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, té 3^ VOORBERICHT.

Door het vertrek naar het buitenland in Juni 1917 van mr. dr. j. paulus 
onder wiens leiding heb eerste deel van deze uitgave is tot stand gekomen en die 
ook reeds een aanvang had gemaakt met de voorbereiding der samenstelling van 
het tweede deel, is wisseling van de Redactie noodzakelijk geweest.

Het streven van de nieuwe Redactie was in de eerste plaats er op gericht, de 
waarde der Encyclopaedie uit Indologisch oogpunt te verhoogen door een zoo streng 
mogelijk doorgevoerde controle op Inlandsche woorden en benamingen, zoowel wat 
de uitdrukking enzelve als wat de spelling betreft, en dit inzonderheid met betrekking 
tot de namen van planten en dieren in Inlandsche talen. Wil eene Indische 
encyclopaedie aan hare bestemming beantwoorden, dan moet zij ook in dit opzicht 
als betrouwbare gids kunnen strekken. Intusschen is bet dat streven geweest, 
waarbij de Redactie herhaaldelijk voor ernstige moeilijkheden werd gesteld. Van 
de technische medewerkers op plant- en dierkundig gebied mag redelijkerwijze niet 
verwacht worden, dat zij ook Indologisch-taalkundig als voorlichters kunnen 
optreden; de Inlandsche benamingen, voorkomende in de over botanie en zoölogie 
handelende artikelen, kunnen derhalve bezwaarlijk zonder nadere toetsing worden 
opgenomen. Voor plantkundige benamingen geven, naast de algemeene woorden
boeken, die uit den aard der zaak in dit opzicht veelal weinig volledig zijn, de 
bestaande plantkundige woordenboeken van Ned. Indië — inzonderheid het hoogst 
verdienstelijke werk van de clercq en greshoff — in vele gevallen, zij het 
ook lang niet altijd, de gewenschte voorlichting. Voor de benamingen echter op 
het gebied der fauna worden dergelijke werken vooralsnog gemist. Waar de algemeene 
woordenboeken of woordenlijsten in twijfelachtige gevallen geen licht verschaften, 
moest dus zoowel voor deze als voor andere onderwerpen voornamelijk door raad
pleging van taalkundigen en in Nederland vertoevende Inlanders van Ned. Indië 
zooveel mogelijk opheldering worden gezocht.

Voorts achtte de Redactie het wenschelijk, de uitspraak van de Inlandsche 
woorden in meerdere mate dan in het eerste deel aan te geven door het aanbrengen 
van klankteekens. Dat dit niet altijd strikt behoefde te worden doorgevoerd of 
doorgevoerd kon worden, spreekt vanzelf. Er zijn woorden en namen van zoodanige 
algemeene bekendheid, dat klankteekens daarbij overbodig geacht mogen worden; 
er zijn er, in verschillende talen van den Indischen archipel, waarvan de uitspraak 
aan de Redactie niet bekend was en in verband met de tijdsomstandigheden 
bezwaarlijk nog was na te sporen. Zou op zich zelf reeds het volmaakte ook 
daarbij niet te bereiken zijn, in de gegeven omstandigheden kon dit nog minder 
het geval wezen. In dit feit meende de Redactie nochtans geen reden te mogen 
zien om niet ook in dezen zin aan verhooging der practische waarde van het 
werk hare zorgen te wijden.
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Met betrekking tot de spelling van Inlandscke woorden zij aangeteekend, dat 
de Javaansche a-klank over het algemeen in dien vormeis opgenomen. Van dezen 
regel is afgeweken ten aanzien van aardrijkskundige benamingen, in welke die 
klank door officieele vaststelling of onder vreemden invloed — men denke aan 
namen als Soerabaja, Djokjakarta, Wonosobo en zoovele andere — vooral in 
Europeesclic kringen voor de Westersclie klanken a of korte o heeft plaats gemaakt. 
Uiteraard ging echter het gebruik, daarnaast, van de juiste uitspraak in den 
regel niet verloren en bestaat tot het wedergeven daarvan dus evenzeer reden. 
Het feit, dat men een aardrijkskundigen naam op tweeërlei wijze gespeld vindt, 
zij derhalve geen aanleiding tot het verwijt van inconsequentie.

De Redactie is zich bewust van de wenschelijkheid om tusschen de verschijning 
van de opeenvolgende deelen der Encyclopaedie geen te groote tijdsruimte te 
laten verloopen en heeft zich dan ook beijverd dit tweede deel zoo spoedig als 
de omstandigheden het toelieten het licht te doen zien. Eene verandering in 
werkwijze heeft hiertoe belangrijk bijgedragen, doch de tijdsomstandigheden — be
hoeft het nog gezegd — zijn ook in deze ten zeerste belemmerend. De tijdroovende, 
hoogst onregelmatige verbinding met Indië vooral leverde voor een geregelde voort
zetting van de uitgave groote bezwaren op en is mede oorzaak, dat sommige 
artikelen niet tot den allerlaatsten tijd bijgewerkt konden worden.

In dit tweede deel is opgenomen een lijst van enkele hoogst noodzakelijke 
verbeteringen op het eerste deel; andere, van minder belang, volgen later in een 
algemeen supplement.

Aan dit toelichtend woord voegt de Redactie gaarne eene dankbetuiging toe 
aan allen, die door hunne medewerking hebben bijgedragen tot de totstandkoming 
van dit tweede deel.

;

DE REDACTIE.Juli 1918.
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Medewerkers aan het tweede deel der Encyclopedie
Nederlandsch-Indië.

van

ENTHOVEN. J. J. K. — Gep. Kol. Gen. Staf 
O. X. leger.

A.
ABENDANON. Mr. J. H. — Oud-Directeur 

O. E. N. in N. I.
ADRIANI. Pr. N. — Afgevaardigde v/h Nederl. 

Bijbelgenootschap op Midden-Celebes.- 
ALPHEN DE VEER. M. J. VAN. — In3pecteur 

M. O., oud-Inspecteur van Scheepvaart in N. I.

F.
FISCHER. H. W. — Conservator aan ’s „Rijks 

Ethnogr. Museum te loeiden (overleden). 
FOKKENS. F. — Oud-ResidenV

G.
B. GASTMANN. Mr. A. L. E. — Oud-Pres. Hoog

gerechtshof N. I. (overleden).
GERDES OOSTERBEEK. W. F. — Hoofd- 

Commies Dept. v. Koloniën.
GOBIUS. A. A. — Oud-Secretaris Dept. van 

Landbouw, Nijverheid en Handel in N. I. 
GONGGRIJP. G. L. — Oud-Resident. 
GOOSZEN. A. J. — Reserve Kol., gep. Luit. 

Kolonel Infanterie O. I. leger.
GUNNING. Dr. J. W. — Zendingsdireetor.

BAKHUIS. L. A. — Referendaris Depar
tement van Koloniën.

BAKKER. H. — Luit. Kolonel Gen. Staf N.-I. 
Leger.

BEAUFORT. Dr. L. F. DE. — te Eerbeek.
BEMMELEN. Prof. Dr. J. F. VAN. — Ho'og- 

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

Magn. en Met. Observatorium te Batavia.
BEZEMER. Prof. T. J. — Hoogleeraar a/d 

Landbouw Hoogeschool to Wageningen.
BODEMEYER. C. E. — Oud-Residont.
BONDAM. AC. — Hoofd-redaotrice van do 

Leger des Heils-bladen.
BOREL. H. — Oud Ambtenaar v. Chin. zaken.
BOSMAN. J. — Oud-Resident.
BRAAK. Dr. 0. — Onder-Directeur Kon. | 

Magn. en Met. Observatorium to Batavia.
BRETON VAN GROLL. L. E. — Gezag

hebber B. B. in N. I.
BRUYN KOPS. G. F. DE. — Oud-Resident.
BIJ LEVELT. B. L. VAN. — Resident.
BIJLO. J. E. — Inspecteur van Financiën 

in N. I.

H.
HAAN. Dr. J. DE. — Oud-Directour v/h Genees

kundig Laboratorium te Batavia.
HAMERSTER. A. J. — Controleur B. B 
HAME LISTER._M,_— Controleur B. B.
HARDËMAN. J. — Referendaris Dept. v. Kol. 
HARLÖFF. A.J.W. — Resident. 
HASSELMAN. C. J. 

v. State.
HEERES.Prof. Mr J.E. —Hoogleeraar te Leiden. 
HEMSING. Mr. Dr. H. L. — Adm^. Dept. v. 

j Koloniën.
HERMENS. 0. E. V. — Oud-Resident. 
HEYTING. H. G. — Oud-Resident. 
HOFLAND. J. — Oud-Resident.
HULSHOFF POL. Dr. D. J. — Geneesh,

! Dir. Krankzinnigengesticht te Lawang._
HUNGER. Dr. F. W. T. — "

Lid v. d. Raad

C.
OARPENTIER ALTING. Mr. J. H. — Pre- I 

aidrnt Hooggerechtshof in N. I.
COOHIUS. F. D. 

instellingen on andere N. V00.
COHEN. L. — Lcoraar H. B. S. te Zaandam., 
CLERCQ G. S. DE. —Algemeen Score taris 

Maatschappij van Nijverheid te Haarlem.-—

Directeur van llandels-
I.

IHLE. Prof. Dr. J. E. W. — Hoogleeraar 
Veeartsen ij kundige Hoogeschool

D. J.
DA AM VAN TUBERGEN. J. H. — Luit. 

Kolonel Infanterie O. I. Leger.
DAMSTÉ. II. T. — Assistent-Resident. 
DEKKER. Dr. J. — Directeur Afd. Ilandols- 

Musoum Kol. Instituut.
DOM VAN ROMBEEK. L. E. — Oud-Inspecteur 

Gouv. Koffiecultuur in N. I.
DOUWES DEKKER. H. Oh. 

sisten t- Rcsiden t.
DUNNE BI ER. W. — Zendeling van hot Ned. 

Zond. Genootschap.
DIJK. L. J. VAN — Commies Dept. v. Ko

loniën.

JONKER. Prof. Mr. Dr. J. C. G. — Hoogleeraar 
to Leiden.

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

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

leeraar te Utrecht^Oud-As-
K.

KALFF. E. — Oud-Assistent-Resident. 
KALSIIOVEN. E. A. E. — Oud-Sooretaris 

Dept. 0. E. N. in N. I.
KAMPEN. Prof. Dr. P. N. VAN. — Hoog

leeraar to Loidon.
KAPPEN. C. E. VAN.-Oud-Assistent-Resident. 
KERN. Prof. Dr. H. — Oud-Hoogleeraar 

(overleden).

E.
EERDE. Prof. J. 0. VAN. — Dir. Afd. Vol- 

kohkunde Kol. Instituut.
ENGELENBERG. A. J. N. — Oud-Residont.
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RAHDER. W. J. — Oud-Resident.
ROMBURGH. Prof. Dr. P. VAN. — Hoogleoraar 

te Utrecht.
‘•RONKEL. Prof. Dr. Ph. S. VAN. — Hoog- 

leéraar'ïe Lëidoh. •
ROORDA. T. B. — Conservator a/h Ryke 

Ethiibgr.-Musoum te Leiden.
ROOS. K. H. F. — Oud-Resident.
ROSENTHAL. H. — Koopman.
ROUFFAER. G. P. —
RUSMAN. A. H. —Referendaris Dept. Ko

loniën.

KIELSTRA. Mr. J. 0. — Adj. Adv. Bestuursza
ken Buitenbez.

KLEIWEG DE ZWAAN. Dr. J. P. — An- 
thropoloog aan de afd. Volkenkunde van het 
Kol. Instituut.

KLEROK. JEL S. - DE. — Ma joor Infanterie 
O. r leger.

KOHLBRUGGE. Prof. Dr. J. H. F. — Hoog
leeraar te Utrecht.

KREISCHER, L. — Oud-Resident.
' KRIEBEL/.- D__J.. G. _■— Controleur B. B.
'■KROM. Dr. N. J. — Chef v. d. Oudheidkundigen 

DiënsT ïïTNnT-
KRUYFF. E. DE. — Chef Afd. Nijverheid en 

Handel Dept. L. N. H. in N. I.
KRUYT. Dr. ALB. C. — Zendeling leeraar v/h 

Nederl. Zendelinggenootschap op Midden-Celebes.
KÜHR. E. L. — Oud-Assistent-Resident.

S.
SALVERDA. A. TH. L. — Oud-Hoofdinsp. 

Boschwezen N.I.
SCHOCH. Mevr. de Wed. Dr. S., gcb. v. Ho

gendorp. —
SCHUILING. R. — Leeraar H. B. S. Deventer.
SERTON. P. — Assistent Handels-HoógescHool 

te Rotterdam.- -
SLUYS. A. G. H. VAN. — Assistent-Resident.
SNELLÊMAN. JOH. — Oud-Directeur Mu

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

SNETHLAGE. A. — Secretaris. N. I. S.
SPAAN. A. H. — Assistent-Resident.
STEMPELS. G. J. D. 0. — Hoofdcommies 

Dept. v. Koloniën.
STUURMAN. J. R. — Oud-Resident.
SIGAR. Ph. F. L. — Commies Residentie

kantoor Menado.

L.
LANGE Jb. Dr. D. DE. — Dir. v. h. Embryolo

gische Instituut en priv. docent in do vergelij
kende Embryologie a/d Universiteit te Utrecht.

LIEFRINCK. Th. — Dir. Arnhemsche Le
vensverzekering Mij.

LINTUM. Dr. 0. TE. — Leeraar H. B. S. 
Den Haag- _

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

M.
MAIER. E. G. Th. — Oud-Resident. 
MARGADANT. S. W. F. —
MEYERE. Dr. J. C. H. DE. — Buitengewoon 

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

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

MULLER. Prof. J. J. A. — Hoogleoraar te 
Utrecht.

MEIJER. J. J. — Oud-Assistent-Resident.

T.
TESCH. Dr. P. — Directeur Geolog. Dienst te 

Haarlem.
TIDEMAN. J. — Assistent-Resident.

U,
ULJEE. G. L. — Assistent-Resident.

V,
VELDE C. VAN DE. — Oud-Resident. 
VISSERING. Mr. G. — President Ned. Bank. 
VOGEL. H. C. A. G. DE. — Oud-Resident. 
•VOLLENHOVEN. Prof. Mr. C. VAN -Hoog- 

leeraar te Leiden.
VOORDUIN. J. C.

B. O. W.

N.
NABER. S. P. L’HONORÉ. — Bibliotheca- 

cis Ned. Hist. Scheepvaart Museum te Amsterdam.
NEDERBURGH Mr. 0. B. — Oud-Alg. 

Secr. van het Gouvt. N. I.
NEUMANN. J. B. — Oud-Resident. 
NIERMEYER. Prof. J. F. — Hoogleeraar te 

Utrecht.

0 ud - Hoofd in gen iou r

W.
WELBERGEN. H. G. — Adj. Commies Dopt. 

v. Koloniën,
WENTHOLT. L. R. — Resident.
WESTENENK. L. 0. — Resident.
WESTERDIJK. Mej. Prof. Dr. JOH. — Bui- 

tengewoon hoogleeraar te Utrecht.
WESTERMANN HOLSTIJN. Mr. J. — Jav. 

Bank.
WIEDER. Dr. F. C. — Bibliothecaris Land- 

bouw-Hoogeschool Wagcningen.
WIEMANS. G. F. — Oud-Ingeniour Chef 

Kadaster N. I.
WING BASTON. N. — Oud-Hoofdingenieur 

Mijnwezen N. I.
WINTGENS. W. C. B. — Oud-Inspecteur van 

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

0,
OORT. Dr. E. D. VAN. — Dir. rijksmuseum r. 

natuurlijke historie te Leiden.
OPHUYSEN, Prof. CH. A. VAN. — Hoog

leeraar te Leiden, (overleden).
'OUDEMANS, G/JLOud-Resident. 
OVERDUYN. F. K. — Oud-Resident.

P.
PAULUS. Mr. Dr. J. — Oud-O. I. Hoofd- 

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

drographie Min. v. Marine.
PLATE. L. M. F. — Assistent-Resident. 
PRINSEN GEERLIGS. Dr. H. 0. — Dir. 

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

PULLE. Prof. Dr. A. — Hoogleeraar te Utrecht. Z.
ZAALBERG. Mr. Dr. II. — Oud-Dir. Post

spaarbank N. I.
ZONDERVAN. H. — Hoofdredacteur Enoycl. 

Winkler Prins.

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

— Oud-Resident.



Noodzakelijke Verbeteringen op het le deel.

Ie kol. regel 18 v. b. Maleische Handels Vennootschap moet zijn Moluksche Handels 
Vennootschap.

2e „ regel 11 v. o. Boni moet zijn Paré-Paré.
le „ de onderteekening van het artikel Bataksch J. C. G. J. moet zijn: M. J.
2c „ regels 15 t/m 20 te lezen:

Het gewest wordt administratief verdeeld in do afdcelingen Cheribon, Indramajoo 
en Madjalèngka, waarvan Cheribon bestaat uit de regentschappen Cheribon 
Kocningan, de beide andere afdeelingen uit de overeenkomstige regentschap
pen. Do hoofdplaatsen der afdeelingen zijn gelijknamig.

le „ bij het trefwoord DJ ARAK TJINA is de verwijzing niet JATHROPHA CURCAS, 
doch JATHROPHA MULTIFIDA.

Blz. 36,

„ 173, 
„ 183, 
„ 474,

en

„ 616,

De in Deel I aangegeven Zeemansgidsen zijn sedert vernummerd, zoodat 
Deel III en IIIA moeten worden Deel III 

moot„ IIIB
„ iv
„ V

„ IV
„ V
» VI

ERRATA EN VERBETERINGEN 2e DEEL.
Blz. 67, 

„ 151, 
„ 254, 
„ 337, 
,, 439, 
„ 500,

le kol. regel 7 v. b. HATA enz. vervalt.
2e „ regel 12 v. o. achter Ind. Stb. 1912 n°. 545 te plaatsen: Ind. Stbl. 1917 n°. 637 
le „ regel 4 v. b. staat Kaukoeniran moet zijn koekoeniran.
2e „ regel 39 v. b. staat: valt op — in Sumatra, te lozen: „valt op Sumatra in”.
2e „ regel 11 v. o. staat 1760 moet zijn 1750.
le „ regel 15 v. o. achter Barabai te lezen: afdeeling Ocloe Soengei, res. Z. en 0. Afd. 

Borneo.
le „ regel 7 v. b. Tëmpëlë te schrijven Tëmpèlè.
2e „ regel 32 v. b. staat IKAN (mal.) moet zijn (jav., soend.)
le „ regel 30 v. o. staat 63000 moot zijn: 72000.

29 v. o. staat 20 en 460 moot zijn 200 en 700.
28 v. o. achter Oosterlingen te lezen (Uit0 1915).

2e „ regel 5 v. o. staat 300 moet zijn 200 en achter Oosterlingen te lozen: (Ult° 1915).

„ 503, 
„ 505, 
„ 565,





H.
HA. Zie JAMOER.
HAAGSCH BESOIGNE of HAAGSCHE BESOG

NES. Zie COMPAGNIE (OOST-INDISCHE) deel 
I blz. 506.

HAAI. Maleisch Tjoeljoet. Haaien vormen, met 
de roggen, de groep der Elasmóbranchii (zie VIS
SCHEN). Zij zijn in verscheidene genera en soor
ten vertegenwoordigd in den Indischcn archipel.

Zij zwemmen zeer snel, geheel onder water ver
borgen met uitzondering der rugvin, en vallen, op 
den rug zwemmende, hun slachtoffer aan, steeds 
van beneden wegens den eigenaardigen vorm van 
hun bek, welke aan de ondervlakte van den kop ligt 
en eigenlijk een groote dwarse opening is, gewapend 
met een zeer groot aantal verschillend gevormde 
tanden. (Zie ook onder VISSCHEN). De haaien die
nen hier meer, daar minder tot voedsel, doch zijn 
niet smakelijk; het haaienvleesch wordt gedroogd en 
gerookt door Chineezen gegeten, terwijl de in de zon 
gedïoogde vinnen voor hen eene lekkernij zijn, die 
voornamelijk in soep wordt gebruikt. De uitccnge- 
rafcldc haaienvinnen, die in den handel voorko
men, heeten h i t c h i. Van de huid wordt het zoo
genaamde sagrijnleder (chagrin of chagrain) bereid, 
dat door de ruwheden op liet vol daartoe veel beter 
geschikt is, dan de kunstmatig tot dat doel ver
werkte rughuiden van paarden en ezels; vervolgens 
wordt de huid gebruikt tot het polijsten van hout en 
het afwrijven en vijlen van allerlei voorwerpen. De 
groote soorten leveren een aanzienlijke hoeveelheid 
traan op, die gekookt in den handel komt en tegen 
goede prijzen verkocht wordt. De haaien zijn hoofd- ' 
zakelijk zeevisschen, doch zwemmen ook dikwijls de 
rivieren op, zelfs diep landwaarts in. Fraai gevlekt of 
gestreept zijn de Hondshaaien (Scyllioidei), 
waarvan een aantal soorten voorkomen in den Indi- 
fcchen Archipel, die door dc inlanders met verschil
lende namen onderscheiden worden, zooals: Tjoe- 
tjoetkembang, Tjoetjoct pisang, Tjoeljoet tekek, 
Tjoeljoet matjan, waarmede soorten uit de geslach
ten Kajllium, Chiloscylliurn en Sleyostoma worden 

1 geduid.
Tot de R o o f h a a i e n, rouzenhaaion of mon- 

schcnvreters (Carchariox) behooren dc govaarlijk- 
ste soorten; zij zijn te herkennen aan een dwar
se inkerving op de rugzijde, aan den wortel der 
staartvin
Dc rugvin heeft geen stekel en een spuitgat ont
breekt.

De 11 a m e r h 
(Zy/jaana of Sphyrna) mal. Tjoeljoet martel en 
Tjoeljoet rongging, onderscheiden zich van Carcha- 
rian door den platten kop, die twee zijdelingsche lob
ben heeft, aan liet einde waarvan de oogen zijn ge
plaatst, Rhinodon typicus is enkele malen in don 
Indisehen Archipel aangetroffen. Deze soort, die 
een lengte van 16 M. kan bereiken, behoort tot

de grootste der thans levende visschen. Het gebit 
bestaat uit kleine tandjes en de soort is dan ook

zich metvoor den mensch ongevaarlijk. Hij voedt
; /' - -f •

Dordrecht in
kleine vischjcs.

HAAN (MATTHEUS DE). Geb. te 
1603, zoon van A. de Haan en J. Van Wijngaarden, 
vertrok reeds den 26sten Oct. 1671 als assistent naar 
Indië, waar zijn vader tot onderkoopman benoemd 
was, doorliep de lagere rangen te Suratte (prov. 
assistent 1676, assistent 1681, boekhouder 1683, 
onderkoopman 1685, koopman 1695), werd 1696 
tweede opperkoopman van het kasteel te Batavia, 

eerste opperkoopman aldaar, 1700 secr. van 
de Hooge Reg., 1702 vice pres. van den Raad v. 
just., 1704 Raad-extra-ordinair en 1705 pres. van 
het Coll. van Schepenen, 1710 Raad ordin., 1722 
Directeur-Gen. en 16 Oct. 1724 Gouv.-Gen. Hij trad 
8 Juli 1725 als zoodanig op; na een onbelangrijke 
regeering overleed hij 1 Juni 1729.

HAAN (PIETER DE). Geb. 18 Juli 1757 te 
Amsterdam, zoon van P. do Haan en E. Feitema. 
Na voor den handel opgeleid te zijn, 'hield hij in 
zijne geboorteplaats een bankierskantoor, doch werd 
in 1806 benoemd tot chef der divisie voor de alge- 
meene handelszaken aan het Min. van Marine en 
Koloniën; na de opheffing dier betrekking vestigde 
hij zich in Maart 1S09 te Leiden, waar hij tot 1S23 
eené lakenfabriek beheerde en daarna in stilte leefde 
tot zijn overlijden op 5 Jan. 1S33. Verscheidene be
langrijke werken over Indië werden door hem deels 
geschreven, deels vertaald. Behalve stukken in de 
Hennes en Weegschaal gaf hij uit: Gedachten over 
den Chinahandel en den theehandel, en Ernstige be
schouwing van de mogelijke gevolgen der Ned. Han- 
delmïj., beide 1824; Het handelsstelsel van Java,
J 825; Crawfurd, De Indische archipel, 1823—1825, 3 
dln. (vertaling met belangrijke voorrede 
leekeningen); Rallies, Over do invoering van een 
verbeterd stelsel van administratie enz. (vertak 
1828); Schotsen aangaande de landel. administratie 
van Java 1829; Kolon. bezit en handel in verband 
gebragt met cle afscheiding van België, 1831. De 
Haar bleef tot zijn dood toe een voorstander van 
liet oude koloniale handolsstelscl van uitsluiting der 
vreemde kooplieden; vandaar dat de meeste zijner 
geschriften verschenen in den tijd, dat het bekende 
verdrag van 1824 mot Engeland gesloten werd. Van 
hom is ook do bewering, door velen nageschreven, 
dat de slechte toestand van den Nederlandschen 
handel op Indië in de eerste jaren van koning Wil
lem I in hoofdzaak, behalve dan aan de vreemde 
concurrentie, was toe to schrijven aan de inrichting 
van het Indische muntstelsel. Bij een en ander zal 
zijn verleden als bankier en als dienaar der Fran- 
sche politiek van invloed geweest zijn.

HAARLEM-EILANDEN. Groep van eilandjes in 
het zuidoosten van do Gcelvinkbnai dicht onder do

169S

en aan

aai

aan het bezit van een toogvlics.

i e n of H a m o r v i s s c h e n

1ii

J



'I .

HAARLEM-EILANDEN — HADHRAMIETEN.2

het zuiden onderscheiden zich uiterlijk van do 
een gevolg van den Ma-

kust van Noord Nieuw-Guinea. Zij bestaat uit de van 
eilandjes: Mamboer, Siham, Noemin, Heiro, Koe- overigen, waarschijnlijk 
noer-en enkele kleinere; het eerstgenoemde is hot leischen invloed uit Padang Lawas, welke zich ook 
grootste. Zij zijn onbewoond en worden bezocht openbaart in den godsdienst, 
door Papoea's van Moor, Jaoer en Makim voor de Het overgroote deel der bevolking is nog hei- 
schildpad  vangst. densch. Betrekkelijk talrijk 1000) zijn hier do

Ten westen er van, doch er niet toe bohoorende, aanhangers der Pcrmalims (zie aldaar). Sinds 1903
liggen de eilandjes: Vader Smit en Alkmaar. wordt door zendelingen van uit de post Loemban

HAARSTERREN. De haarsterren (Comalulidae) Pinassa het Christendom in Habinsaran verbreid,
behooren tot do zeeleliën of Crivoidea (zie STEKEL- 
HUIDIGEX) en hebben in volwassen toestand een 
gesteeld stervormig lichaam, bestaande uit een 
bekervormigen romp met JO lange, zijdelings ge
plaatste armen, die aan weerszijden zijtakjes dragen.
Jonge dieren hebben een geleden, langen en buigza- 
men steel, waarmede zij aan Po/i/pcn- of Bn/ozo'èn- 
stokken of aan wieren vastgehecht zijn; later schei
den zij zich van dezen steel af en leven geheel vrij.

HAAS. Zie HAZEN.
HABIB. Zie SAJJID.
HABINSARAN. [In het Toba-Bataksch „plaats 

van opkomst (der zon)”]. Naam van een hoogvlakte 
der Bataklanden in de residentie Tapanoeli. De 
oppervlakte is 2000 K.M' of 1 lfi van Neder
land. De grenzen zijn echter nergens nauwkeurig 
bepaald ; men volstaat in de praktijk met de opgave 
der hoela's (kampongs), welke tot Habinsaran be
hooren en die, welke daarbuiten zijn gelegen. De 
grenzen dezer hoeta’s zijn plaatselijk voldoende be
kend, zoodat geen nauwkeurige grensregeling nood
zakelijk was, behalve met de aangrenzende zelfbe- 
sturende landschappen Asahan__gn Koealoe.

Habinsaran is de oostelyke voortzetting van de 
Toba-hoogvlakte, waarvan het door een N.-Z. 
loopend gebergte wordt gescheiden, terwijl andere 
gebergten het in 3 afzonderlijke gemiddeld 1000 
M. boven zee gelegen hoogvlakten verdeden. Noord
en Midden-Habinsaran worden gescheiden door 
een keten, die in de Tamborbona (21:5 M.) 
en Soeroengan (2155 M.) zijn grootste verheffingen 
heeft; de keten, die midden- en zuid Habinsaran 
scheidt, verheft zich in den Si Haboe-Haboe tot 2205 
M. in den suikerbrood vormigon Pinggol ni Bodil tot 
2090 M. De naam „hoogvlakten” verdienen deze 
deden alleen, wanneer ze van de gebergten af wor
den gezien; in werkelijkheid zijn ze bedekt met 
talrijke heuvels en lage ruggen en worden zij door
sneden door smalle, vaak zeer diepe ravijnen. De 
laatste ontstonden door uitschuring van de rivieren 
in den bodem, welke meest uit kalk- en zandsteen 
bestaat. Voor het verkeer vormen de spleten, „rots
kokers” genoemd, een groote hindernis, doch zij 
geven een zekeren waarborg tegen bandjirs, want 
er zijn rotskokers, die bij een breedte van 10 M. 
een diepte vertoonen van 40 M. Uit Habinsaran 
komen de Koeal#>en de Bila, die naar de straat 
van Malaka stroomen evenals de Asahan aan de

Waren er in 1909 nog slechts 340 Christenen, in 
1913 was hun aantal gestegen tot ruim 1300, ter
wijl do vele schooltjes, die ook door hcidonscho 
kinderen worden bezocht, deze getallen steeds 
doen stijgen. Ondanks bestuurs-ambtenaren en 
zendelingen, zijn ook de Bataks van Habinsaran 
zeer onzindelijk, een gevolg van hun godsdienstige 
voorstellingen, zoowel als van het koude klimaat cn 
het gebrek aan water; de klceding b.v. wordt 
zelden of nooit gewasschen, de woningen weme
len van ongedierten. Physiek komen er vooral 
onder de bergbewoners toch sterk ontwikkelde indi
viduen voor, met een buitengewoon uithoudings
vermogen in loopen en klimmen; vrouwen met 
zware vrachten passeeren zonder merkbare inspan
ning de diepste ravijnen.

Het hoofdmiddel van bestaan der bevolking is 
de rijstbouw, welke meest nog op Jadangs geschiedt, 
maar toch een roode rijstsoort oplevert van goede 
kwaliteit. Bij Garoga zijn meerdere sawahs aange
legd. De bevolking is in staat in haar eigen behoef
ten te voorzien. Uitvoer kan plaats hebben van 
de veel aangeplante koffie en van benzoë, die ook 
aangeplant wordt, maar nog als boschproduot 
wordt ingezameld, evenals de getah. Het schijnt 
dat Habinsaran niet ongeschikt is voor de Euro- 
peesche cultures; do aandacht van de planters is 
reeds op dit land gevallen. Vooral noodig zal dan 
zijn de aanleg van meerdere en betere wegen. 
Van Parsoboerah leidt nog geen weg naar liet 
dichtbij gelegen Asahan ter Oostkust; wel is 
over Garoga de groote weg te bereiken naar Si- 
bolga ter Westkust. Thans geschiedt het vervoer 
hoofdzakelijk nog door draagkoelies. De ontslui
ting van Habinsaran zal zeker ook do veeteelt ten 
goede komen, daar deze in staat is een groote hoe
veelheid karbouwen van uitstekende kwaliteit
uit te voeren.

Habinsaran werd in 1908 ingelijfd. Voor een deel 
behoort het thans tot de onderafd. Toba, vooreen 
ander deel tot de onderafd. NiJimbcng.

Literatuur : Aan toeken in gen betreffende Habin
saran (ontleend aan de militaire memorie van kapi
tein L. Weber) in de Mededeclingon van het Bureau 
voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen, 
bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau ufl. 
III; M, JousLivi, Balakspiegel.

HADANGAN. Zie KARBOUW’
HADAT. Zie ADAT.

\/ HADHRAMAUT. zie HADHRAMIETEN.
HADHRAMIETEN. 1. jiun geboojiteland. Do 

Arabieren in Ned.-Indië zijn bijna zonder uitzon
dering afkomstig uit Hadhramaut - de juiste uit
spraak is: Hadhramót1) — het deel der zuidkust 
van Arabic tusschen .Jemen en Oman met de ha
venplaatsen Mekalla en Sjihr. De gegevens betref
fende dit weinig toegankelijke land zijn niet over-

1
utlr-

noordgrens, die echter uit het Tobameer gevoed 
wordt. ^

Door de hooge ligging valt er zeer veel regen; . 
van eigenlijke moessons kan niet worden gesproken, 
maar toch valt de meeste regen van Augustus tot 
Februari; werkelijk droge maanden komen niet 
voor. De gemiddelde dagtemperatuur bedraagt 
22° C.. Buitengewoon onaangenaam zijn de hevige 
Z.W. en Z.O. winden, waardoor de bevolking veel 
last heeft van keel- en longaandoeningen.

De geheele bevolking bedraagt niet meer dan 
16.000 zielen, zoodat de dichtheid zeer gering is 
(± Vio van die w Prente). Naarde taal worden ze 
gerekend tot de Toba-Bataks, maar de bewoners

Ü

l) Zóó toch wordt het land door de meer be
schaafden en vele andere inwoners genoemd; 
daarnaast komt ook de uitspraak Hadhramoet 
voor.



3HADHRAAIIETEN., .0
vloedig 1 De hcorschende klasso vormen er de zgn. 
</«óï/t,s(lpttcrlijk:dctotedelen„stam”,j7r/ftiJè/j> behoo
renden). Deze edelen huizon in versterkte woningen 
in de nabijheid der steden, die vrijwel weerloos aan 
hunne tyrannic zijn overgeleverd. Slaven staan hun 
als gewapende macht bij hunne onderlinge voeten, 
rooverijen en afpersingen ten dienste. Daarnaast 
vormen de sajjid's (afstammelingen van den Pro
feet), die hier zeer geëerd worden, en anderen, die 
den titel .sjech voeren (zoowel wetgeleerden als af
stammelingen van sommige personen, die om gods
dienstige redenen in hoog aanzien stonden) eene 
soort van godsdienstige» adel. De groote massa der 
bevolking, alle overigen dus, die noch tot de r/abili’s 
noch tot den godsdienstigon adel belmoren, vormen 
de lagere klasse der zgn. masakin,- d. i. eigenlijk 
„armen”. Daartoe behooren echter niet slechts bede

hui ten hun vaderland te gaan zoeken, hetzij in do 
kustlanden in den omtrek, hetzij in de havens aan de 
Roodc Zee of in Hindostan. Later, sedert de 17e 
eeuw, kwamen zij hun geluk ook in den Indischen 
Archipel, in steeds tocncmenden getale beproeven, en 
juist daar vonden dc moesten eene bijzonder gunsti
ge gelegenheid, om zonder speciale kennis of be
kwaamheden spoedig fortuin te maken.Aanvankelijk 
richtten zij zich vooral naar die streken in de Buiten
bezittingen, waar geen krachtige Inlandsche dy
nastieën hun moeilijkheden inden weg legden. Som
migen slaagden er in grooten invloed in hunne nieu
we omgeving te verkrijgen. Vooral de sajjid's ston
den bij de Inlandsche bevolking in hoog aanzien. 
Kenschetsend voor de groote rol, die dezen in Indië 
soms konden spelen, is o. a. de loopbaan van den be
kenden Habib (= sajjid) Abdoerrahman (zie aldaar) 
in Atjèh, vóór en omstreeks den aanvang van den 
At jèh-oorlog (zie C. Snouclc Hurgronje, De Atjèhers I,
1G2 vv.). Ecnige gelukzoekers van voorname geboorte 
wisten zelfs dc heerschappij geheel aan zich te trek
ken en eigen rijkjes te stichten. Aldus ontstonden 
bijv. de Arabische soellanaten Poentianak op Bor- 
neo en Siak op Soematra. Later, sinds ongeveer an
derhalve eeuw, begonnen vele Hadhramieten zich 
ook als handelaars in Palcmbang en verschillende 
havens langs Jftva’s.noordkust, te vestigen. Op Java 
wonen zij in het algemeen, onder leiding van een ei
gen wijkhoofd, in afzonderlijke buurten, welke nog 
den ouden naam Pëkodjan — d. w. z. wijk der Kod- 
ja’s (eene klasse van Indische kooplui, zoo genoemd 
naar het Perzische chódjah, d. i.: koopman) — heb
ben behouden, hoewel deze naam thans niet meer 
past, nu de meeste bewoners uit Hadhramöt en 
niet meer, zooals vroeger, hoofdzakclijkuit Vóór-ln- 
dië afkomstig zijn. Vrijheid van beweging wordt den 
Arabieren, in het belang dor Inlandsche bevolking 
slechts in beperkte mate toegestaan; het verblijf 
in de binnenlanden was hun, met het oog daarop, 
zelfs geheel ontzegd. Dit gaf evenals het verplichte 
samenwonen in afzonderlijke buurten velen Ara
bieren aanstoot ; herhaaldelijk gaven zij aan hunne 
klachten daarvoor, zelfs in buitenlandsche Aloham- 
medaanschc bladen, ruchtbaarheid; zie C. Snouck 
Hurgronje, Nederland en dc Islam, blz. 74 v. Eerst 
in den laatsten tijd hebben nieuwo bepalingen hun 
het reizen en vertoeven buiten hunne woonplaats ^ 
eenigszins gemakkelijker gemaakt/ — Het aantal^ J C'. 
der in Ned.-Indie gevestigde Araoieren, dat op ul
timo December 1892 volgens het Ivolon. Versl. van 
1894) meer dan 23.000 bedroeg (nl. 15.590 op Java 
en 7.553 op de Buitenbezittingen), was, blijkens 
het Kolon. Versl. van 1907, in het jaar 1905 reeds 
gestegen tot ruim 29.500 (waarvan 19.148 op Java 
on 10.440 op de Buitenbezittingen, vooral op Suma- 
tra en Borneo). De grootste nederzettingen waren m 
dat jaar die tcTSoerabaja. (2482 personen), te Palem- 
bang (2420) en te Batavia (2054); andere belangrijke 
Arabische koloniën, van omstreeks 1000 tot 1200 per
sonen, bevonden zich op Java en Aladqera te Gris- 
see, Cheribon, Pokalongan, Tegal^ en Soemenep, 
kleinere te Bangij (844), Semarang (098), Bondowo- 
so (679) en Banjoewangi (543). Op dc Buitenbezit
tingen waren o.a. gevestigd: in het gewest Palem- 
bang 2953, in de Z.-0. Afdeel, van Borneo 1799, in 
de W.-Afd. 1342, m Am bon 875, in Alenado S19 en 
in Bali en Lombok 704.

3. HUN I. KEF WIJZE EN MIDDELEN VAX BESTAAN.Do 
leefwijze en taal in dc Arabische gezinnen in Ncd.- 
Indiö komen in het algemeen vrijwel overeen met 
die der Inlandsche bevolking van gelijken stand en

laars en behoeftigcn,maar ook de kooplieden en hand
werkslieden, de burgers der steden zoowel als do 
landbouwers en veldarboiders; weinig betcekenis 
hebben in Hadhramótde in de bergen levende Beda- 
wienen, die hoofdzakelijk van veeteelt leven, met 
hunne kameelen koopwaren van de kust naar het 
binnenland vervoeren, ook wel gronden in de val
leien bebouwen, voor zoover die van tijd tot tijd 
door regens toevoer van water krijgen en die (voor
al in tijd van hongersnood) voor- hunne naburen 
meestal niet ongevaarlijk zijn/;— Van een geregeld 
bestuur is in Hadhramöt nog'geen sprake. Eindeloo- 
ze bloedveeten der onderling steeds verdeelde ga- 
hilVs verstoren telkens de orde. Het gezag van den 
..Sultan” ook Dolch genoemd (uit liet geslacht 
Bin Abdallah) — beperkt zich tot het gebied van 
ecnige ommuurde steden, zooals Sêwoen, Tcrïm en 
Terïs, terwijl een ander machtig hoofd, el-Ge‘êtï, met 
zijne soldeniers van den stam Jafi’, heerschappij 
voert in ccnige andere steden, waaronder Mekalla, 
Shihr en Sjibam. Deze hoofden misbruiken hun ge
zag ten eigen voordeele en houden met het algemeen 
belang geen rekening. De zeden verschillen in Hadh
ramöt in vele opzichten niet van die der oudheiden- 
sohc Arabieren, hetgeen niet uitsluit, dat daarnaast 
tevens het bekrompenstc Mohammedaansche fana
tisme hecrscht.

2. JIUN KOMST KN VESTIGING IN DEN AltCHIPEL. 
Leeds van ouds waren vele inwoners van dit dorre, 
armoedige land genoodzaakt, hun levensonderhoud

J) De oudere werken van Nicbuhr, Wellstcd, 
J'Vesnel en von Wrede zijn vermeld in Prof. L. W. 
G. van den Berg s Lo Hadhramout et les colonies 
Arabes dans l’Archipel Indien, Batavia 1880. Zie 
verder: M. .1. dc Goeje, Hadhramaut (Rcv. Colon. 
Intern., 1880, I, 101 vv., 338); L. Hirsch, Reisen 
in iSüdarabicn, Mahraland und Iladramüt, Lei
den 1907; Th. Bent, and Airs. Bent, Southern Ara- 
bia, Ixmdon 1900; C. Land berg, Arabica III, V; 
\V. Hein. Kin Boitrag zur Statistik Siidarabiens 
(Milt. (Seogr. Gesellflch. Wien Bd. 40 blz. 210— 
204). Nauwkeurige mededeelingen betreffende do 
zeden des lands bevatten Prof. C. Snouck Hur- 
gronje’s bijdragen ; Enkele zegswijzen en een raad
sel dejr Hadhramieten (Ecestb. AI. J. de Goeje, 
189l.JpL’1 nterdit séculier (rifgèh) en Hadhramöt 
(Rcv.‘ Afrie., 1905, p. 92— 99);Zur Dichtkunst der 
Ba 'At wah in Hadhramöt (Eestsehr. Th. Nöldcke, 
S. 97- 107)/Sa’d es Suwênï, ein seltsamerWali in 
Hadhram<'>y(Zeitschr. f. Assyriol. XXVI (1912) 
221—239)/vgl. ook diens rede bij de aanv. v. h. 
hoogl.-ambt, blz. 19 v, en Nederland en de Islam, 
blz. 21, 74 v./



HADHRAMIETEN — HADININGRAT (PANGERAN ARIO).4

Haclhramicten, eenmaal in den Archipel gevestigd, 
in liet algemeen wel te matigen. Toch hebben som
migen — men denke o.a. aan den reeds genoemden 
Habib Abdoerrahman in Atjèh — van grooten her
vormingsijver in hunne omgeving getuigd. Vooral 
hadden do wetgeleerden in de Arabische koloniën, 
zoowel door hun onderwijs on hunne leerlingen, als 
door hunne in ruimen kring verspreide geschriften, 
een gestadigen en niet te onderschatten invloed op 
den Islam der Inlanders. De richting, door deze wet
geleerden voorgestaan, is die der streng Mohamme- 
daansche rechtzinnigheid, zooals deze ook in Hadh- 
ramöt heerscht. Krachtig ijverden zij tegen ver
schillende Inlandsche gebruiken en opvattingen, 
gedeeltelijk van animistischcn, gedeeltelijk ook van 
Vóór-Indischen oorsprong, welke zij als strijdig met 
eene juiste opvatting van den Islam brandmerkten. 
In zaken betreffende de Mohammedaansche wet 
worden deze wetgeleerden door hunne Inlandsche 
vakgenooten dikwijls geraadpleegd en verscheidene 
fatwa s (deskundige adviezen) danken daaraan hun 
ontstaan. Onder de Hadhramitisclie wetgeleerden, 
die grooten naam in Ned.-Indic verwierven, ver
dienen vermelding: Salim bin Abdallah bin Samïr 
(gest. in 1854) te Batavia, de schrijver o.a. van het 
in Indië welbekende werkje Safinat al-nadjah (het 
schip der behoudenis); en vooral: Sajjid Oethman, 
(zie aldaar). Onder invloed der Hadhramitisclie lee
raars kregen eenige in hun vaderland veel bestudeer
de kitab's ook in Indie groote vermaardheid. Daar
toe behooren vooral de Moechtasar (handleiding) 
van Bafadhl*) met den commentaar, getiteld al- 
M inhadj al-lcawim van Ibn Hadjar en de glossen 
daarop van Soelaiman al-Koerdï (in Indië bekend 
als Kitab Sleman). Zie ook: VREEMDE OOSTER
LINGEN.

HADININGRAT (PANGERAN ARIO) werd ge
boren te Koedoes in 1849. Zijn vader was Pangeran 
Ario TjoncTrónegoro, Regent van Demak on zijn 
grootvader was de bekende Raden Adipati Ario 
Tjondro Negoro, Regent van Koedoes, die o.a. onder 
den schuilnaam Poerwo Lelono eene beschrijving 
uitgaf van een door hem gemaakte reis over Java. 
Zoowel de vader als de grootvader van Hadiningrat 
onderscheidden zich door hunne verlichte denk
beelden en streefden, zoo voor zich als voor hunne 
kinderen, naar een hoog peil van ontwikkeling. 
Zoo werd Hadiningrat in zijn jeugd dan ook onder 
do hoede gesteld van een Nederlandschcn Gouver
neur, do heer C. E. van Kesteren (later redacteur 
van de Indischo Gids), die gedurende twee jaar 
aan do vier kinderen van den Domakschon Pangeran 
onderwijs gaf. Daarna bekwaamde Hadiningrat 
zich voor zijne toekomstige taak bij het inlandse!) 
bestuur en werd, na eerst als schrijver werkzaam 
geweest te zijn, in 1871 benoemd tot djaksa bij 
den Landraad te Lamongan en in 1872 tot hoofd- 
djaksa bij den Landraad te Pekalongan. In deze 
functie trokken zijne bekwaamheden reeds zoo
danig de aandacht, dat hij in 1875 werd toegevoegd 
aan het lid van den Raad van Ned. Indië Mr. rJ’. 
II. Der Kinderen, toen deze belust werd met eene 
zending tot regeling van het rechtswezen op Su- 
matra. Na afloop van deze zending werd Hadi
ningrat wederom geplaatst als hoofddjaksa bij 
den Landraad te Pekalongan en bleef aldaar werk
zaam, totdat hij in 1881 zijn vader opvolgdo als

*) Zie L. W. C. van den Berg, t. a. p., blz. 87;
vgl. C. H. Becker, Matcrialien zur Kenntnis des
Islam in Deutsch-Ostafrika (Der Islam II), 8. 20.

positie. Vrouwen mogen in Hadhramöt volgens de ze
den des land* niet naar den vreemde verhuizen. Ara: 
bieren, die in den Archipel een gezin willen vestigen, 
zijn dus wel genoodzaakt, eene vrouw onder de In- 
landsche bevolkiug, of althans onder de in Ned-In- 
dië geboren en opgevoede dochters hunner landge- 
nooten te zoeken. Meergegocden plegen hunne zoons 
ter voltooiing der opvoeding, wel voor eenige jaren 
naar Hadhramót te zenden, hetgeen bijdraagt tot in
standhouding der kennis van taal en zeden van dat 
land onder de reeds lang in den Archipel gevestigde 
familiën. Ook na hunne vestiging in Indië behouden 
de meeste sajjid's hunnen adeltrots; hunne dochters 
willen zij gewoonlijk slechts aan personen, die zel- 
ven als sajjid's huns gelijken zijn, ten huwelijk ge
ven 1). Onder de lagere klassen der bevolking genie
ten de Arabieren, als landgenooten van den Profeet, 
meestal zeker ontzag; men is geneigd, hen als meer
deren te beschouwen en geeft hun den titel seh 
(= sjech : heer). De klecderdracht verschilt bij de 
vrouwen nagenoeg niet van die der Inlandsche be
volking; de mannen dragen als onderkleeding een 
foetah (rok) of si ried! (broek), waarover een kamis 
(lang hemd, dat tot de enkels reikt) en als boven- 
kleeding een soedairijjah (buis) of een djoebbah (lan
ge, niet toegeknoopte jas), soms meteen badan (vest) 
er onder. Aan de voeten dragen zij sandalen (na'al) 
en op het steeds geschoren hoofd: de 'imêmah (tul
band), bestaande uit een doek, gewikkeld om een 
rond, stijf mutsje (de koefijjah). Thuis beperkt men 
zich tot de foetah met eene soedarijjah en tot een lin
nen koefijjah op het hoofd: ’imdniah en djoebbah 
draagt men aldaar slechts bij plechtige gelegenhe
den. — Hoofd middel van bestaan der meeste Ara
bieren in Ned.-Indië Is handel, in verschillende vor
men gedreven. EvenaLs hunne gehate concurren
ten, de Chineezen, vormen zij een schakel tusschen 
den Europeeschen groothandel en den Inlander. 
Verschillende waren trachten zij met groote winsten 
onder de bevolking te colporteeren, waaraan echter 
gewoonlijk ook veel risico voor hen verbonden Ls. De 
goederen toch leveren zij grootendeels aait weinig so
lide koopers op afbetaling met lange termijnen. 
Faillissementen zijn dan ook niet zeldzaam onder 
Arabieren; in zulke gevallen moet hun insolvente 
boedel worden beredderd door de Wees- en Boedel
kamer. Vele Arabieren zijn rechtstreeks of onder 
gefingeerde vormen geldschieters; verkoop van goed 
met recht van wedeiinkoop en afbetalingseontrac- 
ten zijn daarbij het meest in gebruik, zoo mogelijk 
nog versterkt door pand, borgtocht of hoofdelijk
heid van verschillende debiteuren. Als gevolg dezer 
transacties zien de Inlandsche geldnemers gewoon
lijk hunne huizen, akkers of andere verbonden be
zittingen na verloop van eenigen tijd in handen der 
Arabische geldschieters of hunne handlangers o ver
gaan. Ook de kustvaart met zeilschepen was vroe
ger voor een groot deel in handen van Arabieren; 
deze heeft echter thans hare bctcckcnis voor hen 
verloren. Landbouw', ambachten en beroepen, waar- 

zekere opleiding onmisbaar Ls, worden slechts 
bij uitzondering door hen uitgeoefend. Onder de tot 
aanzien en welstand gekomen Arabieren zijn ook 
eenige groothandelaars en zgn. landheeren, welke 
laatsten uitgestrekte particuliere landerijen bezitten.

4. HUN" INVLOED OP DEN ISLAM IN NED.-INDIË. Het 
in hun vaderland heerschende fanatisme weten de

i

i
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1

J) Zi(^C. Nnouck Hurgronje, Sajjid Oethman's 
Gids voor de priesterraden besproken (Het recht 
in Ned.-Indië LXIII (1S95), 787 vv.).



II ADI NIN GR AT (PANGERAN ARIO) — HAGEDISSEN. 5

Regent van Dcmak. In deze betrekking, die hij be
kleed heeft tot aan zijn dood in 1915, heeft hij onaf
gebroken liet voorbeeld gegovon van plichtsbetrach
ting en toewijding aan de belangen van zijn regent
schap. Bij de rampen, die dozo in menig opzicht mis
deelde streek meermalen troffen, gaf hij blijk van 
geestkracht volharding en practiscben zin. In don 
omgang onderschoiddo hij zich door zijne hoffelijko 
vormen, zijne breede opvattingen en het gemak, 
waarmede hij zich, vooral schriftelijk, in de Neder- 

’-v^- landsclie taal uitdrukteJ*ITij spaarde geenmooite om 
maatregelen te beramen om do noodlijdende bevol
king te hulp te komen en nam het initiatief voor 
verschillende maatregelen ter verbetering van den 
economischen toestand. Zijn regentschap was een 
der eersten, waar op groote schaal word overgegaan 
tot de oprichting van dcsa-loemboengs. (Zie 
VOLKSCREDIETWEZEN). Op zijn voorstol wer
den van Regeeringswege voorschotten verstrekt 
voor den aankoop van buffels, voor het aanleggen 
van klappertuinen en cassave-aanplantingen, voor 
betere sawahbewerking enz., maatregelen die be
schouwd kunnen worden als vcorlooper3 van een 
georganiseerd landbouwcrediet. Ook was hij onaf
gebroken werkzaam bij de bestrijding der cholera- 
en koorts-epidemiën, die zijn regentschap chronisch 
teisterden]. Van zijne geschriften verdient vooral 
vermelding de „Nota over den achteruitgang van 
het prestige der inlandsche hoofden” opgenomen 
in Deel XVII (1899) van het Tijdschrift voor het 
Binnenl. Bestuur.

Literatuur: Ind. Mercuur 1915 blz. 253 (ontleend 
aan de N. R. Ct): Pangeran Ario Hadiningrat, een 

V' Javaansch pionier, door C. J. Hasselman: de Gids 
1915, III, 249. — Ver. Amb. B.B. Berichten en 
Meded. 1915/16, bl. 392.

HADITH. Zie ISLAM II a.
HADJ, HADDJ. Zio BEDEVAART NAAR 

MEKKA.
HADJAT. Zie KAXDOEKI.
HADJI. Zie MEKKAGANGERS.
HADJI (PAKOE). Socnd. naam (mai . adji) voor 

C'ycas circinalis.
HAEMATOXYLON CAMPECHIANUM L., fam. 

Leguminosae-Caesalpineae. Heester of kleine boom, 
vaak gedoomd, uit trop. Amerika afkomstig en 
op Java hier en daar gekweekt. Bloeit met lange 
trossen van gele, welriekende bloemen. Het geraspte 
hout (Gampêchc-hout) komt in don handel, bevat 
een prachtige ronde kleurstof en wordt als verfstof 
gebruikt.

HAGA (ANTONIE). Geb. 11 Fobr. 1834 te Snoek, 
uit Jiet huwelijk van Bauke Haga en Hillegonda 
Veen, ontving zijne opleiding aan do Kon. Mil. Aca
demie en werd in 1854 tot 2e. luit. der art. bij het 
Ind. leger benoemd. Hij doorliep hierbij alle rangen, 
nam in 1859 deel aan de Bonische expeditiën, 
werd in J885 als Kolonel tijdolijk benoemd tot ci
viel en militair bevelhebber in de Westerafd. van 
Borneo, onderscheidde zich toen door de rust in 
Mandor, welke door een opstand der Chincczcn was 
verstoord geworden, te herstellen en werd in 1887 
Luit.-Generaal on legerkommandant, welke betrek
king hij vervulde tot Juli 1889, toen hij op zijn ver
zoek den dienst verliet. Hij overleed te ’s Graven - 
hago 14 iSept, 1902. ..
- Van zijne hand verschenen: y,Mardijkers van Ti- 

/ mor” enA'Dc slag bij Penefocy en vendrig Lip”, 
/ naschrift op de „Mardijkers van Timor”, beide stuk

ken opgenomen in deel XXVll (1882) van hetTijd- 
schr. Bat. Gen.; „Art. 190 Crimineel Wetboek voor

het krijgsvolk te lande. Wat heeft men te verstaan 
onder de woorden: andere goederen tot de artillerie 
behoorende,” Tijdschr. Recht v. N.-I., deel XXXVII 
2de ged.; jpTedcrlandsch Nicuw-Guinca en de Pa- 
pocscho eilanden”, Historische bijdragen van 1500 
—1883, in twee doelen met een kaart, in 1884 uit
gegeven door het Bat. Gen. v. K. en W.; „Het rap- 
port van H. Zwaard ecroon en. C. Chasteleyn betref
fende de reis naar Nieuw-Guinea, in 1705 onder
nomen door Jaf.ob Wcvland”, Tijdschr. Bat. Gen 
XXX (1885)j/,,Naar aanleiding van De Clercq’s-} * 
kanföcekeningcn op Haga’s Nedcrlandsch Nieuw- ~ 
Guinea en ere I’apoesche eilanden”, Ind ."Gids'lBST. 
Onder het pseudoniem van „Tento""schreer_lay 
in 1869 twee brochures, bij J. Heuvelink te Am- 
homu|tgegeven, getiteld:„Java, het land van geluk” 
en „Java, hoe het te verdedigen tegen een Euro- 
peeschen vijand”, en een opstel in het Ind. Mil. 
Tijdschr. van 1870 „eeno wederlegging”. Anoniem 
schreef hij in deel XLI Verh. Bat. Gen. (1881): 
„Alphab. register op de 41 eerste deelen der Verh. 
Bat. Gen. v. K. en W. 1779—1881”.

HAGEDISSEN, in ruimeren zin, Lacertilia ook 
wel Av.tosauri. Onderorde der Squamata of ge
schubde Reptielen. Behalve door de eigenschappen 
der orde, zijn hagedissen gekenmerkt door de aan
wezigheid van don bovensten jukboog (behalve bij 
de GcrJcomdue, zie GEKKO’s) en van den schouder- 
gordel zelf, indien de voorste ledematen ontbreken.
De tong is plat en meestal heeft in meerdere of min
dere mate verbeeningder lederhuidschubben plaats. 
Door deze eigenschappen onderscheiden zij zich van 
de verwante onderorde der Slangen (zie aldaar), 
welke buitendien een veel lossere verbinding be
zitten tusschen de beenderen van kaak en verhe
melte, zoowel onderling als met die van den eigen
lijken schedel. In het bijzonder zijn bij de hagedis
sen de beide ondorkaakhelften door een getanden 
naad vrij vast met elkaar verbonden, terwijl dit 
bij de slangen door een elastiseken band geschiedt.

Van de 20 recente families komen 9 in onzen 
Oost voor, die op de volgende wijze gerangschikt 
kunnen worden.:

f,/

I. Tong glad of met lange papillen bedekt. 
A. kop aan bovenzijde met kleine 

schubben of gegranuleerd.
a. lichaam plat en eveneens met 

kleine, vrije schubben of gegranu
leerd, tong kort.
1°. fam. Geckonidae (zie GEK

KO’s, TOKÈ en TJITJAK). 
10 geslachten met 49 soorten 
circum tropisch.

b. lichaam rolrond, ledematen ont
breken, met dakpansgewijze ge
plaatste schubben, tong duidelijk 
in gesneden.
2o. fam. Pygopodid 'c (zie aldaar) 

écu geslacht met 2 soorten, 
Australië, Tasmani© en N. 
Guinea.

e. lichaam zijdelings samengedrukt, 
met dakpansgewijze geplaatste 
schubben, tong kort.
3o. fam. Agamidae (zie aldaar) 16 

geslachten met 71 soorten, 
palaeotropisch.

d. lichaam bedekt met kleinero en 
grootcre wratten, tong duidelijk 
gespleten en uitsteek baar.
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HAGEDISSEN — HAGEN (STEVEN VAN DER).G&
Bd V. Iena, 1894—96. Nelly de Rooy Roptilien (Ei- 
dcchsen, Schildkröten, Krokodilon), Nova Guinca, 
Résult. Expéd. scient. néerl. Nouv. Guinee, vol. v 
V. Leiden, 1909. The Reptiles of the Indo-Australian J 
archipelago, Vol. I, Lacertilia, Clielonia, EmydoA/ 
sauria. Leiden, 1915.

HAGEMAN (JOHANNES). Geb. 30 Sopt. 1817 
te ’s Graven ha ge;, ging als soldaat naar Indië. Hij 
bleef slechts eenige jaren in militairen dienst, in 
1836 was hij klerk op een der departementen, ver
vulde daarna verschillende lagere betrekkingen, tot
dat hij in IS60 zijn ontslag vroeg en verder ambte
loos burger bleef. Door velerlei geschriften maakte 
Hageman zich bekend, vooral door zijn „Algemeenc 
geschiedenis van Java van de vroegste tijden tot 
op onze dagen”. Het begin ervan is gedrukt in de 
achtereenvolgende afleveringen van het Indisch 
archief; het vervolg, aan vangende met het derde 
boek en eindigende met het jaar 1816, verscheen in 
het Tijdschr. v. het Bat. Gen. In zeer beknopten 
vorm werd hetzelfde onderwerp in een afzonderlijke 
uitgave behandeld in 2dl. onderden titel: „Handlei
ding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, 
fabelleer en tijdrekenkunde van Java.” Afzonder
lijk verschenen in 1856 te Batavia: .„Geschiedenis 
van den oorlog op Java van 1825—1830”, zoomede 
te Semarang: „Javasehe tafereelcn en fragmenten 
uit aanteckeningen van 1836—1864” en te Soera- 
baja: „Aanvulling van het Aardr. en Stat. Woorden
boek"' van N.-L, bewerkt naar de jongste en beste 
berichten.” Het Bat. Gen. nam in deel XXIV zijner 
Verh. op zijne „Geschiedenis der verovering van 
Malakka” en in het Tijdschr. XVI bl. 190, XVII 
bl. 178 en XIX bl. 201, zijn „Geschiedenis der Soen- 
dalaiiden.” Voorts leverde hij tal van bijdragen be
treffende .Javaansche toestanden, tijdrekenkunde, 
oudheden en tjandi’s, historische aanteckeningen 
over de goudgraving en over de uitbarstingen van 
verschillende vulkanen (N. T. X.-.l XXXI bl. 190, 
XXVIII bl. 294, XXIX bl. 264 en XXX bl. 343). 
Hageman nam wijders een werkzaam aandeel aan 
de Indische journalistiek en maakte talrijke hand
schriftelijke aanteckeningen. Hij overleed te Pa 
soerqean__30 Nov. 1871. Zie T. C. L. Wijnmalen in 
Nederl. Speet. 1872, no. 6, bl. 42. e. v.

HAGEN (STEVEN VAN DER). Was admiraal 
van de vloot van 3 schepen door de Maatschappij 
„van Verre” in 1599 naar Indië gezonden. Kwam 
daarmede 13 Maart 1000 voor Bantam en liet 2 Mei 
d.a.v. het anker vallen voor Arabon. Belegerde te ver
geefs het Portugeesehe fort op L:ytimor iArabon), 
sloot een verbond met de Am bon cezen on stichtte 
het eerste Ned. kasteel in de Molukken, het Kasteel 
van Verre of Kola Wacrwyekop Hitoc. In het laatst 
van 1601 keerde hij met een rijke lading in Neder
land terug. Op 18 Der. 1003 zeilde hij weer uit. dit
maal als admiraal van een vloot der (). J. (Jie van 
13 schepen. Hij kwam 31 Der. 1604 te Bantam aan. 
Daarna begaf hij zich naar de Molukken; kort na 
zijn aankomst gaven de Portugeezcn hun fort Kota 
Laha (kasteel Victoria) op Am bon over en sloot 
Van der Hagen een meer uitgebreid verbond met 
de Amboneezen, waarbij deze den eed van trouw 
aan de Staten-Generaal aflegden en den uitsluiten
den handel in nagelen aan de Nederlanders verzeker
den (1605). Van der Hagen gaf aan de op het eiland 
aanwezige Portugcezen de vrijheid om hetzelve 
te verlaten. 46 huisgezinnen verkozen echter tr 
blijven. In hetzelfde jaar bezocht hij de Banda-eilan- 
den en sloot er een nieuw contract met de bewoners.
Den 22sten Juli 1606 was hij weder in het vaderland

4o. fam. II clodermalidae één ge
slacht met één soort(Lanthano- 
tis) Z.W. der Ver. Staten, Me
xico en 32qxi)££u_ 

aan bovenzijde met symmetri
sche schilden.
o. lichaam rolrond, ledematen ont

breken, tong gespleten en uit- 
stcekbaar.
oo. fam. Angiiiduè (Hazelwormen).

1 geslacht met 1 soort. 
(Ophisaiini.s). Centraal-Ameri
ka, Europa, N-Afrika, Z.-Azie 
en Bonfeo.

II. Tong bedekt met dakpansgewijze ge
plaatste papillen of met dwarsplooien. 
A. oogeu duidelijk zichtbaar.

o. Schubben aan rug- en buikzijde 
ongelijk, dij- en liesporiën aan
wezig.
6o. fam. Lacertidae (zie aldaar, 

hagedissen in engeren zin) 
1 geslacht met 1 soort, aethi- 
opisch, palaearktiscli, oriën
taal en Indo-Maleisch. 

b. Alle schubben rond en dakpansge
wijze geplaatst, geen dij- of lies
poriën.

7o. fam. Scineidae (zie aldaar, 
kadals). 6 geslachten met 
127 soorten; kosmopoliet.

B. oogen door huid bedekt, lichaam 
rolrond, ledematen ontbreken.

8o. fam. Dibamidae. 1 geslacht 
met 1 soort, (Dibumus) Nico- 
baren

0- III. Kop aan bovenzijde met kleine schub
ben, tong lang en diep ingesneden, 
in basale scheede terugtrekbaar.

9o. fam. Varanidue (zie aldaar, 
waraan, mal. bijawakh). 1 ge
slacht met 14 soorten, palaco- 
tropisch.

Voor de verspreiding zie onder KRUIPENDE 
DIEREN. Alleen moet hier nog worden opge
merkt, dat van de vier familie's, die de overgroote 
meerderheid der Indo-Australische hagedissen be
vatten (33 geslachten met 261 soorten van 38 resp. 
267), twee en wel Ged. ontdoe en Scincidae kosmopo
liet zijn, terwijl de andere twee, Agornidac en 
Varanidae van Afrika tot Australië voorkomen, 
dus ook een zeergroot verspreidingsgebied bezitten. 
Slechts één familie, Dibamidae met 1 geslacht en 
1 soort, is uitsluitend aan het Indo-Austi’alische 
gebied eigen, zoodat de hagedisfauna daarvan geen 
uitgesproken eigen karakter bezit. Voor verdere bij
zonderheden zie onder de afzonderlijke famiJie’s.

Van de literatuur speciaal op de Hagedissen 
betrekking hebbende, worde hier alleen vermeld 
(zie verder onder Kruipende Dieren): Sal. Maller en 
Herin. Schle/jel. Over de in den Indischen Archipel 
levende hagedisachtige dieren van het geslacht 
Monitor, uit C. J. Temminck. Verh. nat. gesch. Ne
derl. overz. bezitt. zoölogie. Leiden, 1839—44; 
G. A. Boulewjer. Catalogue of the Lizards in the 
British Museum. Vol I—III, London, 1885—87; 
Max Weber. Reptilia from the Malay Archipelago I. 
Sauria, Crocodiiia, Chelonia. Zool. Ergb. Reise 
niederl. Indien Vol. I. Leiden, 1890—91; ./. Th. 
Onderrums. Eidechsen und Schildkröten, Zool. 
Eorschwngsr. in Austr. & Mal. Arch. von B. Semon,
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HAGEN (STEVEN VAN DER) — HALMAHEEA. 7

K.M. van eorstgonoomdo. Door het dal van H. loopt 
de Si Namar zuidwaarts naar de Oembilin. Een 
belangrijke plaats in den Padri-oorlog, daar Toean
koe di Loehak to«Halaban een der ijverigste ver- 
breiders was van hot gezuiverde geloof. Even be
noorden Halaban werd tijdens dien oorlog het fort 
Raaff gebouwd; er is niets van overgebleven.

HALAL, d.i. in het Moliamm. recht: geoor
loofd.

HALFAPEN (Prozimiae). Een orde der Zoogdieren 
(zie aldaar), die eenerzijds punten van overeenkomst 
vertoont met de apen, waarom ze soms met deze 
onder den naam van Primaten vereenigd wordt, aan 
den anderen kant echter nog vele meer primitieve 
kenmerken bewaard heeft. Ze verbinden dus de apen 
met lagere Zoogdieren, meer in het bijzonder met de 
Insekteneters, en zijn te beschouwen als Insekten- 
eters, die zich aan het leven op boomen aangepast 
hebben. Met de beide genoemde Zoogdierorden ko
men zo daarin overeen, dat de geheele voetzool bij 
het loopen den bodem raakt en dat ze in het bezit 
zijn van 5 vingers en 5 teenen. Een toenadering tot 
de apen vertoonen ze door het bezit van grijphanden 
en -voeten met oppon eerbaren duim en grooten teen 
(een «aanpassing aan het leven in boomen), alsook 
daardoor dat een deel van vingers en teenen platte 
nagels draagt. Evenwel zijn altijd a«an een of meer 
paren der vingers en teenen de klauwen bewaard ge
bleven : bij Tarsius (zie SPOOKDIERTJE) dragen 
de tweede en derde teen klauwen, bij Nycticebun (zie 
KOERANG), evenals bij de meeste der niet in den 
Indischcn Archipel voorkomende soorten, alleen de 
tweede teen.

De Halfapen zijn boombewoners van kleine of 
middelmatige grootte, die meestal een nachtelijke 
levenswijze voeren. Ondanks het leven op boomen 
hebben ze nooit een grijpstaart, zooals vele andere 
zoogdieren van overeenkomstige levenswijze. Hun 
voedsel bestaat in hoofdz«aak uit bladeren en vruch
ten, daarnaast gewoonlijk ook uit insekten, kleine 
gewervelde dieren en vogeleieren. Behalve Mada- 
gascar, waar de meerderheid der Halfapen thuis 
hoort, bewonen zij het tropische gedeelte van het 
vasteland van Afrika en verder het Orientaalsche 
gebied: Voor- en Achter-Indië en den Archipel. 
Fossiele verwanten zijn ook in Europa en Noord- 
Amerika gevonden. Van de drie families der Half- 
apen is die der Tarsiidac (zie SPOOKDIERTJE) 
uitsluitend Indisch, de N ydicebidae hebben Afri- 
kaansehe en Aziatische vertegenwoordigers, waar
van één ook in Nederlandsch-Indiö voorkomt (zie 
KOERANG), do derde familie (Lemuridue) bewoont 
Madagascar. Verg.: Forbes, A Hand-Book to the 
Primates, 1894,Vol. I; Ellioi.A Review of the Prima- 
tes. Monographs of the Amer. Mits. of Nat. Hist., 
n° 1, vol. I. 1913. '/U ,

HALIMOEN. Aldus wordt naar den hoogsten 
top (1744 M.) door Verbeek (Geol. beschrijving 
van Java en Mad. I blz. 752) een uitgestrekt uitge- 
spoold vulkanisch gebergte genoemd, dat zich in 
hot westolijko uiteinde van do Prcangor verheft. 
Geen der punten is meer werkzaam.

HALIPAN of LI PAN. Maloischo naam voor 
zeer grooto Duizondpoote n, Scolopendra- 
soorten, op Java ook K l a b a n g genoemd. Op 
Amboina noemen de Malciors een M i 11 i o e n- 
p o o t (Juhis) 0 e 1 a v -1 j i n t j i n, op Ternate 
K o 1 o m i.

HALMAHERA. Eiland in do Moluksche zee, 
gelegen tusschen 2° 14' N.B. en 0° 56' 20" Z.B. 
on 127° 21' 10" en 128° 53' 15" O.L. bohoorende

terug; bij ros. van 13 Nov. 1014 werd hij tot lid van 
den Raad v. N.-I. benoemd.

HAHAPAAN (soend.). Zie FLEMINGIA.
HA JAM. Zie HOORNVISSCHEN.
HAJOEP. Grooto rubberondorneming (Hajoop 

Rubber Estites Ltd.) bij do Kampong Harocaj in 
het Noorden van het district Tabalong, ondcrafd. 
Tandjoong, afd. Oeloe Soengoi, res. Z.O. Afd. van 
Bomeo gelegen. De aanplant bestaat voorname
lijk uit lievea-brasiliensis; productie 20 ii 30000 E. 
pond droge rubber per maand./ƒ «ft ■{'- 

HAK,HAKK.Bij gebreke van een goede inlandsche 
rechtstaal heeft in Mohammeda«ansche streken het 
inlandsch spraakgebruik ettelijke rechtsbenamingen 
ontleend «aan het Arabisch der Mohammedaansche 
wet. Een dier woorden is de term „hak”, d. i. 
„recht (hetgeen toekomt aan iemand)”, in den 
dubbelen zin, eenerzijds van een subjectief recht, 
anderzijds van een heffing (vgl. ons: invoerrecht, 
successierecht, enz.). De eerste beteekenis heeft 
het o. a. in liet Minangkabausche hak oelajat 
(beschikkingsrecht); de tweede in liet Atjèhsche 
hak sabi, hak katib enz., het Minangkabausche 
hak boenga kajoe, het Borneosche hak oetan of 
hak rantau. Voor Benkoelen vindt men hak (se-)- 
pentjarian opgegeven als naam voor het gemeene 
huwelijksgoed; het zou dan synoniem wezen met 
harta.

HAKA. Zie VAARTUIGEN.
HAKIKAH. Zie AKIKAH.
HAKIM, d.i. de overheidspersoon volgens het 

Moliamm. recht belast met het uithuwelijken van 
vrouwen, die bij het sluiten van haar huwelijks
contract niet kunnen beschikken over den bijstand 
van een voogd (wali) uit hare manlijke bloedver
wanten. Op Java wordt deze functie (de z.g.n. 
koeicusa hakim, d.i. de bevoegdheid van den ha- 
kim) uitgeoefend door den pengoeloe, die daar
toe bij het sluiten van het huwelijkscontract als 
wali hakim voor de vrouw optreedt. Vgl. ISLAM 
III,c.

HAKIM KROEËNG. Eigenlijk: het gebied van 
T. Hakim Kroeëng. Een tot de onderafdeeling Lhöfr 
Soekön, afdeeling Noordkust van Atjèh, behoorend 
land schap aan den rechter oever dor Pasè-rivier. 
Het wordt ook wel aangeduid als „Kroeëng Pasè 
rechter oever” in tegenstelling met het zich hoofd
zakelijk langs de andere zijde der rivier uitstrekken- 
do Gei dong of „Kroeëng Pasè linker oever”. Er 
wonen o.m. 878 geregistreerde mannen. In het 
Noorden wordt het land schap gekruist door do Atjch- 
tram, die een halte heeft te Toupin-Poenti. De titel 
van het landschapshoofd doet vermoeden, dat de 
vroegere dragers een rechterlijk ambt bekleedden 
in een zich langs de rivier uitstrekkend district van 
het rijk Pasè. Toen in Juni 1899 do overste J B. 
Van Heutsz op zijn excursie naar de staatjes ter 
Noord- en Oostkust de Koude Geudöng had bezet 
en van daaruit diverse tochten werden gemaakt, 
kwam weldra ook T. Hakim Kroeëng zich melden. 
Zijn houding en medewerking vindt men in den 
loop der volgende jaren herhaaldelijk geroemd. 
9 Aug. J9U7 volgde dan ook zijn vermoording door 
den vijand. Gedurende de minderjarigheid van den 
rechthebbenden opvolger T. Radja Makmoed is 
T. Hitam met de waarneming van het bestuur be
last. Zijn korte verklaringdd. 25 Febr. i9il is be
krachtigd bij Gouv. besl. v. 20 Julid.a.v.

HALABAN. Landstreek aan de Oostelijko holling 
van den Sago (Sum. Westk.) G(iö M. boven zee, 
aan den weg van Pajo Koemboeh naar Boeo, 15
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HALMAHERA.S

(ecne onderneming waar koffie, cacoa en muskaat 
worden verbouwd), Gita, Pajoo on Maïdi.

De bewoners van Noord Halmahera, do bij do 
kust gelegen eilandjes en do geheele kust der 
Kaoe-baai spreken talen, die (met liet Ternataansch 
en Tidoreescli) tot eenc in zich zelf nauw gesloten 
groep behooren, maar geheel afzonderlijk staan 
te midden der Indonesische talen, met welke zij 
in het geheel niet verwant zijn. De sprekers dezer 
talen moeten daarom ook afzonderlijk worden be
schouwd. Zij zijn over het algemeen lang en krach
tig van bouw en gestel: de mannen zijn slanker dan 
do vrouwen. Beide kunnen dragen liet lange ge
krulde haar in een wrong: bij de mannen gewoonlijk 
in een hoofddoek. Vele mannen hebben baarden. 
De Tobaroc’s hebben een lichtere huidkleur, een 
breede neus, zware wenkbrauwen en cenigzins 
schuine oogen. De bevolking, die de Zuid-Halma- 
hera’sche talen spreekt, vertoont nietdien forschen 
lichaamsbouw; zij neigt meer tot het Papoea-type, 
is levendig van aerd en grootendeels kroesharig.

Omtrent den aard der inboorlingen van Halma
hera wordt verschillend geoordeeld. De een noemt 
hen brutaal, lichtgeraakt, geldzuchtig, onbetrouw
baar enz., een ander vindt hen vrijmoedig, goed
aardig, eerlijk, gastvrij enz. De waarheid ligt 
ook hier in het midden: dit ras is niet beter 
of slechter dan elk ander. Voor zooverre zij 
niet in tuinhuisjes verspreid leven, wonen zij in 
dorpen, gevormd door twee rijen tegenover elkan
der liggende, achthoekige, op den vlakken grond 
staande woningen. Op het plein daartusschen staat 
het dorpstempeltje, waar door tusschenkomst van 
den sjamaan aan de afgestorvenen geofferd wordt.

- De grootste Saloe of dorpstempel is die van kam. 
pong Barona op de noordwestkust, zijnde een open 
loods met twee lange banken aan de lange zijden. 
In de bouten stijlen is de figuur van een slang uit
gesneden en de uiteinden van den nokbalk hebben 
den vorm van een krokodillenkop. Wat de huwe
lijken betreft, de man koopt zijne vrouw. De bruid
schat bedraagt van 30 tot 80 realen plus eenige 
wapens, zooals lansen, klewangs, hakmessen, schil
den of wel gongs, blokken wit of rood goed. Echt
scheiding komt weinig voor en geschiedt door het 
breken van den vuurtang in tegenwoordigheid 
van getuigen.

De districtshoofden worden uit het volk geko
zen en dragen den titel Sengadji (Tid. Songadji). 
De kamponghoofden voeren verschillende titels. 
Elk district heeft zijn eigen dialect.

De voornaamste voortbrcngselei 
kokosnoten, rijst, tabak, damar en goede hout
soorten. Dr parolbankcn zijn uitgeput. Handel 
wordt gedreven met Ternate. Het vervoer geschiedt 
tegenwoordig door schepen van de Pakctvaart My. 
De vischvangst geschiedt met de lijn, verschillende 
soorten netten, het afdammen van riviertjes en 
een bcdweJmingswortel. De handwerken ij verheid 
bepaalt zich tot vlccht-en eenvoudig timmerwerk. 
Van de dierenwereld moeten voornamelijk genoemd 
worden: enkel- en veelkleurige kakatoc s en par
kieten, herten, zwijnen, slangen, buideldieren en 
loophoenders (Megapodins); apen ontbreken.

De gebruiksrechten op den on bebouwden grond, 
de boschprodukten en de visch in de baai behooren 
aan de inheemsche bevolking. Deze rechten zijn 
onder alle gemeenten verdeeld, zoodat ieder bewo- 

daarin zijn aandeel heeft. Grondrechten wor
den verkregen door eerste ontginning. Zij zijn erfe
lijk,zoolang de grond bebouwd wordt. Zoo is het ook

tot de residentie Ternate. De oppervlakte bedraagt 
ongeveer 17.99S K.M.2 Het eiland bestaat uit vier 
groote schiereilanden, door de diepe baaien van 
Kaoe Bitjoli en Weda van elkander gescheiden, 
waarvan het noordelijke schiereiland alsmede 
Gane, bet Zuidelijk deel van het Zuidelijk schier
eiland tot bet sultanaat Ternate en al bet overige 
tot het sultanaat Tid ore gerekend worden; de grens 
van het Noordelijk Ternataansch gebied met liet 
Tidoreesche loopt even bezuiden den weg over de 
landengte van Dodinga. Bovendien vormt de kust 
tal van kleine bochten (djiko), waarin meestal 
de hoofdplaatsen der districten gelegen zijn. De 
genoemde schiereilanden worden elk in de richting 
van zijn lengteas door een met dichte wouden be
groeide bergketen doorsneden, wier zijtakken op 
vele plaatsen tot aan het strand reiken. Deze vier 
bergketens komen in bet midden van het eiland 
samen in de vlakte van Gobec, die door de kalkrug 
van Oba naar Ekor met enkele geisoleerde hoogten 
van ongeveer 300 M. doorsneden wordt. Deze 
kalkrug vormt do waterscheiding tusschen de Kaoe- 
en do Wéda baai. De 300—400 M. hoogo bergketen 
door het noordelijk schiereiland draagt een duide
lijk vulkanisch karakter: de Gamkonorah op de 
westkust en de Doekoma tala op dc oostkust zijn 
de meest bekende vulkanen. Het gebergte van 
het oostelijk schiereiland, dat een moeielijk over te 
trekken scheiding vormt tusschen de Kaoe-baai 
en de bocht van Bitjoli, bereikt ten Z.O. van Ekor 
eene hoogte van 700—800 M. De Z.O. bergketen 
eindigt in den tafelberg van Gohéba. Het zuidelijk 

• schiereiland is ongeveer 840 M. hoog. Hoewel 
het eiland enkele meer of minder groote vlakten 
bezit, zooals die van Sa hoe en Djallolo. van Kaoe 
en Tobelo, van Maba "en de hoogvlakte van Lolo- 
batta, ontbreken groote rivieren. De eenige met een 
uitgestrekt stroomgebied, de .Kao&-rivier, is alleen 
voor kleine prauwen bevaarbaar. Meertjes worden 
alleen op het noordelijk schiereiland gevonden 
ïi.1. een 3 tal op de westkust, in Galela en in 
Kaoe.

De westkust van het noordelijk schiereiland 
heette oudtijds Batoo Tjina en de noordoostkust 
vermoedelijk Moro.

De bevolking van Halmahera is naar den gods
dienst te verdeelen in: Heidenen, Mohammedanen 
en Christenen. De bevolking woont grootendeels 
aan de kust, op enkele plaatsen ook in het binnen
land, maar nergens ver van de zee. In het algemeen 
gesproken, is het binnenland onbewoond. Het Noor
delijk schiereiland is het best bevolkt; verdeeld 
naar de verschillende (nauw met elkaar samen
hangende) talen, die zij spreken, vindt men daar de 
stammen; Galela, Loda, Tobelo (met een onder
deel: Boëng), Iboe, Tobaroe, Wajoli, Toegoetil, 
Tololikoe, Modole, Isam of Pagoe.

Het aantal zendingsposten is thans (1917) zeven 
(1 op het eiland Morotai). Het aantal Christelijke 
gemeenten bedroeg op ult° Dec. 1914: 89, het aan
tal Christenen: 8704; het aantal ingeschreven 
schoolkinderen: 2303.

In het Ternataansch gebied zijn 11 districten met 
Dodinga, Sidangoli, Djailolo, Sahoc, Gam

konorah, Tolofoeö, Loloda, Galela, Tobelo, Kaoe, op 
het noordelijk, en Gané op het zuidelijk schier
eiland; het Tidoreescli gebied is verdeeld in de 
districten Maba, Patani 
kust ten Noorden van

zijn: sago,

name:

i

en Weda, terwijl de West- 
kaap Dehe Podo (de grens 

met het Ternataansche district Gane), nagenoeg 
onbewoond is; de eenige nederzettingen zijn: Oba

n er
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9HALMAHERA — IIALMAHERA-TALEN.

Van Sidatigoli naar Iboe. Mcd. Ncd. Zond. Gon. deel 
48. (1904); A. Huoting, Het distrikt Tobelo op de 
oostkust van Halmahera. T. K. A. G. 1905; Idem, 
Tobelorccsch-Holl. woordenboek; Idem, Verhalen 
en vertellingen in do Toboloreesche taal; J. L. D. 
van dor Roest, Woordenlijst der Tobelo-Boingtaal. 
1905; A. Wichmann, Der Ausbruch des Vulkans 
Tolo auf Halmahera. Deutsch geologische Zeit- 
schrift. 1897; E. C. Abondanon, Celebes en Hal
mahera. 1910; G. J. J. De Jongh, De oostkust van 
Noord-IIalmahera. Tijdsch. A. Gen. G909. Zie 
verder onder MOLUKKEN.

HALMAHERA-TALEN. Deze benaming heeft 
geen taalkundige, alleen aardrijkskundige beteeke- 
nis, want de talen die op Halmahera en de kust- 
eilanden worden gesproken vallen in twee streng af 
te scheiden groepen, die niet met elkaar samenhan
gen, de Noord - en de Zuid-Halmaherasehe taalgroep.

Noord-Halmahcrasche talen. Het gebied 
dezer talen is het geheelc Noordelijk schiereiland en 
de daartegenover gelegen oever der Kaoe-baai, ron
dom de N.punt van het N.O.lijk schiereiland, tot hal
verwege de N.kust der Boeli-baai, op 1° N.B., verder 
de W.-kust van het Z.lijk schiereiland, tot aan kaap 
Dehepodo, de Z. grens van Ternataansch en Tido- 
reesch Halmahera, iets ten Z. van den evenaar. Van 
de kusteilanden behooren tot dit taalgebied: Ter- 
nate, Tidore, Mare, Moti, de Loda-eilanden, Raoe, 
Morotai, en de'kusteilanden van ïobelo. Binnen dit 
taalgebied worden gesproken: Ternataansch, op 
Ternate en dc Ternataansche koloniën, vooral op de 
W. kust van Halmahera; Tidoreesch op Tidore en 
Mare; Ternataansch en Tidoreesch beide op Moti en 
op de W.kust van Z.-Halmahera, tot kaapDehepodo. 
Op Halmahera: Tabarocsch, Sahoeoesch, waarvan 
Wajolisch een dialect is, lboesch (uitstervend), Lo- 
daseh, ook op do Loda-eilanden, Galelasch, ook op 
Raoe en de Z.helft van Morotai, Tobelosch, ook op 
de eilandjes der O.kust en op de N.helft van Moro
tai, in het district Tobelo, op de O.kust van N. 
Halmahera, het hoofddialcct (Tobelo Gamsoengi), 
in het binnenland het Toegoetil, dat ook op de Z.- 
kust van het N.O.schiereiland (de N.kust dus der 
Boeli-baai) eenig gebied heeft in beslag genomen, en 
op de beide oevers der Kaoe-baai het Boëngsch 
dialect (Tobelo Boëng), waarvan weder het dialect 
van Dodinga zich eenigszins onderscheidt. In het 
stroomgebied der Kaoc-rivier: het Pagoe of Isam, 
waarvan liet Tololikoe weder ccne variëteit is, en 
het Modole. Aan den benedenloop der Kaoc-rivier 
is van ouds cenc Ternataansche vestiging ontstaan 
uit eene kolonie van ballingen, die met sprekers van 
Pagoe, Modole, on Tobelo vermengd, eene Tobe- 
loseh geaarde taal is gaan spreken, naar Terna
taansch karakter vervormd. Het Pagoe is in woord
vorm het meest oudcrwetsch, het Galelasch heeft 
het bost de spraakkunstige eigenaardigheden be
waard, het Tobelosch is de grootste der Noord- 
Halmahorascho talen. De samenhang tusschcn al 
deze talen is zeer nauw; het Ternataansch staat 
eenigszins afzonderlijk, omdat ’t wezenlijke ken
merken der groep heeft verloren en als algemeene 
verkeerstaal in het ganscho Ternataansche gebied 
wordt gebruikt,terwijl het opde hoofdplaatsTcrnate 
sterk is blootgesteld aan den invloed van het Mo- 
luksch Maleiseh. Met ’t Tidoreesch is dit in mindere 
mate het geval. Dr. Van der Veen komt in zijn 
Proefschrift „De Noord-Halmahera’se taalgroep 
-tegenover de Austronesicse talen” (1915) tot de 
slotsom, dat dc Noord-Halmaherasche taalgroep 
moet worden losgemaakt uit het Austronesisch

met damarboomen. Concessionarissen hebben zich 
dus steeds ten aanzien van het produkt met do 
eigenaren te verstaan, want de boomen zijn onver
vreemdbaar. Tegen een vijfde van de opbrengst 
worden damar-. sago- en klapperboomen aan 
anderen in gebruik gegeven. Voor het vischrccht 
betalen vreemdelingen eon klein deel van hun 
vangst aan het betrokken hoofd.

De dorpshoofden spreken recht in adatzaken, 
waarop een maximum boete van 5 realen staat. 
Do real is eon denkbeeldige munt ter waarde van 
f 1.60. Adatzaken met een maximum boete van 
30 realen worden berecht door den Hakim, samen
gesteld uit het districtshoofd, onderdistrictshoofd 
on het betrokken dorpshoofd (in de laatste jaren 
is, zoo mogelijk, de afdeolingsclief hiervan voor
zitter). Van de opgelegde boeten krijgt de beleedig- 
de partij de helft; de rest verdeelen de inlandsclie 
rechters onder elkander. In civiele zaken krijgt do 
Hakim 10 procent van de boete.

Thans zijn over geheel Halmahera alle belastingen 
in natura en persoonlijke diensten ten bate van 
sultan en hoofden vervangen door een belasting 
in geld van alle weerbare mannen, zonder onder
scheid van godsdienst-, van hoogstens 5 gulden per 
jaar. De helft daarvan, na aftrek van collecteloon, 
ontvangt do sultan; de andere helft wordt in de 
landschapskas gestort.

Literalxntr : Giov. Batt. Ramusio, Prime volu
me.... dolla Navigationc. Venetia 1563; Luis do 
Guzman, Historia de las Misiones.... Alcala 1601 
(Rijksarchief); B. L. de Argensola, Conquïsta do 
las islas Malucas Madrid 1609: J. P. C. Cambier, 
Rapport over Tidoreesch Halmahera. Bijdragen 
T. L. en V. 3c reeks 1872; T. J. Willer, De 
Halfoeren van Noord-IIalmahera. 1858; H. van 
Dijken, Togt naar het Iboe-gebergte. Ber. (Jt- 
rechtsche Zendingver. 20. Utrecht 1879; Idem 
Küsten-und Bergfahrten in Halmahera. Mitt. der 
geogr. Gesellschaft. 1884; C. F. H. Campen, Halma
hera, Gissingen omtrent herkomst der bevolking. 
Tijdsch. N.T. J 88-1; Idem, Beschrijving van het 
distrikt Kau. T. A. G. 2 serie, deel 1.; Idem, Be
schrijving van het landschap Toebaroe of Gara-mio. 
Tijds. T. L. en V’. van N. I. 4 volgreeks, deel 
10. 1885; Idem, De Alfoeren van Halmahera. T. N. 
I. 1883; Idem, De godsdienstbegrippen der Hal- 
maherascho Alfoeren. T. B. G. deel 27. (1882); 
en 30. (1885); Idem, Houtsoorten van Halma
hera. I. Gids, 5 jaarg. 1883; Idem, Dc landbouw 
op Halmahera. T. v. N. en L. deel 28. 24; Idom 
Do visscherij op Halmahera. idem deel 28; Idem, 
Eenige mededeelingen over de Alfoeren van Hal
mahera. Tijdsch. T. L. enVk. 4 volgreeks, deel 
8. 1884V7ldem Het eiland Halmahera. Tijdsch. 
T. L. enVk. deel 28. 1883; Idem, Nalezingen op 
het opstel over de godsdienstbegrippen der Hal- 
maherasche Alfoeren. Tijdsch. B. G. deel 28; Be
richten Utroehtsehe Zendingver. J885. Gewoonten 
der Galelarecsche Alfoeron hij overlijden en begra
fenissen; J. G. F. Riedel, Galela und Tobelorescn. 
Zoitsch. fiir Ethnologie. 17. Berlin 1885; F. S. A. 
do Clerccj, Ziolcnhuisjes in het distrikt Tobelo. 
Intorn. Archiv f. Ethnogr. 1889; Idem Bijdragen 
tot de kennis der residentie Ternate. Leiden Brill 
1907; M. J. van Baarda, Ilc de Halmahera. Buil.
8oo. d’Anthropologie 4 Paris 1893; Idem, Gale- 
larcesch-Holl. woordenlijst. 1895; Idem, Fabolon, 

(J‘( Vh verhalen en overleveringen der Galelarcczen. Bijdr. 
/•Ind. Inst. Rks 6; \V. Kiikenthal, Foischungsrciso 

/ in den Molukken und in Bornco 1896; J. Fortgens, 
i - i f. ( & ' J■-<
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10 HALMAHERA-TALEN — HANDEL EN SCHEEPVAART.

Maleisch-Polynesisch) taalverband. De 
•woorden en de telwoorden zijn in ’t geheel niet 
Austronesiscli; ook de woordenschat komt niet met 
dien der Austroncsische talen overeen. Het prono
minaal object wordt geïncorporeerd tussehen het 

-peubjecü en het werkwoord/IDe groep bezit geen der 
' pre-, in- en suffixen van 'de Austroncsische talen. 

Zij heeft in de verschillende vormen der voornaam
woorden en van het lidwoord een middel om het 
grammatisch geslacht aan te duiden en de possessic- 
ve genitief staat vóór het woord dat hij bepaalt. 
Het is in tussehen nog niet te zeggen in welk taal
verband de Noord-Halmaherasche groep thuis be
hoort, al kan reeds met zekerheid worden uitge- 
maakt, dat zij in spraakkunstigen bouw overeen
komst vertoont met sommige Papoea-talen.

Literatuur: Dr. H. Van der Veen: De Noord - 
Halmahera’se Taalgroep tegenover de Austronesieso 
talen, Leiden, 1915 en de daar op bl. 6—10 aange
haalde werken.

Zuid-Halmalierasclie talen.. Van deze ta
len ligt het gebied op het Z.O.lijk schiereiland van 
Halmahera, met de daaraan grenzende kust, voorts 
het geheele Z.lijlc schiereiland, behalve dat deel der 
W.kust dat ten N. van kaap Dehepodo ligt. In dit 
gebied worden gesproken: Boelisch, met Wajain- 
liscli, op de N.kust der Boeli-baai; Mabasch, met 
Bitjolisch of Inglisch, op de Z.kust dier baai; Pa- 
tanisch, op de Z.kust van het Z.O.lijk schiereiland; 
Sawaisch, ten \V. van ’t Patanisoh en op Ekor, ten 
N. van ’t Sawaisch taalgebied, aan de Z.kust der 
Kaoe-baai. Verder Wedasch, op de N.kust van het 
Z.lijk schiereiland en Ganesch, op de Z.punt daar
van. Al deze talen behooren, te zamen met de taal 
die op Oost-Makian en de Kajoa-eilanden wordt 
gesproken, tot dezelfde groep als het Noefoorsch. 
Ze zijn dus Indonesische talen en staan daardoor 
tegenover de Noord-Halmaherasche taalgroep, die 
eene enclave vormt in het Indonesisch taalgebied. 
De Zuid-Halmaherasche talen staan in klankstelsel

HALMAHERA (ZEE VAN). Zie CERAM (ZEE
VAN)$#■** £■*)■

HAMBIROENG (Sound). Zie VERNONIA.
HAMERANG t. r. HAMBÈRANG. (soend). Zie 

FICUS TOXICARIA.
HAMERHAAI. Zie HAAI.
HAMERVISCH. Zie HAAI.
HAMPAL en HAMPALA. Zie KARPERACH- 

TIGEN.
HAMPATONG. Zie EMPATONG.
HAMPELAS (soend). Zie FICUS AMPELAS.
HANDAROESA (soend). Zie JUSTICIA GEN- 

DARUSSA.
HANDEL EN SCHEEPVAART. Binnen de grenzen 

van elke eilandengroep en binnen de grenzen van 
den Maleischen archipel inzonderheid hangen handel 
en scheepvaart zoo nauw met eikandor samen, dat 
een gezamenlijke behandeling dier beide takken van 
bedrijf en volksbestaan aangewezen schijnt.

Reeds in het verre verleden, vele eeuwen voor de 
verschijning van de eerste Europeanen, was de In
dische eilandcnwereld het tooneel van een levendig 
en uitgebreid verkeer, waarvan Malaka liet bedrijvig . y , 
middenpunt vormde, — een verkeer, dat niet alleenSL ^ f 
de eilanden onderling omvatte, maar zich ook uiW ,-•? 
strekte tot de vaste kust van Voor-Indië en Arabië 
en die van Achter-Indië en China. Ook voor de Por- 
tugeezen, nadat d’Albuquerque zich in 1511 van de 
plaats had meester gemaakt, bleef Malaka het voor
name steunpunt van de handelsbctrekkingen, die 
zijmetdeMolukken en andere eilanden onderhielden ; 
zie PORTUGEEZEN IN DEN MALEISCHEN 
ARCHIPEL. Maar der Portugeezen rijk in den ar
chipel was niet van langen duur. Toen de havens van 
Spanje en Portugal op koninklijk bevel voor de 
Nederlandsche rebellen gesloten werden, werden hier 
te lande plannen beraamd om met de Oostersche ge
westen in rcchtstreeksche en on middellijke aanraking 
te komen. De in 1595 ondernomen eerste „schip- 
vaert” naar het verre oosten, had niet ten doel „om 
een ander ’t sijne te ontweldigen maar om oprech
telijk met de uytheemscho natiën te negocieeren”, 
zooals admiraal Jaeob van Neck in het Journaal 
van de door hem geleide tweede „schipvaert” zich 
nitdrukt. (Reisverhaal van Jaeob van Neck (1598—
1599), medegedeeld door Dr. H. T. Colenbrander in 
de Bijdragen en mededeelingen van het Historisch 
Genootschap, deel XXI, I>1. 200).

Het valt buiten het bestek van deze bijdrage om 
ons bezig te houden met het bedrijf der verschillende 
compagnieën, die achtereenvolgens in Holland en 
Zeeland tot stand kwamen „voorde vaorte op Oost- 
Indiën”, en met de eindclijke samensmelting dier oj* 
zich zelve staande compagniën en rcederijen in do 
bij octrooi der Staten Generaal van 20 Maart 1002 
tot stand gekomen Generale Nederlandsche ge- 
octroycerde Oost-Indische Comj)agnie. Zie COM
PAGNIE (OOST-INDLSCHE). Ook het bedrijf van 
de weldra oppermachtige Vcreenigde Compagnie, 
die zich gaandeweg als een staat in den Staaf deed 
gelden, blijft hier onbesproken, voor zooverre liet 
althans gedurende haur bijna tweehonderdjarig 
bestaan niet gericht was op de ongeschonden hand
having van hot haar verleende monopolie, op de zorg 
voor de „dierbare negotie”, waarvan zij haar eigen 
wel en wee, en dat van het vaderland zelf te oenen- 
male afhankelijk achtte. Geheele uitsluiting van 
vreemden bleef dan ook de leidende gedachte bij al 
hare handelingen; maar het alvermogen der Compag
nie reikte toch niet zoover, dat zij alles zelve kon 
omvatten. Daargelaten, dat er uit den aard der zaak

voornaam-

1

f*

■

en woordvorm dicht bij de Indonesische talen van 
Nieuw-Guinea; algemeen komen de palatale klan
ken en de ƒ voor; de eigenaardige gesyncopeerde 
woordvormen zijn hier evenals op Nieuw-Guinea 
voorhanden en ook de vorm van den genitief waarbij 

,het bepalende woord voorop gaat, is hier de gewone. 
Namen van lichaamsdeelen, werktuignamen, en 
bijvoeglijke naamwoorden worden met reduplicatie 
of herhaling gevormd. Bij sommige werkwoord- 
soorten heeft versmelting van de korte vormen der 
persoonlijke voornaamwoorden met het begin van 
den werkwoordstam plaats, zoodat men van ver
voeging kan spreken. De voorvoegsels zijn de beken
de Indonesische; van de achtervoegsels is het meer
voud vormende si belangrijk, oorspronkelijk het 
pers. voornaamwoord 3de pers. meervoud. Bij de 
aanhechtingder bezittelijke voorn aam woorden wordt 
onderscheid gemaakt tussehen de namen der li- 
chaamsdeelen en der naaste bloedverwanten (dus 
het natuurlijk en onvervreemdbaar bezit van den 
mensch), de gebruiksvoorwerpen, haren en nagels 
(het wisselvallig bezit) en de benamingen van spijs 
en drank (nu vervreemdbaar, straks onvervreemd
baar). Ook de telwoorden hebben vormen die voor 
de genoemde categorieën verschillen en dan nog een 
4den vorm hebben voor

$

*

;•

I het gebruik bij onbenoemde 
grootheden. Op zee en op de jacht zijn afzonderlijke 
woorden in gebruik.

Literatuurdriani & Kruyt, De Bare’ c-spre
kende Toradja’s van Midden-Celebes, III, 301— 
346.

i
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schcn had die toelating van den vrijen binnenland- 
schen handel slechts plaats onder zoodanige voor
waarden, dat van do gezonde ontluiking en krach
tige ontwikkeling van het particulier handelsverkeer 
als van zelf geen sprako kon zijn. In geen geval 
mochten de vrije lieden zich vestigen bulten het 
gebied van de Molukkcn, don toenmaligen hoofd
zetel van het bestuur der Compagnie in Indië. 
Botere tijden schonen intusschen voor hen aan te 
breken, toen na do verovering van Jacatra.de Com
pagnie vasten voet cn dominie op Java kreeg, en 
Coon zich deed kennen als een beschermer, niet al
leen van de Chineesche handelaren, wier welwil
lendheid hij zich op velerlei wijze trachtte te ver
zekeren, daar hij voor de nieuwe vestiging — die, 
werden zijne wenschen vervuld, eorlang Malaka 
en Goa, de toenmalige handelsemporia in het oosten, 
in belangrijkheid zou moeten voorbijstreven — 
hun optreden en hunne aanwezigheid eene levens
kwestie achtte; maar ook van de Ncdcrlandsche 
vrijburgers, die van handel en scheepvaart hun werk 
maakten. Waar hij er toe bij machte was, bood hij 
hun de behulpzame hand; hij verleende hun zelfs 
bij een verordening van 22 Juli 1020 vergunnnig 
om op de kust van Coromandcl en andere kwartie
ren met ’s Compagnies schepen te varen tot het 
handelen in en liet overvoeren van slaven en eet
bare provisiën, „omme dese plaetse van Jacatra, 
„alsmede de Moluccos, Amboina oude Banda met 
„verscheydo natiën te peupleercn ende met alle 
„eetbaero wharen te doen versien”; on toen hij na 
bekomen eervol ontslag in Februari 1023 Indië 
verliet, liet hij aan zijn opvolger Do Carpentier een 
uitgewerkte memorie achter, waarin o.a. met na
druk betoogd werd, „dat ten dienste ende wel- 
„stant van de Ncdorlandsche Comp. ’tscergoeten 
„nodich is, dat een goet deel van d’inlantsen han- 
„del van de Comp. aan particulieren gedaen en toe- 
„gelaten wordt”.

Coen’s ter vergadering der Zeventienen van 22 
September 1023 overgelegd Vertoogh van de 
Staat der Voreenighde Nederlan
den in de quartieren van O o s t-I n- 
d i e n, bevatte een niet minder krachtig pleidooi 
voor de wenscholijkheid om den binnenlandschcn 
handel in Indië aan de zich daar ophoudende vrije 
burgers over te laten. Maar of het door hem aan- • 
geprezen stelsel in praktijk werkelijk de vruchten 
zou hebben kunnen afwerpen, die hij er zich van 
voorspiegelde, is minst genomen twijfelachtig, want 
de kiemen van ontbinding on bederf waren ook in 
dat stolsel ruimschoots aanwezig. Immers ten be- 
tooge, dat de belangen der Compagnie niet zouden 
geschaad worden door den vrijen binnenlandschen 
handel, voerde hij aan, „dat al hetgeen de vrije 
„lieden zullen koopon, dienstig voor de Comp. al- 
„daar, of ook alles wat tot retour voor Nederland 
„dienstig is, aan de Comp. aldaar door de vrije lie- 
„den zal moeten worden verkocht tot zekeren civie- 
„leu prijs, minder als tegenwoordig, indien het de 
„Comp. van noodc zal hebben.” En of dit nog niet 
genoeg ware, voegt hij er ter zelf der plaatse nog aan 
toe, „dat do Comp. niet zal nalaten ondertusschen 
„den inlandschen handel mode waar tc nemen, 
„zooveel haar noodig en dienstig is, zulks dat zij 
„daarvan de profijten zal genieten nevens de andere 
„particuliere handelaren.” Derhalve zouden in Coen’s 
stelsoldo vrije handelaren steeds de Comp. als mede
dingster op hun weg blijven ontmoeten, terwijl zij 
bovendien verplicht zouden zijn geweest om voor 
den afzot van hunne waren alleen bij haar ter markt

zelfs niet aan te denkon viel om het autochtone han
delsverkeer geheel te onderdrukken, of zelfs maar to 
veel to fnuiken, begon althans het bestuur in Indië 
er reeds spoedig voordeel in to zien om den binnen
landschcn handel aldaar, zooalsdo vaart van haven op 
haven genoemd werd, voor een deel aan particuliero 
personen, aan niet of niet meer in dienst van do Com
pagnie staande zoogenaamde vrije lieden over te laten.

In het octrooi der Compagnie zelf was het punt 
van den binnenlandschen handel in Indië onaange
roerd gelaten, en dat de inzichten van hare bestuur- 
deren ten dezen opzichte niet dadelijk vaststonden, 
blijkt uit do onder dagteekening van 14 November 
1009 vastgestelde instructie van den eersten G'ouv.- 
Gon. Pieter Both, waarbij aan den Gouv.-Gen. werd 
ovorgelaten om met betrekking tot den handel in 
Indië van haven tot haven naar gelang van om- 

, . standigheden te werk te gaan. Zeker zal het ook niet
zonder voorkennis en machtiging van Hecren be
wind hebberen geweest zijn, dat Both op de reis naar 
Indië zich liet vergezellen van eenige buiten den 
dienst en het verband der Compagnie staande land- 

- genooten met hunne gezinnen, die vergunning kre
gen om zich te vestigen to Amboina, den toenmali
gen zetel van het bestuur dor Compagnie in den 
Archipel, en zich aldaar onledig te houden met het 
drijven van handel op de omliggende eilanden in 
eetwaren (boonen, sago, enz.) cn katoenen lijnwaden 
en kleed eren. Zoo ontstond de eerste nederzetting 
van particuliere kooplieden, die onder de bescher
mende vleugelen van de Comp. hun bedrijf voor 
eigen rekening konden uitoefenen. Maar de proef
neming, want meer was het niet, viel ongelukkig uit. 
In eene „R emonstran tie van den tegen- 
woordigen staat oeniger plaatsen 
in Indië ende wat remedien voor
eerst daartoe dienen gebruik t” door 
Jacob 1’Hermite overgelcvcrd in de vergadering van 
de Zeventienen van 20 Augustus 1G12, heet het, dat 
er onder de uitgezondenen oigenlijk niemand werd 
aangetrofïen,daer men vets goets mede soude connen 
beginnen”, maar alleen personen in staat „om alles 
goets in confusie cn verwarring te brengen”.

Van nieuwe uitzendingen van zoogenaamde kolo
nisten werd dan ook voorloopig afgezien, maar het 
Indisch bestuur werd in don loop van 1013 door bc- 
windhebberen gemachtigd om aan gehuwde lieden, 
die hunnen diensttijd bij de Compagnie behoorlijk 
zouden volbracht hebben, het drijven van handel 
voor eigen rekening in zekere bepaalde koopwaren 
binnen de grenzen van den oostelijkon archipel toe te 
staan. Do toenmalige bestuurderon dor Compagnie 
waren nietafkeerig van hotdenkbeeld om, bij strenge 
uitsluiting van vreemde westerlingen, aan eigen 
Jandgcnooten, niet onder lmro bevelen staande, oen 
aandeel te gunnen in het binnenlandsche handels
verkeer. In de nieuwe ordonnantie on instructie voor 
den Gou verncur-Generaal en de Radon van Indië, van 
22 Augustus 1617 werd een uit niet minder dan 19 
artikelen samengesteld hoofdstuk, „van den vrijen 
handel toe lo laten” getiteld, opgenomon '). Intus-

') Aan hetgeen hot tegenwoordige spraakgobruik 
onder particulieren handel verstaat hechtte de 
Compagnie eene geheel andere boteokenis. Zij noemde 
particulieren handel don verboden on clandestienen 
handel van hare eigene dienaron, don zoogenaamdon 
morshandel. Wat wij in onze (.lagen particulieren 
handel noemen droeg in do administratieve taal van 
do Compagnie den naam van ge permitteerden vrijen 
handel.

J
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betrekking tot de vaart en den handel der vrije 
lieden weder omverwierp wat hij vroeger had helpen 
opbouwen.

Intusschen stelde Coen’s verklaringJoii brief vau' 
3 November 1628, daj^.op hot stuk van den vrijen 
„handel gëéh verdere ouvertures zouden gedaan 
„worden” bewindhebberen geenszins volkomen ge
rust. Al scherper en scherper werden de aanschrij
vingen aan het Indisch bestuur om „vooreerst 
„en alleen oogmerk te hebben op den dienst en het 
„profijt van de Compagnie.” Geen „verkeerde barm
hartigheid” mocht dit verlangen uit bet oog doen 
verliezen, want mocht het blijken, dat de burgerij 
zonder den handel, die haar vroeger vergund was, 
zich niet zou kunnen staande houden, „dan ware 
„het beter dat zoodanige burgerij niet op Batavia 
„ware”, immers „als een van beiden moet lijden, do 
„Comp. of de burgerij, dan is het verre beter, dat de 
„burgerij zich behelpt en lijdt” (Missive van Bo- 
windkebberen van 23 November 1631).

Geheel denzelfden geest ademde ook de op 17 
Maart 1632 vastgestelde instructie, waarvan Hen
drik Brouwer voorzien werd, toen hij als nieuwbe
noemde Gouv.-Gen. de reis naar Indië aanvaardde. 
Brouwer had jaren achtereen als mede-bewindheb- 
ber de zaken der Compagnie helpen besturen, en 
zijne ambtgenooten mochten er dus op rekenen, dat 
hij, zooals in zijn lastbrief geschreven stond ,„punc- 
„tueelijk, naar den letter, zonder eenige infractie” 
zou „observeren en executeercn de plakaten jong6t 
„naar Indië gezonden”, waarbij „de gepermitteerde 
„vrije handel geheel afgeschaft en op het rigoureust 
„verboden” werd; maar in dit opzicht kwamen zij 
bedrogen uit. Nauwelijks had toch Brouwer liet be
wind in Indië aanvaard, of hij begon reeds tot een 
geheel andere meening omtrent den vrijen handel 
over te hellen dan die, welke hij vóór zijn vertrek 
uit Nederland ongetwijfeld toegedaan moet zijn ge
weest. In zijn brief van 1 December 1632 noemt hij 
het hard, dat men do Nederlandsche burgers in 
Indië „van slimmer conditie wil maken als de In- 
„diaansche inwoners, die men liber laat inkomen 
„en uitvaren,” on hij voegt er de merkwaardige 
opmerking bij, dat zijns inziens de Comp. zich in 
hare trafiek behoorde te bepalen tot de verrichtin
gen van een „machtigen grossier”, dat de burgerij 
als tusschenhand werkzaam moest zijn, terwijl do 
kleinhandel aan de Cliincezen als „slijters, die hiertoe, 
„ja zeifs als kooplieden de onzen verre in habilitcit 
„excedecron” moest worden overgelaten.

En Brouwer liet het niet bij woorden alleen. Ten 
gerieve van den particulieren handel stelde hij in 
den loop van 1633 gezworen makelaars aan, wier 
bevoegdheid en verplichtingen omschroven wer
den in cone instructie, die voor een goed deel over
eenkomt met de makelaarsordonnantie van Am
sterdam van 1612, en men mag aannemen, dat deze 
maatregel tegemoet kwam aan cene werkelijke be
staande behoefte, die zich zeker niet zou hebben 
doen gevoelen, indien liet toenmalige particuliere 
handelsverkeer weinig of niets te beteekenen had 
gehad. Zeker zal dit een en ander aan bewind
hebberen slechts zeer gedeeltelijk naar den zin zijn 
geweest; maar toch legden zij er zich bij neder, en 
gaven zij zelfs aan Brouwer te verstaan (missive 
der XVII van 19 September 1633), dat het hunne 
meening niet geweest was „zoo preciese in do woor- 
„den der plakkaten te inhereeren, dat daarin geen 
„ampliatie en limitatio naar gelegenheid van za- 
„ken zou mogen worden gemaakt”, mits slechts 
vastgehouden werd aan „de maxime on intentie,

te komen, voorzoover het ten minste waren betrof, 
waarin ook door de Comp. gedaan werd, en nu is 
een blik in dc lijst van de „cargasoenen,” die van 
Indië naar Nederland gezonden werden, voldoende 
om te ervaren, dat er niet veel Indische producten 
of handelsartikelen waren, die dc Comp. van hare 
negotie meende te moeten uitsluiten. Om onder 
dergelijke omstandigheden met kans op voordeel 
zaken te kunnen doen, zoude het voor de particu
liere kooplieden schier onvermijdelijk zijn geworden, 
om zich de goede diensten te verzekeren van de 
dienaren der Comp. met wie men in aanraking 
moest komen. Zoodoende zouden de gelegenheden 
voor ’sComp. beambten, om uitbreiding te geven aan 
den verboden handel, zich uit den aard der zaak 
hebben vermenigvuldigd, en het is dan ook zeer de 
vraag of de plannen van Coen, tengevolge van hun 
halfslachtig karakter, wel verre van te strekken ter 
gezonde ontwikkeling van het particuliere handels
verkeer tusschen de verschillende Indische gewes
ten, er niet veeleer toe zouden geleid hebben om 
den clandestienen handel van de ambtenaren, waar
mede de Comp. van den aanvang af te worstelen 
had, in de hand te werken.

Maar tot eene verwezenlijking van Coen’s plan
nen met betrekking tot het openstellen van den 
vrijen binnen land schen handel kwam het niet, of
schoon zij aanvankelijk wel in den smaak van Hee- 
ren bewindhebbers schenen te vallen. Maar van hen 
alleen hing de beslissing niet af. Een in den geest 
van Coen’s voorstellen door hen ontw'orpen regle
ment behoefde, alvorens in werking te worden ge
bracht, de goedkeuring van de Staten-Generaal, en 
deze meenden van hun kant het hun aangeboden ont
werp in handen te moeten stellen van de hoofdpar
ticipanten der Comp., met verzoek om ter zake. te 
dienen van advies, een verzoek waaraan echter nooit 
gevolg schijnt te zijn gegeven. Intusschen kon de 
zaak niet altijd hangende blijven. Om er voorloopig 
althans een eind aan te maken, besloten de Zeventie
nen in hunne vergadering van 29 Maart 1626, dat 
„het punt van den vrijen handel in Indië voortaan 
tot beter gelegenheid uit den beschrijvingsbrief 
zal worden weggelaten,” en slechts weinige maan
den nadat Coen het vaderland had verlaten om 
voor de tweede maal de opperlandvoogdij over In
dië te gaan aanvaarden, werd hem door bewind
hebberen onder dagteekening van 10 Augustus 
1627 eene aanschrijving nagezonden, waarin hem 
„op het serieust verboden w'erd eenige opening van 
„den vrijen handel toe te staan op den voet van 
„de vroegere concepten of andere diergelijke in 
„eenigerhande manieren,”

Het is hier de plaats niet om stil te 6taan bij de 
vraag, in hoeverre Coen’s eigen inzichten omtrent 
het openstellen voor particulieren van den binnen- 
landschen handel in Indië zich gedurende zijn ruim 
driejarig verblijf in patria kunnen hebben gewij
zigd, en of hij zelf ten slotte zich wel is blijven 
verzetten tegen de bedenkingen, die zijne denk
beelden bij sommige bewindhebberen ontmoetten, 
niet, zooals veelal beweerd wordt, uit bekrompen 
mcnopoliezucht, maar o. a. ook omdat eene ver
wezenlijking dier denkbeelden, naar men meende, 
moest uitloopen op nadeel voor de belangen en de 
welvaart der inheemsehe bevoking. Maar hoe dit zij, 
niet twijfelachtig is het, dat Coen, na zijn terugkeer 
in Indië, met eene hem vroeger ton eenemaale vreem
de gedweeheid zich schikte naar de bevelen van zijne 
heeren meesters, en door het verordenen van aller
lei beperkende en belemmerende bepalingen met
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dioncl betoog werd niet alleen gewezen op dc on
billijkheid, dat men den armen burger „zoo onrecht
matige travailjo” heeft mconcn te moeten aandoen 
van ton zijnen laste te publicecrcn een „zoo rigou
reus on hard drukkend plakkaat,” waardoor een 
familio bestaande uit man, vrouw en twee of drio 
kinderen aan kost en wachtgeld wel vijf & zes dui
zend gulden zal hebben te betalen; — rnaar zelfs 
de rechtmatigheid en dc rechtsgeldigheid van de 
nieuwo regeling werd betwist, omdat „der Heeren 
„bowindhebberen autoriteit en macht niet zoo sou- 
„verein en absoluut was om een plakkaat als het 
„bedoelde ter oxecutio te kunnen stellen zonder 
„daartoe machtiging te hebben erlangd van de 
„Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der vrije 
„Vereenigde Nederlanden”.

Vreemd genoeg schijnt deze vrijmoedige taal van 
ingezetenen op wier belangen, volgons do van hooger 
hand gehuldigde opvatting, niet behoefde gelet to 
worden waar ’s Compagnies belang op het spel 
stond, noch bij het bestuur in Indië, noch bij het 
opperbestuur in Nederland, aanvankelijk althans, 
veel ergernis te hebben verwekt. Een tijd lang 
zelfs scheen het, dat men in patria niet ongezind was 
om een open oor te leonen aan de grieven in het be
zwaarschrift van de Indische burgerij uiteengezet; 
maar gaandeweg begon de wind weder uit een 
minder vrijgevigen hoek to waaien, en het eind van 
de geschiedenis was, dat, met ongeschonden hand
having van dc verordering op do transportgelden 
van repatrioerendo vrijheden, door bowindhebberen 
bij hunne missive van 13 April 1652 ter konnis van 
het Indische bestuur werd gebracht dat „de burgerij, 
„zoo op Batavia als andoro residentien van de Gene
rale Compagnie zal moeten blijven onder het ga
rag en de autoriteit van den Gouverneur Generaal 
„en Raden van Indië zonder haar daaraan cenig- 
„zins te mogen onttrokken,. ... en zoo eenige onge
ruste wrevelige menschcn zich daartegen mochten 
„verzetten, en onder den naam van de burgerij 
„cenigo verandering mochten zoekon in te voeren, 
„zullen de Gouverneur Generaal en de Raden van 
„Indië zoodanige persoonon als perturbateurs van 
„de gomcenc ruste in Oost-Indië naar Nederland 
„laten keeren, zonder gehouden te zijn daarvan 
„andere redenen te geven, als dat zij zulks voor den 
„welstand on de meerdere gerustheid van de In
dische Rcgeering bevinden zullen to behooron,”

Wel is waar werd in dienzelfden brief door be- 
windhebberon te verstaan gegeven, dat het geens
zins hunne meening was „aan do vrije lieden te be
klemen, ’t geeno andere Indiaansche natiën toege- 
„staan werd, maar veeleer dezelve voor de zoodanige 
„to proforeeren en daardoor do middelen aan te 
„wijzen om met eerc to mogo bestaan”, maar dit 
gold alleen van hot ter hand nemen door de parti
culiere ingezetenen „van ter plaatse hunner vesti- 
„ging uit te oefenen ambachten en neringen, en 
„geenszins van do opening van meorde.' vrijheid 
„in do commercie voor do gemeono burgerij.” „Wil
len wij colonion stabilceron,” dus werd eenige jaren 
later (5 September 1059) aan het Indische bestuur 
geschreven, „moeten wij de luiden hanteeringon 
„aanwijzen daaruit zij fatsoonlijk kunnen bestaan,” 
en als zoodanig nu werd door Hcoron meesters niet 
gorept van hunne toelating tot don binnenland- 
schen handel on do scheepvaart, maar van do won- 
scholijkhcid om hou to doon tor hand nemen hot 
„maken van hoeden, waartoe de Kinmanscho of 
„Perziaanscho wol goed en bokwaam gevonden ia; 
„of hot „maken van papier”, als het ten minste „aan

„dat ten principale do handel voor do Comp. moot 
„worden bohouden.”

Zoo bleef alles eigenlijk op den oudon voet; maar 
tot bloei en welvaart kwam do handeldrijvende 
burgergemeonto niet. Integendeel: onmachtig om 
op den duur hot hoofd to bieden aan de mededin
ging van do oosterscho vreemdelingen, Chineezon 
en Arabieren, Mooron on Klingen, die onder do 
beschermende vleugelen van de Comp. tusschen 
de verschillonde havens in Indië heen en weer voe
ren, nam do welstand onder do vrije lieden meer 
en meer af, want ook als geldschieters van do in- 
landscho on vreemde handelaren, oen zaak waarvan 
velen gaandeweg hun bedrijf waren gaan maken, 
werd hun het gras voor do voeten weggemaaid door 
de mededinging, die zij op dit gebied van de eigen 
dienaren der Compagnie moesten ondervinden. 
Wel werd aan hunne klachton liierover to gemoet 
gekomen door een van regeeringswege uitgevaar
digd verbod tegen het uitzetten door Comp. die- 
naron „van gelden op bedemenj aan Chineezen of 
„iemand anders onder wat dekmantel het ook 
„zou mogen zijn,” — een verbod dat intusschon 
reeds spoedig weer werd ingetrokken op verzoek 
van eenige Chineesche kooplieden to Batavia, die 
van hun kant zich beklaagden, dat zij geen geld 
op bodemerij konden bekomen, „tenzij met groote 
„en ongerechtige winsten, waardoor do vrijo ne- 
„gotie binnen dezer stede werkelijk werd verliiti- 
„derd”; — maar over het algemeen bleef de toestand 
der vrijburgers verre van benijdenswaardig. Zelfs 
van rechtszekerheid tegen hunno nalatige debiteu
ren was geen sprake meer sedert dc opvolger van 
Brouwer, Anthony van Diemcn, goedgevonden had 
in de onder zijn bestuur afgekondigde Statuten van 
Batavia ook de bepaling to doen opnemen, dat de 
Comp. tegenover desolate en insolvente boedels 
steeds preferent zou zijn boven alle andere credi
teuren, „niettegenstaande wat bezegeltheid of 
„ouder verband deze ook zouden mogen hebben.” 
Hoe men zich ook wendde of keerde, allerwege 
stuitte men op belemmeringen, die doodend wa
ren voor het handelsverkeer, en wanhopondo aan 
beter dagen keerden achtereenvolgens vele vrijo 
lieden, wier getalsterkte een tijd lang slechts wei
nig onderdeed voor dio van do te Batavia geves
tigde dienaren der Comp., naar het moederland 
terug, — een exodus die eerlang zulke verhoudin
gen aannam, dat het Opporbcstuur in Nederland 
zich ernstig bezorgd begon to maken voor het alge- 
heolc verloop van dc Indische kolonie, waardoor 
bot nog altijd meende, „dat \s Compagnies staat 
,.(«• recht verzekerd zoude kunnen worden.” Het 
kwam aan bowindhebberen dus van belang voor 
om aan liet vertrek der vrijburgers uit Indië nieu
we belemmeringen in den weg te loggen, en hot 
meest voor do hand liggende middel dat hiertoe 
viel aan te wenden was een aanmerkelijke verhoo- 
ging van dn vracht en do kostgeldon, die do repa- 
triecrende vrijheden aan do Comp. hadden te bo- 
tuien. Bij missive van Heeren meesters van 7 Oc- 
tober 1617 worden te dezer zake de noodigo voor
schriften aan de Indische Rcgzering gegeven, on 
bij eene verordening van 29 September 16-18 kreeg 
de Indische gemeente kennis van de nieuwo bepa
lingen, waarmede voor don vervolge rekening zou 
moeten worden gehouden.

Deze verordening nu gaf aanleiding tot eono in 
do Bataviaschc samonleving nog ongekende en 
ongehoorde beweging. In een door een zestigtal 
vrijburgers onderteekond aan de Rcgeering inge- J
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„bekwame stoffe hiertoe niet zoude komen te 
„keeren, hetwelk zoude dienen onderzocht te 
„den”; of liet maken van schoenen, om de vader
land sche schoenen „des te meerder te excuseeren” 
(missive van 24 Augustus 1660), of het glasblazen, 
indien de specie daartoe vereisckt „uit Pcrzie of 
„elders te bekomen zoude zijn” (missive van 30 Sep
tember 1661); al die bedrijven in een woord waar
door in Indië zelf „gemaakt on toegesteld” zou kun
nen worden veel van hetgeen men gewoon was 
uit Nederland te ontbieden. Het drijven van han
del voor hunne eigene rekening werd den vrijen 
lieden door het opperbestuur hoe langer he.e meer 
misgund, niettegenstaande het Indisch bestuur 
bij herhaling er op wees, dat 's Compagnies belang 
in veel gevallen medebracht om niet te straf tegen 
hen op te treden. Maar aan dergelijke gevaarlijke 
aanvechtingen mocht naar het oordeel van bewind- 
hebberen geen voet worden gegeven, en ton einde 
de gezaghebbend en te Batavia eens en vooral te 
doen weten, waaraan zij zich met betrekking tot 
den handel en de vaart der vrijburgers voor den 
vervolge zouden te houden hebben, werd ter verga
dering van de Zeventienen van 16 Oetober 1676 
een geheel nieuwe „Ordre en reglement op den,, 
„inlandschen handel in Indië, item tot wering van 
„den particulieren handel van ’s Compagnies Mi
nisters” vastgesteld, waarbij aan de hooge Regee- 
ring in Indië „striktelijk en scherpelijk” gelast werd 
„om de vaart der vrije lieden zoo tot Batavia, als tot 
„andere landen en plaatsen onder het gebied van 
„de Comp. staande, als zijnde door dezelve Comp. 
„ten hoogste nadeelig, alomme zoo veel mogelijk 
„in te binden en te besnoeien”. Dienovereenkomstig 
werd de aanbreng en de invoer van kleeden en lijn
waden door anderen dan de Compagnie finaal ver
boden, terwijl de invoer van mom, wijnen, bieren 
en alle andere Europeesche koopmanschappen al
leen met Comp. schepen zou mogen geschieden. 
De vaart en de handel tusschen Batavia en Bantam, 
waar de Engelschcn nog steeds hunne vestiging 
hadden, zou in geen geval meer mogen worden ge
duld; maar aan de vrije lieden te Batavia verblijf 
houdende zou het daarentegen „tot wederopzeg- 
„gens kunnen vergund worden om met hunne eigene 
„vaartuigen te handelen op Malaka, Amboina, Ban- 
„da, Makasser, Timor en Solor,” mits zich onthou
dende van eiken handel in kleeden, lijnwaden, bieren, 
dranken, enz., en van het weghalen vandaar van 
eenige specerijen. Van de bevoegdheid tot weder- 
opzegging van laatstbedoelde vergunning werd ech
ter reeds spoedig gebruik gemaakt. Bij missive van 
bewindhebberen van 1 November 1678 werd het 
Indisch bestuur gelast „de vaart van alle particu
lieren, zoo van onze burgers als inlanders naar en 
„om de oost, verder als na de oostkust van Java en 
„J3alj”--g©heel te verbieden.

Al mocht infcusschcn de Compagnie hare eigene 
landgenooten als onderkruipers van hare dierbare 
negotie kunnen weren, hare macht schoot te kort 
om ook de vreemde handelaren, die meeren meer 
in haar gebied doordrongen, een „tot hiertoe en niet 
verder” toe te roepen. „Het zoude wel te wenschen 
zijn,” dus schreven bewindhebberen onder dagtee- 
kening van 30 Oetober 1699 aan het Indisch bestuur, 
„dat de Engelschcn met hare schepen bleven buiten 
„de steden, landen en plaatsen, die wij in Oost-Indië 
„bezitten of ons daar eigen zijn”; maar hen hiertoe 
te dwingen was niet wel mogelijk, en men moest 
slechts zorgen, dat zij „uit dezelve hare schepen 
„niet aan land brengen veel min verkoopen eenige

„dranken of lijfsbehoeften, en vooral mede geen 
„koopmanschappen.” Reeds was bij pinldcnat van 
4 September 1699 door Gouv.-Gen. en Raden een 
verbod in dien geest uitgevaardigd, dat sodert meer
malen „gerenoveerd” werd; doch zonder veel succes, 
want de Engelscho indringers en onderkruipers wis
ten slechts nl te goed, welke gedienstige handlangers 
voor hun clandestien bedrijf te vindon waren zelfs 
onder de hoogste autoriteiten te Batavia on elders. 
En het waron niet de Engelsche handelaren alleen, 
wier steeds stoutmoediger optreden aanleiding gaf 
tot de „overgroote bekommering,”diodc bewindheb
beren bekroop bij het ter hunner kennis komen van 
het feit, dat in den loop van het jaar 1704 niet min
der dan 3S Engelsche schepen de roede van Batavia 
hadden aangedaan, naar het heette om te „vor- 
verschen”. Ook van de „sterke vaart en voortzet- 
„tende negotie van de Franschen, Portugeezen, 
„Mooren en Armeniërs” (patria’sche missive van 
23 Juni 1706) ondervond de Compagnie den na- 
dceligen terugslag in haar eigen handel. De „ver
hinderde en nfnemende sleet en vertier in Indië 
„zoo der Indische als vaderJandsche koopman
schappen” (id. 22 Augustus 1705) werd een in de 
briefwisseling tusschen het Opperbestuur en liet 
Indisch bestuur steeds meer en meer op den voor
grond tredend onderwerp; maar tot andere „voor
zieningen” dan nog gestrenger optreden tegen den 
gepermitteerden vrijen handel en herhaalde reno- 
vatiën van de verordeningen tegen den clandestie- 
nen handel van ’s Comp. eigen dienaren kwam het 
niet. En weldra werd die „pernitieuse particuliere 
handel” niettegenstaande do daartegen „gestatu- 
eerde poenaliteiten, orders en inhibitiën”, op zulk 
een „stoutmoedige en onbeschroomde wijze” ge
dreven, dat, gelijk uit cene verordening van 30 
Mei 1730 blijkt, de van Comp. wege gehouden open
bare veilingen, die in het Kasteel van Batavia 
plaats vonden, somwijlen moesten gestaakt worden 
wegens „non-comparitie” van de koopers, die bot 
meer in hun voordeel schenen te achten om zich 
te voorzien op „de publieke vendutiën gehouden 
„voor de woonhuizen van deze en gene ingezetenen 
„in hare respectieve qualiteiten van gemachtigden 
„van dienaren van de westerkantoren van Indië, 
„speciaal Bengalen, Coromandel, en Suratto”. Der
gelijke „licentiouse morserijen” en „vuile handel” 
mochten naar het oordeel der Rcgcering niet lan
ger gedoogd worden, en opnieuw werden belang
hebbenden dan ook bij do aangehaalde verorde
ning herinnerd aan de zware straffen, waaraan zij 
zich blootstelden; maar van cenig afdoend redres 
in den zoo diep bedorven staat van zaken valt ge
durende do corsto veertig jaren van de achttiende 
eeuw niets te bespeuren. Scherpe en on voorwaar
delijke handhaving van den alleenhandel der 
Compagnie bleef het wachtwoord, waarnaar de be
ambten der Comp. zich hadden te gedragen en te 
regelen; maar feitelijk vierden de clandestiene 
handel harer eigene dienaren en de smokkelhandel 
van de vrijburgers, vreemde kooplieden en in land- 
sche handelaren op steeds ruimer schaal hoogtijd.

Zoodoende werd tegelijk met hetgeen do Com
pagnie toenmaals mot don naam van particulieren 
handel bestempelde, ook de gepermitteerde vrije 
handel inderdaad een pest „in ’s Compagnio’s 
lichaam,” en ook uit anderen hoofde nog kan het 
toenmalig handelsverkeer in Indië ons weinig sym
pathiek zijn, want onder do niet verboden en zeer 
gewilde koopmanschappen nam het artikel slaven 
eene niet onbelangrijke plaats in. Reeds ten tijde
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onderkruiper van ’s Compagnie’s negotie,” in „Onze 
Eeuw,” derde jaargang, deel III, bl. 32Lfcn in den2.^ / 
bundel: „Uit de dagen der Compagnie/ Haarlem,.
1004. bl. .385!

Een nieuw tijdperk, zoo voor do Compagnie in 
hot algemeen als voor de vrije gemeente in Indië, 
opende zich, toen Van Imhoff in 1743 als opperland - 
voogd over Ned.-Indië was opgetreden, want van 
hem, den Hersteller, zooals de faam hem doopte, 
verwachtte men een afdoend redres van al de mis
bruiken en ongerechtigheden, die den welstand 
der Compagnie meer en meer ondermijnden en haar 
bestaan werkelijk bedreigden. Van het stelsel, om 
althans don binnenlandschen handel in Indië zoo 
veel mogelijk vrij te laten, was hij een beslist voor
stander.

Van Imhoff”s denkbeelden en plannen vonden 
bij de tocnmaligo bewindhebboren een welwillend 
onthaal. In hunne vergadering van 2 April 1742 
maakten zij een onderwerp van ernstige gedachten
wisseling uit, als slotsom waarvan bepaald werd, 
dat behoudens enkele uitzonderingen, op den voet 
als door Van Imhoff zelf was aangegeven, de vrije 
vaart van Batavia voor een iegelijk zou worden 
opengesteld, „dus die stad tot het centrum van 
„alle Indische negotie makende”. Van Imhoff draal
de niet met het geven van uitvoering aan zijn 
plannen, zoodra do gelegenheid hem hiertoe open
stond. Nauwelijks had hij uit handen van zijn 
voorganger Thedcns het bestuur overgenomen, of 
al dadelijk werd bij plakaat van 14 Juni 1743 een 
maatregel verordend, die aan particulieren, en ook 
aan ’s Comp. dienaron, de gelegenheid opende om 
voor hunne eigene rekening thee naar Nederland 
af te laden in hiertoe door de Comp. op vracht 
aan te leggen schepen, ceno bevoegdheid, die zelfs 
toegekend werd aan inlanders en Chineezon. Zoo 
was een begin van inbreuk gemaakt op den alleen
handel van de Comp. tusschen Indië en Nederland; 
maar van heel wat verder reikende strekking waren 
de maatregelen, die reeds kort hierop met betrek
king tot den binnenlandschen handel genomen 
werden. Bij plakaat van .16 Augustus werd de vaart 
tusschen Batavia on do oosterschc gouvernementen 
Makasser, Tornate, Am bon, Banda en Tiinor open- 
ge stel cl, en bij plakaat van 20 September werd ook 
do vrije vaart op do buitenkantoren „om do west 
van Indië” toegestaan. Intusschen was die vrije 
vaart slechts gedeeltelijk vrij. Zeer „expressclijk” 
bleef aan do particuliere kooplieden ontzegd „alle 
„handel in do artikelen van specerijen op de van 
„ouds daartoe gestelde straffen; in amfioen op do 
„daartoe gestolde doodstraffe, mitsgaders peper,
„tin, en Japansche staafkopcr op poene van confis- 
„catie en andcro daarop to vallen boeten en amen- 
„don.” Daarontcgon werd voor hen een groote 
belemmering uit den weg geruimd door de reso- 
Jutio van 27 September 1746, waarbij hun de handel, 
in alle andere soorten van lijnwaden dan blauwe 
roodo en ruwe witte doeken, „als waarin de handel 
„vooralsnog aan do Comp. gereserveerd blijft,” 
werd toegestaan; maar groot was de vlucht niet, 
die de gepermitteerde vrije handel tengevolge van 
een en ander nam. In den brief aan bewindhebbe- 
ren van 31 December 1746 moest Van Imhoff be
kennen, dat do vrije vaart „nog maar woinig be
schiet,” en bij brief van 31 Octobcr 1748 schreven 
Gouv.-Gon. en Raden naar Nederland, dat do 
binncnlandscho vaart on handel in Indië van plaats 
tot plaats nog vooreerst werd waargenomen door.-

van Coen werd do handel in slaven een zaak van 
ovorgroot gowicht voor den welstand dor Compag
nie geacht. „Daar en is”, schreef Coen in hot ad- 
vios dat hij bij zijn vertrok naar Ncdorland in J 023 
aan zijn opvolger Pïetor do Carpontior achterliet, 
„daar on is niet, daar do Compagnio grooter dionst 
„en profijt aan gedaan kan worden dan aan den 
„aankoop en verzameling van een zcor groote mo- 
„nigto slaven en slavinnen.” Zijns inziens was er 
aan het bijeenbrengen van slaven meer gelegen 
„dan aan don opkoop van kleeden en andero profijt 
„gevende goederen,” en behoorde er dan ook voor 
alles naar gestreefd te worden „om in alle quarticren 
„door gansch Indië, daar de slaven ten minste koop 
„zijn, zooveel to doen koopen on in Batavia, Am- 
„boina en Banda te laten brengen als te bekomen 
„zijn.” Ook de vrije lieden moesten tot den opkoop 
van slaven geanimeerd worden; maar wel zou men 
behooren toe te zien, dat zij, die zich met dien op
koop ten behoeve van de Compagnie mochten be
lasten, niet, zooals meermalen gebeurd was, „de 
„beste achter de hand houden,” tengevolge waarvan 
„het refuus aan do Compagnie duurder to staan 
„komt dan de beste slaven aan particulieren.”

Ruim twee eeuwen lang bleef de handel in sla
ven een bron van gewin voor velen, zoo Compag
nies dienaren als anderen, want mogen wij Dirk 
van Hogcndorp’s in 1801 uitgegeven Proeve 
over den slavenhandel en de sla
ver n ij in No derlandsch - Indië 
looven, dan waren het niet alleen Gouverneurs in 
de oostelijke gewesten van don archipel, maar zelfs 
predikanten, die zich tot dien tijd toe met dezen, 
zooals hij te recht zegt, „cerloozen handel” ophiel
den. Ongetwijfeld is de slavenhandel de oorsprong 
geweest van menig groot vermogen, ook onder de 
vrijburgors; want hoe horhaaldelijk van dien kant 
ook klachten vernomen werden over de benarde 
omstandigheden, waarin men verkeerde wegens de 
belemmeringen en tegenwerking, die men van re- 
geeringswego in het handelsbedrijf ondervond, toch 
waren er anderen, wion het meer naar den vleeschc 
ging, zooals dit o.a. het geval was met zekeren Jur- 
riaan Beek, „vrijburger en koopman buiten dienst 
van de Compagnie,” van wiens weelderige levens
wijze; de tot ons gekomen beschrijving der feestelijk
heden tor gelegenheid van zijn in 1689 voltrokken 
huwelijk mot Cornelia van Bevcren eenig denkbeeld 
geven kan. Maar ’s mans gelukster ging weldra 
onder, wantin 1702 werd hij opuitdrukkelijkenlast 
van bewind hebberen naar Nederland opgezonden, 
omdat der Compagnie uit door haar onderschepte 
brieven van zijn hand gebleken was, dat hij, in 
gemeenschap mot cenigo Compagnie’s dienaron, 
schuldig stond aan „den ovorgroolen particulieren 
„handel, dewelke soo van Indien herwaarts als hier 
„derwaarts on als in openbaar en schroomtoloos 
„word gedreven, in veragtinghe en vilipendio van 
„de ordres en placcaten daortogen van tijd tot tijd 
„geëmaneerd” (Missive van Bowindhebberen van 15 
Maart 1701). Wel meende .) urriaan Beek met cenigo 
van zijno lotgenoöten aan de Compagnie het recht 
tot uitzetting uit Indië van burgers en vrijheden 
„die in Indië haar eigen negotie drijven en buiten 
„dienst zijn van do Compagnie” te mogen betwisten, 
— eenc bewering die zij ook hier to lande bij de 
lloogo Rogeering voorbrachten, en die jaren achter
een een onderwerp van gestadige beraadslagingen 
en overleggingen bleef uitmaken, zonder echter 
ten slotte tot eenig wezenlijk redres voor belang
hebbenden to leiden. Zie Mr. N. P. v. d. Berg. „Een
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aangiering op Java” verboden, en wilde men par
tij trekken van do in Juni 1749 opengestelde vrye 
vaart op Sunmtra’s Westkust, die tot dusver steeds 
verboden was, dan had men zich te houden aan 
do ter zake afgekondigdo verordening, volgens 
welke ten strengste verboden bleef „niet alleen alle 
„debiet, maar alle aanbreng van lijnwaden in het 
„algomeen,” want dien handel wonschto de Comp. 
alleen en uitsluitend voor zich zelve te behouden. 
Zoo bleef op liet handelsgebied een „mixtum,” 
gehandhaafd, en zonder algcheele loslating van 
den eigenlijken grondslag, waarde Comp. op rustte, 
zonder volstrekte prijsgeving van haar karakter 
als handelslichaam kon het ook moeilijk anders. 
Van Imhoff’s stelsel, zooals het door hem zelven 
met de beste bedoelingen in toepassing werd ge
bracht, was een stelsel van transactie, van geven 
en nemen, en het pleit misschien voor het gezond 
verstand van zijn opvolger Jacob Mossel, die in 
1750 door den Raad van Indië onder nadere goed
keuring van bewindhebberen tot Gouv.-Gen. be
noemd werd, dat hij zich vrij hield van de illusiën, 
die nopens de ontduiking van don vrijen handel 
in Indië onder de beschermende vleugelen van de 
Compagnie Van Imhoff zich geschapen had. „Het 
is altoos mijne betrachting geweest,” dus schreef 
Mossel in zijne onder dagteekening van 30 Novem
ber 1753 aan bewindhebberen ingediende Me
morie rakende don staat der Ge
neraal Geoctrojeerde Neder 1. Oost- 
Indische Compagnie, „om een systeem 
„te maken, dat alle handel aan de Maatschappij 
„doet komen; doch hier en daar met die mits, zoo
verre zij dien zelve beheeren kan,” en deze van 
alle dubbelzinnigheid vrije opvatting maakt den 
grondslag uit van de zeer uitvoerige voorschriften 
nopens particuliere vaart en handel, die bij plakaat 
van 29 Maart 1754 ter kennis van belanghebben
den werden gebracht. Door die voorschriften, waar
bij hier niet in bijzonderheden kan worden stil ge
staan (in het Plakaatboek van Mr. van der Chijs 
beslaan zij niet minder dan oen tiental bladzijden), 
werd het door Van Imhoff opgetrokken gebouw, 
dat wegens verborgen gebreken toch reeds te 
waggelen stond, zoo goed als geheel omver gewor
pen. De banden, waarvan Van Imhoff de vrije vaart 
van de particuliere handelaren bevrijd bad, worden 
haar door Mossel weder aangelegd, en wel in vol
komen overeenstemming met de toen bij Heoren 
Meesters weder geldende opvatting, dat alleen in 
een zoo gestreng mogolijke handhaving van hot 
haar verleende monopolie het wezenlijk heil der 
Comp. gelegen was.

Doch do opvattingon van do bestuurdoron der 
Comp. waren niet steeds bestendig van duur. Aan 
do klachten van de Bataviasche ingezetenen, dat 
aan vreemde handelaren werd toegestaan wat aan 
’s Compagnie’s eigen landgenooten verboden was, 
meende men op den duur geen gehoor te mogen 
weigeren, en dienovereenkomstig werden onder 
het bestuur van-van den Gouv.-Gen. Van der Parra 
bij ordonnantiën van 3 December 1771 en 13 Mei 
1774 „ter bevordering van de welvaart en bloei 
„der Bataviasche kolonie” weder verschillende con
cessies gedaan, waardoor de staat van zaken met 
betrekking tot den vrijen gepermitteerd en handel 
in hoofdzaak op denzelfden voet werd tcrugge- 
bracht als onder Van Imhoff’s bestuur. Op die 
concessies werd intusschen in enkele opzichten 
teruggekomen bij eene verordening van 18 Sop- 
tornber 1778; maar ten slotte werden allo „restric-

de Compagnie zelve mot Comp.’s schepen naast 
en gelijktijdig met den handel dor particulieren, 
omdat deze laatsten nog niet bij machte waren, 
zoo wegens gemis aan voldoend kapitaal als vooral 
door gebrek aan zeevarend volk, om dien handel 
en die vaart alleen voldoende te drijven, en er dus 
vrees bestond dat, indien de Comp. zich geheel daar
aan onttrok, deze handel en vaart in handen vallen 
zouden van machtige concurrenten, in de eerste 
plaats der Engelschen.

In hoeverre Van Imhoff zelf zich is blijven vleien 
met de hoop, dat, als do door hem verordende maat
regelen ten behoeve van de vrije vaart en handel 
slechts „recht bekend en geaccrediteerd zouden 
„zijn onder degenen, die den inlandschen handel 
„frequenteeren,” Batavia werkelijk het middel
punt zou worden van het binnenlandsche handels
verkeer in Indië, is thans moeilijk meer na te gaan, 
maar aan pogingen om dit in de hand te werken 
heeft het van zijn kant niet ontbroken. Zoo werd 
ter vergadering der Indische regeering van 19 Oc- 
tober 1745 goedgevonden en verstaan „om tot 
„meerder gerief voor de burgers en inwoners van 
„Batavia, en voornamelijk voor de aankomende 
„en vertrekkende negotianten weder aan te stel- 
„len twee a drie gezworen makelaars, gelijk dat in 
„meest alle koopsteden in Europa gepractiseerd 
„werd, en ook bevorens (onder het bestuur van 
„Brouwer) is geschied.” In Augustus 1746 werd 
„tot verbetering en faciliteering van de vrije vaart” 
een Collegie van commercie in gesteld ter afdoening 
op mondeling geding „van de differenten, dewelke 
over den koophandel en vaart der burgers ont
staan en spoed vereischen” en die „zoo zij allen 
„voor de ordinaris rechtbanken moesten worden 
„gebracht met observantie der ordinaris termijnen 
„van rechten, trafikanten en naviganten merke
lijk ophouden, en andere negotianten van buiten 
„detourneeren en afsclirikken zouden om herwaarts 
„over te komen en zich alhier (te Batavia) te stabi- 
„leeren.” In dit collegie zouden zitting hebben 
zeven commissarissen, die tegelijkertijd zouden 
optreden als bestuurderen van de gelijktijdig met 
het Collegie van commercie in het leven geroepen 
Bank en Bank van leening, waarmede men de han
deldrijvende gemeente en andere ingezetenen dacht 
te gerieven, in zooverre de nieuwe instelling „het 
benoodigd geld en leven” aan de negotie verschaf
fen zou.

Ten gerieve van die negotie werd aldus de recht
spraak in handelszaken en het credietwezen op 
min of meer doelmatige wijze geregeld; doch de 
negotie bleef kwijnen niettegenstaande achter
eenvolgens nog verschillende belemmeringen, waar
mede zij vroeger rekening had te houden, door 
Van Imhoff werden uit den weg geruimd. Zoo werd 
op verzoek „van den Koning van Palembang” de 
vaart tusschen Palembang en Java den 24 Augustus 
1747 „vrij en open gesteld”, terwijl den volgenden 
dag nogmaals geregeld werd de vaart van Java naar 
plaatsen buiten Java, eene regeling intusschen, die 
het halfslachtig karakter van Van Irnhoff’s stelsel 
duidelijk doet uitkomen. Men was vrij om van 
Java te varen naar alle plaatsen in den Archipel 
en naar andere landen of plaatsen van de vaste 
kust van Indië, mits in dit laatste geval „na preala
bele aangiering” op Malaka, waar men zich van 
passen voor de verdere reize zou hebben te voorzien. 
Ook was men vrij om naar de Molukken te varen, 
maar in het wederkeeren van daar mocht alleen 
koers worden gezet naar Batavia, en bleef „alle

:
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tievo bepalingen en dwangmiddelen” weder inge
trokken bij do resolutie van 9 Octobor 1781, op een 
tijdstip dus toen de worsteling reeds was aango- 
vangen, die eerlang aan het bestaan der Comp. 
voor goed een eind zou maken, en voor Nederland 
het bezit der onder de macht der Comp. gekomen 
overzcesche gewesten tijdelijk althans zou doon 
verloren gaan.

v/.wDe in 1780 uitgebroken oorlog met Engeland 
V leidde in zijn onmiddellijke on middellijke gevol

gen tot een volslagen ommekeer in de bestaande 
toestanden en verhoudingen op handelsgebied, 
niet alleen op het gebied van don zoogenaamdon 
binnenlandschon handel in Indië, maar in nog veel 
ingrijpender mate op dat van den handel tusschen 
Indië en het moederland. Had do Comp., met wering 
van allo mededingers, zoo vreemdelingen als land- 
genooten, dit verkeer steeds uitsluitend aan zich 
weten te houden, toen de Indische Regeering ver- 

ïstoken bleef van alle „secours” uit het moederland, 
en haar dientengevolge de kasmiddelen ontbraken 

'om de zaken behoorlijk gaande te houden, moest 
zij wel de hulp van die vroeger zoo geschuwde 

. vreemdelingen inroepen, ten einde de tot retour 
I naar patria bestemde producten tegen contant geld 
van de hand te kunnen zetten. „Sedert den jare 
„1781 tot 1783 heeft de verkoop aan vreemde natiën 
„bestaan in koffie, tin, peper, nagelen, nooten, 
suiker, enz. bedragende eene som van Rijksd. 
1.084.945,” dus schreef het Indisch bestuur aan 
bewindhebberen bij brief van 15 November 1785; 
en nu mocht van den kant van hot Opperbestuur 
tegen dien verkoop bij herhaling worden in verzet 
gekomen, de drang der omstandigheden was te 
sterk om aan do opvolging van de uit patria ont
vangen bevolen te kunnen denken. Nood breekt 
wet: de deur van het monopolie, waarachter do 
Comp. zich nagenoeg twee eeuwen had veilig ge
acht, was nu eenmaal opcngeloopcn, en de laatste 
jaren der achttiende eeuw zagen dat monopolie 
feitelijk geheel te gronde gaan, niet ten bate van 
eigen landgenooten, aan wie tengevolge van don 
in 1795 hernieuwden oorlogstoestand alle handels
verkeer met Indië was afgesneden, maar ten bate 
van vreemde handelaren, die allerwegen binnen
drongen waar voor hen wat te verdienen viel.

Het waren voornamelijk Amcrikaansche koop
lieden, die hierbij meer en meer op den voorgrond 
traden. Sedert Engeland’s koloniën zich hadden 
vrij gevochten, on als do Vereenigdc Staten van 
Amerika hun plaats in do rij der zelfstandige mo
gendheden waren gaan innemen, nam het handels
verkeer van de nieuwe republiek zulk een vlucht, 
dat zij op dit gebied het vroegere moederland eer
lang naar do kroon begon te stoken. Amorikaanschc 
schepen voerden op Java de goederen on koopman
schappen aan, die het verbruik aldaar behoefde, 
en kochten in ruil de producten in, waarvan het 
Gouvernement toenmaals de eenige houder was 
en die hun gretig worden afgestaan, want de ver
koop van producten was nu eenmaal, gelijk do 
Regeering in hare resolutie van 27 April 1798 ver
klaarde, „het voornaamste middel, waardoor do 
„zaken gaande on buiten een totale verwarring ge
houden worden,” zoodat zonder den afzet dor 
producten „geen middelen ter redding zouden 
„o verschieten.”

Van den kant der Regeering werd dus ook alles in 
het werk gestold om, gelijk het luidt in hare resolutie 
van 23 April 1799, „de Amcrikaansche kooplieden

„te animeeren om hunne schcpon naar herwaarts 
„ten handel te zenden,” en toon het een paar jaren 
later, in Mei 1801, bleek, dat wegens den in hun 
oog te hoogen prijs van de suiker do vreemdelingen 
zich verzetten tegen den eisch om bij een zekere 
hoeveelheid koffie ook suiker te moeten aannemen, 
werd de prijs van die „zoetigheid” onmiddcllijk 
verlaagd, „ter voorkoming, dat de zich thans hier 
„bevindende Amerikanen bij hun retour in Ameri- 
„ka een misnoegen en afkeer van Batavia zullen 
„inspireeren” (resolutie van 5 Mei 1801).

Toch beantwoordde die maatregel niet aan het 
doel. Zelfs bij den verlaagden suikerprijs bleek de 
verplichting, dat eon vierde der lading van elk schip 
uit suiker zou moeten bestaan, te bezwarend. „Zij 
schijnt,” dus verklaarde de Regeering in hare reso
lutie van 13 October 1801, „op de Amerikanen 
„een zoo nadeelige impressie te hebben gemaakt.
„dat sedert eenigen tijd minder schepen van die natie 
„hier ten handel zijn gekomen,” — een voor de 
Regeering inderdaad bedonkelijk geval, want reeds 
begon zij de gevolgen er van te ondervinden „door 
„den geldeloozen staat, waarin de Comp. verkeert,
„zoodat het te duchten is, dat zonder eene spoe
dige voorziening de dagelijksche uitgaven eerlang 
„niet meer zullen kunnen worden gaande gehouden.”-'’ p

Maar in dien benarden toestand kwam eerlang,2_d' .'7 j & - 
dank zij den in 1802 gesloten vrede van Amiens, ^ 
eene verandering ten goede. Do door den oorlogs
toestand zoo lang verstoorde gemeenschap tusschen 
Java en het moederland werd weder vrij en onbe
lemmerd, en bij do verordening van het Staatsbe
stuur van de Bataafsche republiek van 1 Maart 
1803 kon dan ook „de vaart en handel uit de have
nen der Republiek naar Batavia en de West van 
Indiën voor alle Bataafsche ingezetenen” worden 
opengesteld. Veel verwachting van hetgeen die in
gezetenen nu zouden ondernemen om voor eigen 
rekening handelsbetrekkingen met de voor een ieder 
opengestelde koloniën aan te knoopen, schijnt het 
Staatsbestuur, dat in de plaats van de ten onder 
gegane Compagnie het beleid over de Indische za
ken aanvaard had, in tusschen niet te hebben gekoes- 
kerd. Het meende althans zelf handelend te moeten 
optreden om aan den Nederlandschcn handel weder 
een aandeel in de vaart op Indië te verzekeren, en 
te dien einde had het reeds eenige maanden vroeger 
met eenige Amstcrdamsche kooplieden een contract 
gesloten, dat de overvoer naar Nederland ten doel 
had van een zekere hoeveelheid koffie en suiker, die 
to Batavia tegen eon vooruit overeengekomen prijs 
door de Regeering aldaar zoude worden geleverd.

In verband hiermede word aan hot Indische be
stuur tevens „geintcrdiccerd allo verdere verkoop 
van koffie” aan anderen, naar aanleiding van welk 
bevel bij do Indische resolutio van 17 September 
1802 word besloten den verkoop van koffie, het 
product waarom het den vreemden handelaren bij 
voorkeur to doen was, „finaal to doon cesseeren”; 
maar spoedigor waarschijnlijk dan men zal vermoed 
hebben, moest dit besluit weder ongedaan gemaakt 
worden, want slechts weinige weken, nadat do ver
ordening van het Opperbestuur van 1 Maart 1S03 
te Batavia was afgekondigd (in September daaraan
volgende), zag deRcgeoring zich andermaal geroepen 
tot het beramen van voorzorgsmaatrogolcn ter zake 
van den opnieuw uitgobrokon oorlog tusschen Enge
land en Frankrijk, waarin do Bataafsche Republiek 
noodwendig botrokkon raakte, en dwongen do aldus 
gewijzigde omstandigheden haar het besluit af van 
21 October 1803, waarbij do prijzon werden vost- J2u



1
RT.SCHEEPV^VA

^ riet „finaal interdiceercn” van de onder deze 
laatste rubriek gerangschikte goederen werd door 
het bestuur in ernstige overweging genomen, wijl do 
aanvoer
daarvoor geen producten meer gegeven zijn”; maar 
daargelaten, „dat het altijd ten uiterste moeilijk 
blijft om te bepalen, welke goederen volstrekt on
ontbeerlijk zijn en welke niet, alzoo dit eenig en 
alleen afhangt van den meer of minderen aan breng,” 
meenden Gouv.-Gen. en Raden toch van een derge
lijk verbod te moeten afzien met het oog op de ver
wachte komst uit Nederland van de Generale Com
missie voor Indië, „wier eerste werkzaamheden, 
volgens de ontvangen berichten, bestaan zouden in 
het invoeren van een nieuw systhema van handel, 
wellicht aanloopende tegen kortstondige voorzienin
gen en inrichtingen, die men (voor het oogenblik) 
nuttig zoude kunnen oordeelen daar te stellen”.

In stede echter van de door het Staatsbewind der 
Republiek tot leden dier Generale Commissie be
noemde, doch door Koning Lodewijk tijdens hunne 
reis naar Indië teruggeroepen, heeren Grasveld en 
Elout, verscheen in Januari ISOSdedoorden Koning 
bij decreet van 28 Januari 1S07 „tot Gouvemeur- 
Generaal onzer Oost-Indische bezittingen” benoem
de „Colonel Generaal” Daendels, wiens lastbrief o.a. 
de bevoegdheid inhield (art. 34) om „voor zoo verre 
het gedurende den oorlog onvermijdelijk” zou zijn, 
te blijven voortgaan met den verkoop te Batavia 
„van zoodanige producten ,welker aan breng en ver
koop hier te lande anderszins voornamelijk de waar
de der Indische bezittingen voor het Koninkrijk 
uitmaakt.” Met den afzet dier producten was het 
gaandeweg intusschen minder vlot gegaan, sedert 
het door den oorlog reeds zeer verstoorde handels
verkeer van Europa en Amerika met de Oostersche 
gewesten tengevolge van Napoleon’s decreet van 21 
November 1806, waarbij dc Britsche eilanden wer- 
den'verklaard in staat van blokkade, en alle handel 
en correspondentie met het Vereenigd Koningrijk 
werd verboden, geheel uit de voegen was geraakt. 
Zoo noodlottig waren de gevolgen van het ter fnui- 
king van Engeland’s handel door Napoleon bedach
te continentale stelsel ook voorde Vcreenigde Staten 
dat zij ter beveiliging van hun handelsvloot door 
het onder embargo leggen van hunne eigene ha
vens de uitzeiling van schepen een tijd lang tracht
ten te verhinderen. Zelfs door scher 
rikaansche vlag kon Batavia dus niet meer bezocht 
worden, en hóe noodlottig dit alles op liet vertier 
aldaar terugwerkte, hoe de welvaart der ingezete
nen onder dien staat van zaken lijden moest, hier
over behoeft niet verder in bijzonderheden te worden 
getreden.

Onder het bestuur van den Maarschalk Daendels 
kwam in dien toestand van kwijning en verachte- 
ring weinig of geen verandering ten goede. Integen
deel: in meer dan óén opzicht liep het van kwaad tot 
erger, wai\t, terwijl de neutrale groote vaart ge
stremd bleef met het gevolg, zooals Daendels bij 
brief van 19 Maart 1809 aan het Opperbestuur in 
Nederland meldde, „dat het debiet van dc meest 
rendeerende producten van deze kolonie geheel is 
komen te ccssceren, en daarmede de invoer van 
contante speciën te gclijker tijd is afgesneden,” 
mag het minst genomen twijfelaehtig genoemd wor
den, of Daendels door zijne met betrekking tot den 
smallen handel verordende maatregelen het verkeer 
tusschen Java en de omliggende eilanden en gewes
ten niet meer geschaad dan gebaat heeft. Wel werd 
de „ter opbeurmg” van dien smallen handel bij or-
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gesteld van de producten, die „voortaan aan de te 
Batavia ten handel komende neutrale handelaars 
zouden worden afgestaan” (t. w. koffie tegen 13 en 
14 Sp. m., zwarte peper tegen 15 Sp. m. en suiker 
tegen 4 Sp. m. per pikol).

Alles werd nu in het werk gesteld om die hande
laars te gerieven; doch blijkens resolutie van 17 Mei 
1804 zou zeer bepaaldelijk „de preferentie” moeten 
worden toegekend aan die schepen „welke contan
ten medebrachten”. De geldnood was ten top ge
stegen; doch ook in andere opzichten werd de toe
stand, waaraan het Indisch bestuur het hoofd had te 
bieden, hoe langer hoe benarder, en zag het zich 
gedrongen tot het nemen van maatregelen, die 
slechts in den nood van het oogenblik hunne verde
diging vinden kunnen. Zoo werd, op grond van de 
overweging dat „uit hoofde van den plaats hebben
den oorlog de aanbreng van Europeesche benoo- 
digdheden zeer irregulier geschiedt”, en het te vree- 
zen stond, „dat de concurrentie van particulieren 
„daarin met het Gouvernement tot prejuditie van 
„hetzelve zoude komen te strekken”, bij resolutie 
van 7 Februari 1804 bepaald, dat de Regeering zich 
het recht voorbehield „de artikelen voor de huis
houding benoodigd, bij preferentie uit de aan te bren
gen ladingen te nemen onder betaling van een kapi
taal avans op den zuiveren inkoopsprijs”, — eene 
regeling, die slechts een paar weken later gewijzigd 
werd (resolutie van 9 Maart 1804) door het „avans” 
te verhoogen tot „een en een half kapitaal”, en zulks 
„ter aanmoediging van de te Batavia ten handel 
komende vreemdelingen”.

Op den aldus ingeslagen weg ging het Indisch be
stuur eerlang nog een stap verder. Het achtte in 
Augustus 1S05 den tijd gekomen om „boven het 
benoodigde voor de huishouding (van het Gouver
nement) nog te lichten” uit de aangevoerde ladin
gen, en „tegen een billijk (sic) avans op de zuivere - 
„inkoopsprijzen over te nemen al zulke artikelen, 
„als bij de gemeente benoodigd zijn, en waarin het 
„algemeen belang vordert, dat door baatzuchtige 
„handelaren niet wordt gemonopoliseerd”, met de 
zeer nadrukkelijk te kennen gegeven bedoeling om 
de overgenomen artikelen te distribueeren tegen 
dezelfde prijzen, waarvoor ze bij de Compagnie zou
den worden aangeslagen.

In ruil van de door hen aangevoerde koopman
schappen zouden de importeurs geriefd worden met 
producten voor zooverre de beschikbare voorraad 
het zou toelaten, en ten einde nu een te spoedige 
uitputting van de voorraden te voorkomen, werd in 
Oetober 1800 besloten, dat geen producten meer 
zouden worden geleverd in ruil van goederen, welke 
niet geacht konden worden tot de „eerste noodwen
digheden” te behooren. In verband hiermede moest 
natuurlijk ook worden uitgemaakt welke goederen 
als zoodanig al dan niet in de termen vielen, en te 
dien einde werden de aan te voeren goederen gerang
schikt in vier verschillende categorieën, t. w.: 1. 
goederen „welke volstrekt als onontbeerlijk moeten 
worden beschouwd”, ten getale van 50; 2. goederen 
„welke moeten worden geconsidereerd als dienende 
tot gerief van de gemeente, en dus voor een gedeelte 
als benoodigd kunnen worden aangemerkt”, ten 
getale van 45; 3. goederen „die totden handel behoo
ren”, ten getale van 136;en eindelijk 4. goederen „die 
ofschoon ook tot den handel betrekking hebbende, al
leen dienen tot de luxe in het algemeen”, ten getale 
van 30 (b.v. „spiegels,dames-secretaires,schilderijen, 
koetsen en dier toebehooren, nieuwmodes-damesver- / 
siersels, forto-piano’s, dag- en nachtkijkers”, enz.). /

ervan „altijd nadeelig blijft en sedert lange

onder Ameien
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vijanden, maar als vrienden „van de achten9waardigo 
republiek on do bravo natie van Holland”; hun oog
merk was „eeniglijk te vernietigen de onrechtmatige 
bezitneming door de macht der Franscheu en Java 
over to nomen onder de bescherming van Groot- 
Britannic” {proclamatio van lord Min to aan de Eu- 
ropecscho ingezetenen van Java van 4 Augustus 
1811). Vrijheid van handel op alle landen oostwaarts 
van do Kaap, on bovendien op het gcheele Engolscho 
grondgebied in Europa zou, behoudens de rechten 
van de Engelsche O.-I. Compagnie, al dadelijk aan 
alle ingezetenen van Java, onverschillig tot welken 
landaard ook behoorende, worden verzekerd en 
gewaarborgd, en daar op dat tijdstip de Engelschen 
heer en meester waren in do oostersche wateren, 
mocht het aan breken van een tijdperk van verle
vendigd handelsverkeer tusschen Java en de om
liggende gewesten dus op goede gronden verwacht 
worden.

Slechts zeer gedeeltelijk echter werd deze ver
wachting verwezenlijkt. Wel geeft Raffles zelf hoog 
op van den toer.emer.den bloei, waarin scheepvaart 
on handel zich gedurende zijn vierjarig bestuur moch
ten verheugen, en werkelijk toonen de door hem ten 
beste gegeven cijfers omtrent het scheepvaartver
keer een niet on belangrijken vooruitgang aan, maar 
juist die cijfers bewijzen niets, omdat in vergelijking 
met vreeger het aantal schepen, dat de reede van 
Batavia aandeed met geen ander doel dan om water 
en ververschingen in to nemen, aanzienlijk toenam 
sedert do uit Europa komende en naar China be
stemde schepen zonder vrees voor belemmering door 
Straat Soenda, in plaats van door Straat Malaka, 
hun kcers konden nemen. Omtrent den eigenlijken 
handelsomzet, het werkelijke waardebedrag van 
den invoer van goederen gedurende het Engelsche 
tusschenbestuur ontbreekt het ten eenenmale aan 
gegevens, en nu moge het Raffles gelukt zijn om 
het verkeer van Java met China en het vaste land

donnantio van 21 Maart 1809 ingevoerde heffing 
van het ankeragogold weder spoedig to niet gedaan, 
in zooverre bij besluit van 3 Juli daaraanvolgende 
„allo kleine vaartuigen niet meor dan twee ko- 
„jangsladondo”geheel worden vrijgesteld van do be
taling „van eenig ankeragc of lastgeld”, op grond 
van de overweging, dat „de smallo handel langs do 
kust van Java door do introductie van het nieuwe 
ankeragegeld bijna geheel te niet” dreigde to loo- 
pen; wel werd bij besluit van den 18den van Zomer
maand 1810 „tot gerief van den smallen handel langs 
„do Javasche kust” aan de handelaars toegestaan 
om „met dispensatie van de anders gerequireerd 
wordende formaliteiten bij kleine gedeelten con
tanten to mogen uitvoeren”, terwijl bij besluit van 
den 25stcn van Herfstmaand werd goedgevonden en 
verstaan „van den exclusioven handel in suiker voor 
het Gouvernement geheel af te zien” (wegens stil
stand van don handel zat de Regeering met groote 
voorraden suiker bezet) „en den vrijen handel daar
van aan de suikermolen aren geheel over te laten”. 
Dit alles nam echter niet weg, dat de overwalsche en 
arabische kooplieden Java meer en meer ontweken 
en met hunne schepen bij voorkeur naar Bengalen 
ten handel voeren. Mcmoire sur le commerce de 
1’Isle de Java; bij lage XLVI van deel 13 van de 
Jongc’s Opkomst enz.

Zoodoende kreeg de gemeente te Batavia en 
elders op Java eerlang gebrek aan schier alles wat 
de maatschappelijke samenleving bezwaarlijk ont
beren kon. Het kwam zelfs zoover, dat Daendels bij 
eene verordening van 8 Augustus 1810 de gemeente 
moest uitnoodigen om zich ter gelegen heid van den 
ophanden naamdag van „onzen beminden Koning 
Z. M. „Louis Napoleon” te onthouden van het geven 
van „festijnen, uit hoofde van de voorbeeldelooze 
schaarschto aan wijn en andere Europeesche provi- 
sien, welke daardoor, omgerekend do aanzienlijke 
dépense, nog zouden moeten worden vermeerderd, 
hetgeen de goedkeuring van Z. M. den Koning on
getwijfeld niet zou kum on wegdragen”./ --" '' ’

Wel is waar hadden in de laatste helfu van het jaar 
1809 werdor een paar Amerikaansclie schepen de 
reede van Batavia aangedaan, hetgeen aanleiding 
had gegegeven tot de vaststelling, bij besluit van 11 
Augustus van dat jaar, van de prijzen, waartegen de 
specerijen en eenige andere uitvoerartikelen be
schikbaar zouden worden gesteld, en deed in De
cember 1810 „het vooruitzicht, dat er gedurende 
den loop van het aanstaande jaar weder als be
vorens Amerikaansclie schepen ten handel zouden 
komen”, en die schepen „waarschijnlijk mede de 
havens van Sa ma rang en Soera ba ia zouden aan
doen”, do Regeering besluiten tot het openstellen 
ook van die havons voor den invoer van goederen 
door vreemdelingen. Met dat al bleef het met het 
eigenlijk handelsverkeer treurig gesteld, ook ge
durende liet kortstondig bestuur van Duendcls’ op
volger, den door Keizer Napoleon tot opperland- 
voogd over de in Frankrijks bezit overgegane kolo
nie benoemden Generaal Janssens, die den 10 Mei 
1811 het bestuur aanvaardde, doch reeds op den 18 
September daaraanvolgende Java bij capitulatie 
aan do Engelschen meest overgeven en Raffles als 
Luitonant-Gouvcrneur-Gcneraal zijn plaats moest 
zien innemen, in naam onder het oppergezag van 
den Gouvcmeur-Genoraal van Britsch-Indië, lord 
Minto, doeh in werkelijkheid met volkomen vrijheid 
van handelen.

van Britsch-Indië tot ietwat meerdere ontwikkeling 
te brengen, over het algemeen bleef de handel kwij
nende, een natuurlijk gevolg trouwens van de staat
kundige gebeurtenissen van dien tijd. Het conti
nentale stelsel toch bleef aanvankelijk althans in zijn 
volle kracht gehandhaafd en maakte den geregelden 
afzet der koloniale producten op de markten van het 
vaste land volstrekt onmogelijk.

Met dat al begint tijdens het Britsche tusschenbe
stuur het eigenlijke handelselemcnt zich tot een 
meer zelfstandig bestaan te ontwikkelen. Vóór dien 
tijd was de handel, zooals D. van Hogendorp het 
in zijn B e r i g t van den tegen woordi- 

toestand der Bataafsche be-gen
zittingen in Oost-Indië (bl. 136)noemt, 
in do handen van enkele dionaren van de Compagnie 
en andere monopolisten „vastgesmeed”, en hoe wei
nig de enkele buiten do Regeering staande koop
lieden, die van den handol hun bedrijf maakten, in tel 
en in aanzien waren, blijkt uit den door Daendels 
vastgestelden omslag van do bij ordonnantie van 2 
Octobcr 1808 verordende gedwongen leening, die te 
Batavia alleen 487.000 rijksd. moest opbrengen, 
van welk bedrag 456.000 rijksd. voor rekening van 
ambtenaren of gewezen ambtenaren, en slechts 
31.000 rijksd. voor rekening van een zestal burgers 
zou komen. In 1816 daarentegen bestonden te Ba
tavia reeds een tiental grootere en kleinere har.dels- 
huizen, zoo Nederlandsclie als Engelscho (m. n. 
Ainslio Addison & Co., J. F. Arnold & Co., Deans 
Scott & Co., Jcssen Trail & Co., Joliannes van Reo- 
nen & Co., Ruttcr & Co., G. C. van Rijck, SkeltonDo Engelschen, men weet het, kwamen niet als
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aan wie, na het horstel van het Nederlandsche gezag 
over Java en onderhoorigheden, de bestuurstaak 
door den Souvereinon Vorst werd toevertrouwd. 
Vrije handel dus, waarbij echter de welvaart 
het moederland op den voorgrond moest staan (zie 
de Inleiding tot Elout’s Bijdrag 
1851, bl. VII), en dienovereenkomstig werden de 

den lande geleverde specerijen aan den vrijen 
handel onttrokken om voor rekening van den Staat 
ten verkoop naar Nederland te worden gezonden; 
doch met betrekking tot al dc overige landsproduc- 
ten zou verkoop in Indië regel blijven, tenzij daar
voor „geene behoorlijke prijzen konden worden be- 
dongen”, in welk geval het Gouvernement de aldus 
onverkocht gebleven partijen voor eigen rekening 
naar Nederland zou doen overvoeren.

Met het optreden nu van Commissarissen-Geno- 
raal brak voor den particulieren handel in Indië een 
tijdperk aan van vroeger niet gekenden blcei en 
welvaart, dat in de eerste plaats ten goede kwam aan 
Batavia, want Batavia te doen zijn en blijven het 
middelpunt van het Indisch handelsverkeer was een 
van de zaken, die hun niet minder ter harte gingen 
dan aan de gezaghebbenden ten tijde der Compa
gnie. Alle schepen van Europa of Amerika komende 
moesten te Batavia binnenloopen en lossen,tenzij om 
bijzondere redenen vergunning verleend werd, om 
met ongebroken lading naar Semarangof Soerabaja 
te verzeilen. Het innemen van volle ladingen mocht, 
wel is waar, ook aldaar geschieden; maar toen ten 
tijde was Batavia, in scherpe tegenstelling met latere 
tijden, nog steeds de stapelplaats bij uitnemendheid 
van de voornaamste uitvcerproducten van Java 
(Preanger koffie, Jakatra suiker, tin, enz.), en zoo
doende werd de eigenlijke handelsbeweging daar in 
zekeren zin gemonopoliseerd.

Gaandeweg nam het aantal der te Batavia geves
tigde handelshuizen dan ook toe. Telde men er bij 
den aan vang van 1816 slechts tien, vijf jaren later was 
het aantal reeds tot 1.6 gestegen, en terwijl in eerst
genoemd jaar alleen op 2 agenturen van buiten- 
landsche assurantie-maatschappijen kon gewezen 
worden, was Batavia in 1821 in het bezit van eer o 
geheel zelfstandige Javascho Zee-Assurantie Maat
schappij, naast welke agenturen van 5 te Calcutta 
gevestigde instellingen van dien aard werkzaam 
waren. Als eenigc verkoopplaats van de in veiling t<- 
brengen Gouvornomentsproducten, werd Batavia 
door landgenooten en vreemdelingen druk bezocht, 
en van dien tijd dagteekent eigënlijk de uitbreidinu 
van de nieuwe bovenstad Weltevreden, terwijl de 
statige woonhuizen van weleer, aan beide zijden 
van do Kalibesar, allengs herschapen werden in 
kantoorlokalen en pakhuizen ten gerieve van de 
handeldrijvende gemeente, die zich metterwoon 
hoogerop vestigde, docli zich ter uitoefening van 
haar dagelijksch bedrijf in de benedenstad ophield. 
De Kalibesar werd meer en meer de uitsluitende 
koopmansbuurt, waar eerlang (September 1818) 
ten geriove van den handel ook het beursgebouw 
verrees. Over do oprichting daarvan zie BEURS 
(B AT AVI ASCII E).

Bestond er dus van een Indisch standpunt be
zien reden om zich te verheugen over den gunstigen 
ommekeer in den gang van zaken op het gebied van 
handel en scheepvaart sedert de herstelling van het 
Nederlandsche gezag in den Archipel en kon zelfs 
van Regeeringswege zonder overdrijving getuigd 
worden, dat het „ter roede van Batavia wemelde 
„van vlaggen van allerlei volken, en de kusten van 
„Java het schouwspel opleverden eener toenemende

& Co., Van der Kaa en Haste, en J. Velthuijsen), 
behalve nog een drietal Armenische handelshuizen 
(Gavork Manuk, Stephanus Mackerticli, en Johan- 
nes Mathers), terwijl Semarang on Soerabaja elk drie 
Europeescho handelshuizen telden. Intusschcn bleef 
hot operatiegebied van deze handelshuizen binnen 
betrekkelijk enge grenzen beperkt. Zoo werd in een 
tijdsverloop van acht maanden (Juni 1815—Januari 
1816) Batavia slechts bezocht door 4 schepen uit 
Nederland, 8 schepen uit Engeland en 2 schepen uit 
Amerika, en hoofdzaak bleven dan ook voor de 
handeldrijvende gemeente de betrekkingen met 
Bengalen, van waar gedurende hetzelfde tijdsver
loop 23 schepen ter roede van Batavia aankwamen. 
Meer levendigheid dan de groote vaart echter gaf de 
kustvaart tusschen dc havens van Java onderling 
en daarbuiten, waartoe op 1 Januari 1S16 beschik
baar waren 58 op Java tehuis behoorende vaartui
gen van grooter en kleiner charter, namelijk 2S 
vaartuigen meer dan 100 tonnen metende, en 30 
vaartuigen van geringer ladingsvermogen, volgens 
nominatieve opgaven in de te Batavia met goedkeu
ring van het Gouvernement uitgegeven Java 
Annual directory and almanac for 
1816.

Een groote belemmering voorde ontwikkeling van 
het handelsverkeer bleef tijdens het Britsch tusschen - 
bestuur ook het gebrekkige munt- en credietwezen 
en ten opzichte van het assurantiewezen was de han
del, na het te niet gaan van do in 1790 door Dirk 
van Hogendorp in het leven geroepen, doch „in hare 
geboorte gesmoorde” onderlinge Assurantiecom- 
pagnie (Verg. ook de Jonge’s Opkomst enz. 
deel 13, bl. 93—94), alleen aangewezen op de agent
schappen van de Ganges Insurance Company, en de 
Canton Insurance Company, die beiden haren hoofd
zetel te Calcutta hadden.

Wat nu de door Raffles voorgestane en in toepas
sing gebrachte handelspolitiek aangaat, kwam niet
tegenstaande zijn smalen op de handelingen van de 
O.-I. C‘e en zijn opvijzelen van eigen vrijgevigheid, er 
weinig of geen verandering in den stand van zaken, 
zooals zij onder het bestuur der Compagnie tot ont
wikkeling waren gekomen. Uitsluiting van vreemden 
was ook voor Raffles het begin van alle staatkundige 
wijsheid: vrijheid verlangde hij alleen voor eigen 
landgenooten, voor de Engelsche vlag. In de trak
taten, die hij met de Sultans van Palembang en 
Johore sloot, werd hun de verplichting opgelegd „to 
oxclude all other European nations”, en „not to 
„enter into any treaty with any other nation, Euro- 
„pean or American”, en ook na de overgave van 
Java aan Nederland verloochende hij zijne opvatting 
over Engeland’s rceping in het Oosten niet, want 
tijdens hij te Benkcelen in naam van de Engelsche 
O.-I. Compagnie het bewind voerde, schreef hij bij 
brief van 12 April 1818 aan hare bewind hebberen: 
„Our object in the ftrst instance is to extend the 
British commcree by exelusion of other European 
and American powers” (M. L. van Deventer 
Het NederlandscJi gezag over Ja- 
v a
1811, bl. 39, en bl. 118 van de Inleiding).

Geen uitsluiting van vreemden daarentegen, 
maar alleen bescherming van do vaderlandsche 
■scheepvaart en handel tegenover vreemden was de 
grondgedachte van het Reglement op het beleid van 

■de Regeering, enz. in ’s lands Aziatische bezittingen 
van 3 Januari 1815 en van de gelijktijdig vastge
stelde Instructie voor de Commissarissen-Generaal,

van

en enz. van

aan

onderhoorigheden sederte n
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dorlandscho Handelmaatschappij in het leven 
word geroepen, want zij werd al dadelijk ceno mach
tige mededingster van de particuliere kooplieden, 
zoowel op het gebied van den invoer, als meer bepaal
delijk nog op het gebied van den uitvoerhandel, 
welke laatsto tak van bedrijf intusschen grooten- 
deels te niet liep, toen na 1830 het consignatiestclsel 
in zijn volle gestrongheid werd toegepast en zoo
doende al de aan den lande geleverde producten 
aan de Indische markt ontvielen. Als een natuurlijk 
gevolg van een en ander brak voor den handel 
in Indië een tijdperk van kwijning en ontmoediging 
aan, waarin men bovendien nog te worstelen had 
met den allerdroevigsten toestand van het munt
wezen, en het grootendeels ontbreken van een voor 
het handelsverkeer zoo onmisbaar goed geregeld 
credietwezen; doch dit alles behoeft hier ter plaatse 
niet verder te worden besproken, er wordt omstan
dig over gehandeld in de artikelen BANK (JAVA- 
SCHE), HANDELMAATSCHAPPIJ (DE NEDER- 
LANDSCHE), CONSIGNATIESTELSEL, CRE- 
DIET1NSTELLINGEN en MUNTWEZEN.

Betere tijden voor handel en scheepvaart braken 
eerst aan bij den aanvang van de tweede helft der 
negentiende eeuw, toen Nederlandsch-Indië in het 
bezit was gekomen van een op deugdelijke grond
slagen'?' ruBtend muntwezen, de scheepvaartwet 
van 18^Aug. 1850 Ind. Stb. no. 47 verschillende 
aan het scheepvaartverkeer in den weg staande 
belemmeringen uit den weg had geruimd, en ten 
slotte het consignatie-stelsel geleidelijk werd los
gelaten door op den vroegeren voet een deel althans 
der aan den lande in handen komende producten 
in Indië zelf weder aan de markt te brengen. Een 
werkelijk groote vlucht intusschen heeft het han
delsverkeer eerst genomen, nadat het Gouverne
ment zich aan alle rechtstreeksche bemoeiingen 
met de suikercultuur, op het oogenblik de hoofd - 
eultuur van Java, had onttrokken, en het geheele 
suikerproduct ter beschikking kwam van den parti
culieren handel.

„levendigheid en welvaart”; in Nederland was do 
indruk een geheel andere. Met leede oogen toch zag 
men het aan, dat hot leeuwenaandeel in dit han
delsverkeer met Indië meer en meer in handen viol 
van vreemde kooplieden en reeders. „Wij zien Java” 
zoo schreef o.a. do Kamer van Koophandel en Fa- 
brijken te Amsterdam onder dagteekening van 23 
Januari 1817 aan den Directeur-Gcneraal van 
Koophandel en Koloniën, „wij zien die kostbare 
„possessie, welke alleen jaarlijks acht a tien duizend 
„lasten ruimte in beweging houden kan, prijs gege- 
„ven aan eiken vreemdeling, welke er maar komen 
„wil om goederen te brengen en te halen, en daarme- 
„de te varen werwaarts hij wil, hetzij naar zijn eige- 
„ne of onze havens”. Het verleenen van dergclijke 
„bijzondere gunstbewijzen” aan vreemden mocht, 
naar het oordeel der Kamer, misschien zijn goed te 
sproken als een „provisioneele” maatregel „om de 
„teruggave te faciliteeren, en om gedurende den tijd, 
„dat de Engelschcn de kolonie nog in het bezit had- 
„den, eenige voordeelen daarvan te behalen”; maar 
van het oogenblik af „dat het bezit dezer belangrijke 
„volksplanting weder voor dit Rijk herkregen en ver
zekerd is, ” meende de Kamer ook het oogenblik 
„rijp” te mogen oordeelen „ter daarstelling van meer 
„efficacieuse en met de betrekkingen van de kolo- 
„nio tot het moederland meer overeenkomstige 
„maatregelen”.

Welke maatregelen de Amsterdamsche Kamer 
op het oog had, kan men naslaan op blz. 247 van 
deel I (BELASTINGEN) en nu mogen die maat
regelen niet dadelijk bij de Regeering ingang heb
ben gevonden, de uit haar adres sprekende geest 
bleef gedurende vele jaren het richtsnoer van de door 
het moederland te volgen handelspolitiek met betrek
king tot de overzeesche bezittingen. Fnuiking van 
vreemde mededinging door bescherming tot in 
hare uiterste consequentiën van de nationale 
nijverheid, scheepvaart en handel werd van nu af 
het wachtwoord van de moederlandsche Regeering 
en van de groote meerderheid der Nederlandsclie 
belanghebbenden bij die takken van volkswelvaart 
en volksbestaan. Het was er vóór alles om te doen 
den invoer van Nedcrlandschc fabrikaten in Indië 
te begunstigen als het zekerste middel om aan 
de Nederlandsche markt den aanvoer van de In
dische uitvoerartikelen te verzekeren. Wie meester 
is van den invoer in Indië, zoo heette het, is het 
ook van den uitvoer van daar, en vermits nu het 
artikel lijnwaden van lieverlede het belangrijkste 
invoerartikel van onze Indische bezittingen was 
geworden, moc6t het streven der Regeering er wel 
als vanzelf op gericht zijn om in Indië aan do Ne
derlandsche katoennijverheid een zoo ruim mogc- 
lijk afzetgebied te verzekeren.

Het middel hiertoe lag, meende men, voor de 
hand. Door differentieele rechten tarieven, zoo op don 
invoer als den uitvocr van goederen, waarbij — be
houdens verwijzing naarhet artikel BELASTINGEN 
(invoerrechten) — thans niet verder behoeft te wor
den stilgestaan, trachtte men het hoofd te bieden 
aan de bovenal op het terrein van den lijnwaad- 
handel geduchte mededinging van Engeland; maar 
hot doel, dat men voor oogen had, werd niet be
reikt. Engeland’s mededinging bleek te machtig, 
on terwijl liet den vreemden handelshuizen op Java 
naar wensch ging, terwijl het scheepvaart- en 
handelsverkeer van Java met het buitenland in 
om vang toenam, was het met het verkeer tusschen 
de kolonie en het moederland treurig gestold. An
ders werden de verhoudingen, toen in 1824 de Ne-

Alvorens op de voorafgaande historische schets 
van het handels- en scheepvaartverkeer een aan 

. de beschikbare statistische gegevens ontleend over
zicht van den tegonwoordigen omvang van dat ver
keer te doen volgen, behoort een plaats te worden 
ingeruimd aan de bespreking van enkele met han
del en scheepvaart ten nauwste verband houdende 
onderworpen, die nog niet of niet dan zeer terloops 
werden aangcroerd.

Groote r tj'~ en kustvaart. In 
beiderlei opzicht bracht de Nederlandsche scheep
vaartwet van S Augustus 1S50 Ind. Stb. no. 47 
eone niet onbelangrijke wijziging in de vóór dien 
tijd bestaande orde van zaken. Mot betrekking 
tot de groote vaart verviel de vToegcr door schepen 
onder Nederlandsche vlag genoten begunstiging, 
want art. G dier wet hield in, dat do vlaggen van 
zoodanige staten, die voldeden aan do in dat arti
kel aangegoven voorwaardon van wedorkccrigheid, 
in do koloniën en bezittingen van het Rijk in andere 
werelddeelen met de Nederlandsche vlag werden 
gelijk gesteld, — eene regeling, die door de tarief - 
wet van 1865 in zooverre werd gewijzigd, dat, voor 
wat betreft de heffing van in- on uitvoerrechten 
van de door de schepen in- of uit te vooren goederen, 
het beginsel van wcderkcerigheid werd verlaten, 
om plaats te maken voor eene onvoorwaardclijke 
gelijkstelling van de vlaggen van allo bevriende 
natiën met dc nationale.

vaa
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staten van het Tolverbond gesloten, (Ncd. Stb. 1852 
104), krachtens welke de in dat artikel opgesomdo 

tbrengselen van den grond en van de nijverheid 
het Tolverbond bij aanbreng in Indië mot geen

belast worden,

Om de Nederlandsche vlag te mogen 
moet elk in Nederl.-Indië thuis behoorend zeeschip 
voorzien zijn van een door den Gouv. Gen. uit te 
reiken zeebrief, die slechts verleend wordt, 
de schepen voor meer dan de helft toebehooren 
ingezetenen van Nederland of Ned.-Indië, 
nootschappen aldaar gevestigd, welker leden of be
stuurders voor meer dan de helft uit dergelijke 
ingezetenen bestaan,of aan reederijen in Indië geves
tigd. Voorts moeten de eigenaars in Indië vertegen
woordigd zijn en het beheer aldaar gevoerd worden. 
Zie Ind. Stb. 1905 no. 316, 1908 no. 424, 1910 no. 
425, 1913 no. 439, 1915 nos. 299 en 368.

Zeebrieven worden overeenkomstig art. 54 van 
het Regeerings-reglement alleen verleend aan sche
pen en vaartuigen op de Europeesche wijze getuigd; 
vaartuigen op de In land sche wijze getuigd moeten 
voorzien zijn van jaarpassen, die van wege den 
Gouverneur-Generaal door de Hoofden van ge- 
westclijk of plaatselijk bestuur worden uitgereikt.
{Zie ZEEBRIEVEN EN JAARPASSEN)!* .

yj ^ De voor de groote vaart aangenomen gelijkstel- 
' nng van nationale en vreemde vlaggen strekte 

zich, volgens de bewoordingen van art. 6 der scheep
vaartwet, niet uit tot de kustvaart in Nederlandsch 
Oost-Indië, maar wel werden bij alinea 2 van dat 
artikel ook Nederlandsehe schepen tot de kustvaart 
toegelaten, terwijl vóór dien tijd de kustvaart, met 
uitsluiting van alle andere, alleen geoorloofd was 
aan schepen in Nederlandsch-Indië thuis behooren- 
de, en aan inlandsche schepen met deze gelijk ge
steld. Wat de kustvaart betreft, werden nieuwe 
bepalingen in het leven geroepen in 1912: wet van 
29 Juni van dat jaar Ind. Stbl. no. 477 en ord*c 
van 20 Sept. d.a.v. Ind. Stb. n°. 479. De ordonnan
tie bepaalt dat onder kustvaart is te verstaan: 
het te water vervoeren van handelsgoederen, in
geladen in cene in het rechtstreeks bestuurd ge
bied gelegen haven, naar een andere in dat gebied 
gelegen haven en het lossen van die goederen in de 
laatstbedoelde haven, wordende de vaart op de 
havens gelegen in de zclfbesturende landschappen, 
de zoogenaamde Inlandsche havens, niet beschouwd 
als kustvaart en evenmin het lossen van goederen, 
als gevolg van zeeramp of nood. In gevolge de wet van . 
Juni 1912 staat de kustvaart inNed. Indië thans voor 
alle schepen,ook vreemde,alleen open voor zoover de 
vaart tusschen de voorden algemeenen handel open
gestelde havens aangaat. [Zie hierna.] Tot de kust
vaart ook buiten de voor den algemeenen handel 
opcngestelde havens blijven alleen gerechtigd de 
Nederlandsehe schepen en die, welke in Ned.-Indië 
thuis behooren. De Gouv.-Gen. is echter bevoegd om 
in dringende gevallen aan slechts tot de kustvaart 
tusschen de voor den algemeenen handel openge
stelde havens gerechtigde schepen ook daarbuiten 
kustvaart toe te staan voor bepaalde reizen of het 
vervoeren van bepaalde goederen.

Zié voor cijfers omtrent den omvang van het 
scheepvaartverkeer hierachter op blz. 46.

Handels- en consulaire verdra
gen. De door Nederland met vreemde mogend
heden gesloten handelsverdragen hebben alle do 
„meest-begunstigings-clausule” tot grondslag ook 
met betrekking tot den handel in zijne overzecsche 
bezittingen. De wetgever is dus volkomen vrij in de 
regeling en vaststelling van het Indische rechten
tarief, met ééne uitzondering evenwel, voortvloeien
de uit de bepaling van art. 320 van het traktaat 
van handel en scheepvaart op 31 December 1851 
tusschen Nederland en Pruissen, ook namens de

voeren,
no.
voor 
van
hoogere rechten zouden mogen 
dan overeenkomstig het toenmaals van kracht 
zijnde tarief van invoerrechten verschuldigd waren. 
Zoolang deze overeenkomst van kracht blijft, zijn 
de handen der Regeering dus gebonden, in zooverre 
van geen verhooging van rechten sprake kan zijn 
voor de artikelen, in de overeenkomst bedoeld, 
en van daar dat bij de krachtens de wet van 25 
Mei 1907 (Ned. Stb. no. 105) ingevoerde verhooging 
van het Indisphe toltarief het recht van 6 pet. op 
zijden manufacturen onveranderd moest behouden 
blijven, terwijl voor de katoenen en wollen manu
facturen het invoerrecht op 10 pet. werd vastge
steld. Met Frankrijk werd onder dagteekening van 
13 Augustus 1902 nog eene bijzondere overeen
komst gesloten betreffende het in- en uitvoerrecht 
van producten uit en in de Nederlandsehe koloniën 
in en uit Frankrijk en de Fransehe koloniën, welke 
overeenkomst bij de wet van 28 Januari 1904 (Ned. 
Stb. no. 15) werd bekrachtigd.

In nauw verband met de algemeene handelsbe
langen staan ook de door Nederland met Verschil
lende staten gesloten overeenkomsten tot regeling 
der voorwaarden, waarop consuls en con
sulaire agenten in de voornaamste havens 
der Nederlandsehe overzeesche bezittingen zullen 
worden toegelaten.

Reeds onder het bestuur van de Compagnie wa
ren aanzoeken ingekomen tot toelating en erken
ning van vreemde handelsagenten, doch het ligt 
voorde hand,dat bij de toenmalige gezaghebbenden 
allerminst neiging bestond om op dergelijko aan
zoeken in te gaan. Ook Daendels vond het geraden 
om bij besluit van 9 Fcbr. 1808 afwijzend te beschik
ken op het verzoek van John Mc. Clallan om te Ba
tavia „te mogen ageren en erkend te worden” als 
commercieel agent van de Vereenigde Staten van 
Amerika, vermits, zoo luidde de beschikking „al
hier geen consuls of agenten van „vreemde naties 
worden geadmitteerd,” en later vonden Commis
sarissen-Generaal het evenmin geraden om toe te 
geven aan den aandrang van Engcland’s zijde. „Ik 
wenschte,” schreef Elout in November 1819, „dat 
„ik mij gerechtigd voelde om toe te stemmen in 
„the residenoe of commercial agents, maar ik ben 
„bang voor zulke personen: zij doen nooit goed, 
„altijd kwaad; overal geven dusdanige „agents” 
„aanleiding tot ongenoegen” (Elout, Bijdragen enz. 
1863, bl. 58). Doch op den duur kon do Regeering 
eene dergelijke opvatting natuurlijk niet blijven 
huldigen, en toen het gebeurde met VValter M. Gib- 
son, die, beschuldigd van in Palembang en Djambi 
de hoofden tegen ons gezag te hebben opgeruid, 
te Weltevreden was gevangen gezet, van den kant 
van de Vereenigde Staten aanleiding gaf tot klach
ten over de ontstentenis van geaccrediteerde ver
tegenwoordigers in Indië, wier bescherming in geval 
van nood zou kunnen worden ingeroepen, liet onze 
Regeering alle vorder verzet varen, en sloot zij met 
de Vereenigde Staten de overeenkomst van 22 
Januari 1855, waarbij, „om te voldoen aan een 
„herhaaldelijk te kennon gegeven verlangen van 
„hunne Regeering, Juidens art. 1 consuls-goneraal, 
„consuls en vice-consuls der Vereenigde Staten van 
„Amerika worden toogelaten in al de havens van do 
„overzeesche bezittingen of koloniën der Neder
landen, welke open zijn voor de schepen van alle

wanneer 
aan

aan ven-

o :• /Y
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Nederlandscho schepen mogen er slechts laden en 
lossen handelsgoederon bestemd voor — of komen
de van — Nedcrlandsch-Indischo havens. Alleen 
Inlandscho, in Ncdcrl. Indië tehuis behoorende, 
vaartuigen mogen er bo vond ion handelsgoed eren 
buiten Nederl. Indië geladen, lossen en handels
goederen, bestemd om rechtstreeks naar buiten 
Nedorl. Indië te wordon vervoerd, laden.

Oorspronkelijk was het aantal voor den algemee- 
non handel, dus voor de grooto scheepvaart, ge
opende havens een twaalftal, waaronder, slechts 
drie op Java: Batavia, Semarang en Soerabaja. Bij 
wijze van uitzondering kon mtusschen EëFinnemen 
van lading in andere havens door do Regeering, 
(later werd dit voor Java en Madoera de Directeur 
van Financiën en voor do Buitenbezittingen het 
Hoofd van gewestelijk bestuur) worden toegestaan 
krachtens de daartoe bij het douanereglement ver
leende bevoegdheid. Van doze bepaling werd aan
vankelijk slechts bij uitzondering gebruik gemaakt, 
later echter toen de voortbrenging van verschil
lende landbouwproducten voor uitvoer bestemd 
hand over hand toenam, werd de uitzondering van 
lieverlede regel. Maar voor alle schepen bleef de 
bepaling gelden, dat zij met de op de kleinere af- 
scheepplaatsen ingenomen lading naar een open- 
gesteldo haven moesten verzeilen om aldaar te wor
den uitgeklaard. Het hieruit voortvloeiende tijd
verlies gaf aanleiding tot zooveel klachten, dat 
eindelijk — in 1858 — besloten werd tot het open
stellen voor den algemeenen handel van nog 16 
havens op Java en 3 havens op de Buitenbezittin
gen. Maar deze maatregel lokte een heftig verzet 
uit, waarvan zelfs de Amstcrdamsche en Rotter- 
damsche Kamers van Koophandel zich tot tolk 
maakten, een verzet, dat meer bepaald gericht 
was togen de openstelling der 19 havens voor den 
invoer. De noodlottigste gevolgen voor de Neder- 
landsche katoennijverheid en den daarmede ver
band houdenden handelsomzet zouden te duchten 
staan, indien niet bijtijds do inwerkingtreding van 
dezen maatregel, die op één jaar na de afkondi
ging bepaald was, zou voorkomen worden, en het 
verzet had wil van zijn optreden. Bij nadere ordonn. 
werd bepaald dat van de 16 havens op Java hier* 
voren vermeld slechts een drietal voor den alge
meenen invoer zouden zijn opengesteld. Met be
trekking tot don uitvoer werd de openstelling ech
ter onveranderd van kracht gelaten. Op dien voet 
bleef de zaak geregeld tot 1873, toen in verband 
met do tariefwet van 1872 een nieuw douaneregle- 
mont(ordonn.van22 Dec. 1873 Ind. Stb.no. 2-11) werd 
vastgesteld, waarvan art. 1 do bepaling inhield, dat 
in het Ned. Ind. tolgcbied do havens voor den alge
meenen handel geopend, onderscheiden werden in:

a) havens voor algemeenen in- en uitvoer.
u) havens voor boperkten invoer en algemeenen 

uit voer.
Bij eene ordonn'c van 31 Dec. 1873 (Ind. Stb. no. 

264) werden daarop een zestal havens op Java on 
een tiental havens op de Buitenbezittingen aan
gewezen als havens voor don algemeenen in- en 
uitvoer, alsmede eon dertiental havens op Java 
en een zestal op do Buitenbezittingen als havens voor 
beperkten invoer en algemeenen uitvoer. Het in 
1882 vastgostoldo nieuwe douanereglement breidde 
het aantal havens voor algemeenen in- en uitvoer 
nog aanmerkelijk uit en sodort bleef men in dio 
richting voortgaan, zoodat op 1 Jan. 1917 als zoo
danige havens aangewezen waren 12 op Java en 
49 op de Buitenbezittingen tegenover havens voor

„landen.” Sedert zijn gelijksoortige overeenkomsten 
gesloten met nagenoeg alle staten van Europa, en 
voorts met Columbia, Haïti, do Dominikaansche 
republiek, Peru, Siam, Japan en China. Do voor- 
naamsto voorwaarden van toelating zijn, dat do con
suls geen diplomatiek karakter hebben, maar slechts 
handolsagenton zijn, onderworpen aan do burgorlijko 
en strafwetten des lands. Ook is het jus asyli niet aan 
hunne woningen toegekend, zoodat zij geon dor zoo
genaamde extorritorialiteitsrechtcn genieten. De 
consuls-generaal en consuls kunnen onder goedkeu
ring van den Gouv.-Generaal, die steeds voor intrek
king vatbaar is, binnen hun ressort ondergeschikte 
consulaire agenten aanstellen. Zie artikel CONSULS.

Volgens den Regeeringsalmanak voor Nederl.- 
Indië van 1917 waren aldaar werkzaam 5 consuls- 
generaal, 33 consuls, 3 pro-consuls, 18 vice-consuls 
en 13 consulaire agenten.

Havens. Waarde kustlijnonzerkolonie zoo bui
tensporig uitgebreid is en men onmogelijk die geheelo 
kustlijn met ambtenaren kan bezetten, was het ter 
verzekering van een behoorlijke heffing der in- en uit
voerrechten noodig een beperking daar te stellen 
van do plaatsen, waar alle schepen zonder onder
scheid ten handel mogen binnenvallen, en van do 
plaatsen, waar goederen, buiten Ned. Indië ingela
den, mogen worden gelost en goederen, naar buiten 
Ned. Indië bestemd, mogen worden ingeladen. Eene 
bepaling, het ten handel binnenvallen beperkende, 
was trouwens reeds noodig als politiemaatregel 
in het belang van de algemeone orde en veiligheid 
in de kolonie. Als beginsel werd en is dus nog steeds 
aangenomen om de toelating ten handel van vreem
de schepen in het algemeen te beperken tot dio 
havens, waar voldoende bestuursmiddelen aanwe
zig zijn om bescherming te verleenen en de rechten 
van den fiscus te verzekeren.

De havens in Nederl. Indië — en onder havens 
verstaat men in gewoon spraakgebruik ook plaat
sen, waar de schepen slechts door middel van prau
wen kunnen laden en lossen —worden onderscheiden 
in havens voor den algemeenen handel geopend en 
havens voor den algemeenen handel gesloten. De 
opening van havens voor den algemeenen handel 
geschiedt door den Gouverneur-Gcneraal, na vor- 
kregen Koninklijke machtiging. Inlandsehe havens, 
d. w. z. havens van landschappen in Ned. Indië, 
welke zich niet onder reehtstreeksch bestuur bevin
den, worden geacht gelijk te staan met havens voor 
den algemeenen handel o pen gesteld, zulks in verband 
met urt 27, 2e lid, van het Regecringsreglcment.

De voor den algemeenen handel geopende ha
vens, zegt nu art. 130 van het Rcgceringsregle- 
ment, zooals het luidt ingevolge de wet van 29 Juni 
1912 Ind. Stb. n°. 476, zijn toegankelijk voor alle 
schepen (van welke nationaliteit of tuigage ook), 
terwijl in do andere havens do schepen alleen 
wordon toegolaten, voor zoover zulks is overeen 
te brengen mot do verordeningen nopens de kust
vaart [art. 6 der wet van 8 Aug. 1850 Ind. Stb. no. 
47 j wet van 29 Juni 1912 Ind. Stb. no. 477 en 
ordonnic van 20 Sopt. 1912 Ind. Stb. no. 479, alle 
reeds biervoron vermeld] en nopens de heffing en 
verzekering der in -en uitvoerrechten [ordonn>c van 
1 Oct. 1882 Ind. Stb. no. 240.] Overziet men die kust
vaart- on douanebepalingen in verband met elkaar, 
dan kan men dit zeggen: In een niet voor den alge
meenen handel opengestelde haven mogen allo 
schepen wèl binnenvallen. Vreemde schepen mogen 
er echter noch handelsgoederen laden noch handels- 
gooderen lossen. Op Europeesehe wijze getuigde J
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toenen lijnwaden, die eerlang verreweg liet voor- 
n aanis te invoerartikel uit Europa zouden worden, 
werd door van den Bosch nog niet gerept; maar 
reeds waren met den aanbreng er van tijdens hot 
Britsche tusschenbestuur enkele proeven genomen, 
die aanvankelijk wel niet met het gcwenschto 
gevolg bekroond werden, maar er toch toe leid
den, dat Commissarissen-Generaal in hun rapport 

28 Augustis 1818 over de in- en uitgaande 
rechten aan het Opperbestuur schrijven konden, 
dat „het niet alleen Bengaalsche lijnwaden, maar 
ook zeer vele Europeesche, vooral Engelsche, 
meestal gedrukte lijnwaden waren, die in deze stre
ken worden verhandeld”. Sedert nam hot verbruik 
van de uit Europa herkomstige manufacturen ge
stadig toe, en het duurde niet lang, of de officieele 
handelsstatistiek, die de Indische Regeering sedert 
1S25 jaarlijks te Batavia het licht deed zien, leerde, 
dat de invoeren op Java en Madoera voor het groot
ste bedrag uit katoenen goederen bestonden. Zoo
doende werd de lijn waad hand el verreweg de belang
rijkste tak van denin voerhandelen lietarbeidsveld bij 
uitnemendheid voorden groothandel of eerstehands- 
handel, en niet minder ook voor den tusschenhandel.

De groothandel in Indië is op den huldigen dag, in 
het algemeen genomen, in handen van Westersche 
kooplieden. De tussckenhandel of z.g. tweedehand 
daarentegen is — en dat was zij trouwens ook reeds 
ten tijde van de Compagnie —hoofdzakelijk in han
den van vreemde oosterlingen. In den handel met 
den inlander valt het Arabische en vooral het Chi- 
neesche element niet te ontberen, vermits dit, uit
hoofde van bescheidener levensbehoeften, goedkoo- 
per werkt dan de Europeaan. De omzet der kleine 
handelaren is vaak zoo onbelangrijk, dat een Wes
terling daarbij geen bestaan zoude vinden. Naast 
de Chineesche en Arabische tusschenhandelaren 
bestaan enkele kleinere of grootere door Europea
nen gedreven winkels, welke hoofdzakelijk Europe
anen als klanten hebben. Wat den inlander betreft, 
deze doet slechts op zeer bescheiden schaal en dan 
als tusschen schakel tusschen tweede hand en bo-

beperkten invoer en algemeenen uitvoer respectie
velijk Bleclits 5 en 5. In de voor den algemeenen 
in- en uitvocr geopende havens worden alle sche
pen tot lossing toegelaten, wanneer de te lossen 
goederen komen uit het buitenland of uit een voor 
den algemeenen handel opengestclde Ncderl. In
dische haven en tot laden, wanneer de lading be
stemd is naar het buitenland of naar een voor den 
algemeenen invoer opengestelde havon. In de voor 
beperkten invoer opengestelde havens mogen vol
gens de tegenwoordige bepalingen buiten Nederl. 
Indië ingeladen, aan invoerrecht onderworpen, han
delsgoederen — andere dan emballage-artikelen — 
niet gelost worden dan uit Inlandsche vaartuigen 
in den Indisclien archipel thuis behoorende, terwijl 
vreemde vaartuigen er wèl mogen komen, en er ook 
mogen laden (naar het buitenland of naar een voor 
den algemeen handel open gestelde Ned. Indische 
haven) doch wat lossing betreft, slechts mogen los
sen goederen geladen in een voor den algemeenen 
handel open gestelde Ned. Indische haven en goe
deren geladen buiten Ned. Indië, wanneer deze 
laatste niet aan invoerrecht onderworpen zijn, dan 
wel bestaan uit emballage-artikelen. Europeesch 
getuigde Nederlandsche vaartuigen mogen er bo
vendien laden en lossen goederen bestemd voor of 
geladen in een nietopengesteldeNed.Indisehehaven.

Eene opgave van de voor algemeenen of beperkten 
in- en uitvoer aangewezen havens vindt men in het 
le deel van den Regeeringsalmanak.

Zie voor de inrichting, het beheer en de exploita
tie der Ned. Indische havens het artikel HAVEN
WERKEN.

Groothandel en tusschenhandel. 
Gedurende het bestaan van de Compagnie was zij 
in werkelijkheid de eenige groothandelaar, voor zoo
verre het althans den aan breng van handelswaren 
van Europeeschen oorsprong betrof, want aan 
Chineesche handelaren liet zij in hoofdzaak den 
aanvoer van do in den Archipel gewilde uitvoer
artikelen van China over. Daarentegen behield do 
Compagnie ook in hoofdzaak aan zich den handel 
in Japansche artikelen, en den handel met de vaste 
kust van Indië, een handel die voornamelijk bestond 
in den aan breng van daar van het artikel „doeken”, 
onder welke benaming men de uit Voor-Indië her
komstige lijnwaden placht samen te vatten.

Voor de Compagnie nu maakte de invoer van uit 
Nederland of andere landen van Europa herkomstige 
artikelen wel het minst belangrijke deel van haren 
groothandel uit. In weerwil van alle aanmoedigin
gen was nog in het begin der 19e eeuw — blijkens 
getuigenis van den lateren G. G. van den Bosch 
in een in 1818 uitgegeven geschrift — ‘) het gebruik 
van Europeesche voortbrengselen bij den Inlander 
ten uiterste beperkt en bleef de behoefte daaraan 
genoegzaam alleen bepaald tot de Europeanen, die 
zich daar te lande gevestigd hadden, wier aantal 
„buiten de Krijgsmagt” op niet meer dan 15.000 
zielen werd geschat. De goederen, „voornamelijk uit 
Europa betrokken”, waren „equipagegoederen, zeil
doek, touw en teer; fijne lakenen en kasimirs; grof 
laken voor de krijgsmagt; provisiën; ijzer en staal 
aan staven, en ander gewerkt ijzer, en voorts, wat do 
voorwerpen van weelde betreft, zilvergoed, goud
draad, en eenige bijouteriën, meubilaire goederen, 
schoenen, laarzen, zadels en kramerijen.” Van ka-

van

volking aan negotie, uitgezonderd bij voorl>tel<l Ier 
Westkust van Sumatra, waar enkele Maleiers aan
zienlijken handel drijven. Ook onderdo Chineesche 
handelaren treft men sommigen met groeten om
zet, die niet alleen in het klein, maar tevens aan 
hun rasgenooten met kleine winst in het groot 
verkoopen. Invoer uit do Westersche landen door 
handelaren in het klein, dus met uitschakeling van 
den Europeeschen importeur als eersto-handsver- 
kooper, heeft slechts op bescheiden schaal plaats.

Tusschen groothandel en tusschenhandel bestaan 
in Indië eenigszins eigenaardige verhoudingen. Do 
verkoop aan de z.g. tweede hand heeft namelijk 
gewoon lijk op crediet plaats en de termijn voor die 
dikwijls groote crodieten beloopt vaak niet minder 
dan 0 maanden. Daarmede gaat een groot risico 
gepaard, ook wijl de tmsehenhandclaren, meestal 
tevreden met kleine winst, tegen eenigszins groote 
verliezen niet opgewassen zijn. Vaak hebben do 
Europeesche groothandelaren getracht door samen
werking kortere termijnen in te voeren of op andere 
wijze de met die credieten samenhangende euvels te 
ondervangen (onder meer heeft men over kredict- 
verzekering gesproken), maar men is in die pogin
gen niet naar wensch kunnen slagen. Ook de door 
belanghebbenden aan het Gouvernement in over- 

*) „Nederlandsche bezittingen in Azia, Amerika weging gegeven maatregelen konden niet tot af- 
en Afrika in derzelver toestand en aangelegenheid 
voor dit Rijk”.

doende verbetering leiden. De Europeesche groot
handelaren meenden, dat dergelijke verbetering van
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don toestand alleszins mogelijk was,indien dcRegeo- 
ring slechts zorgdo voor cene met do oigonaardigo 
handelstoestanden in Indië beter verband houdende 
faillissementswetgeving, in plaats van to vol
staan met de toepasselijk verklaring bij ordonnantie 
van 8 December 1855 (Ind. Stb. No. 79) van hot voor 
Indië geldende Wetboek van Koophandel op de, vol
gens de algemeene bepalingen van wetgeving voor 
Ned.-Indië, met inlanders gelijkgestelde personen of 
Vreemde Oosterlingen. Aan dezen was het krach
tens art. 5 dier ordonnantie vrijgelaten, om hunne 
koopmansboeken te houden, zooals dit bij hunnen 
landaard gebruikelijk was, terwijl zij tevens wa
ren vrijgesteld van de nakoming der bij de artikelen 
7 en 8 W. v. K. voorgeschrevon verplichting om de 
ontvangen brieven te bewaren en van do afgezonde
nen kopie aan to houden en jaarlijks een eigenhan
dig onderteekenden staat en balans op te maken 
en in een afzonderlijk daartoe bestemd register in te 
schrijven. Van deze vrijgevige bepalingen werd door 
de Cbineesche en Arabische handelaren ruimschoots 
gebruik gemaakt en de nadeelige gevolgen er van 
bleven niet uit. Bij menig faillissement bleken geene 
of slechts zeer onregelmatig gehouden boeken te 
kunnen worden overgelegd, en voor zoover in enkele 
gevallen naar don eisch gehouden boeken aanwezig 
werden bevonden, waren zij voorden gewonen koop
man en voor eiken magistraat, die zich niet op de 
studie van het Chineesch of Arabisch had toegelegd, 
onverstaanbaar en ontoegankelijk. Naar aanleiding 
van de vertoogen van belanghebbenden werd bij 
Ind. Stb. 1865 no. 60 ingetrokken de vrijstelling voor 
vreemde Oosterlingen van de voorschriften van ar
tikelen 7 en 8 W. v. K. en werden die personen ver
plicht om do bij hen inkomende brieven to bewaren 
en van de afgezondene kopie aan te houden en alle 
jaren een balans op te maken. Daarna duurde het 
echter tot 1906 alvorens verdere stappen werden ge
daan. Toen do zich in hoofdzaak geheel aan de Ne- 
derlandsche Faillisseraentswet (Ned. Stb. 1893 no. 
140) aansluitende, bij Koninklijk besluit van 19 
November 1904 no. 46 vastgestelde Faillissements- 
verordening bij Ind. Stb. 1905 no. 217 in Indië 
werd afgekondigd, alwaar zij krachtens Ind. Stb. 
1906 no. 348 op 1 November 1906 in werking trad, 
weck zij op een gewichtig punt van hare vader
land scho voorgangster af, namelijk, dat ook na 
beëindiging van liet faillissement de uitoefening 
van lijfsdwang mogelijk wordt verklaard, door 
in het overigens gelijkluidend artikel 190 der 
Faillissemontsverordening in het algemeen to be
palen, dat do schuldeischers voor hunne vordo- 
ringon, inzooverre deze onvoldaan zijn gebleven 
„hunne rechten van executie tegen den schuldenaar 
„berk rij gon”, hoezeer ook ter verzachting van do 
strengheid dezer bepaling den schuldenaar het recht 
is gegeven om ter gelegenheid van do slotuitdeoling 
den rechter te verzoeken, dat geen lijfsdwang tegen 
hem zal kunnen worden uitgeoefend ter zako van 
schulden, vóór do faillietverklaring door hem aange- 
gaa 11, op grond d at h ij, te goed er trouw gehandeld heb
bende, buiten eigen schuld in staat van faillissement 
is geraakt, dan wel om andoro gewichtige redenen.

Ton aanzien van de wijze van boekhouden der 
Vreemde Oosterlingen volhardde de Regeering bij 
haar vroegere gedragslijn on weigerde daaromtrent 
nadcro voorschriften vast to stellen. Ter verkrij
ging van meer zekerheid voor de schuldeischers 
is evenwel bij het te voren aangehaaldc Ind. 
Stb. 1906 no. 348 in do Bepalingen houdende too- 
passelijkverklaring van de Europeesche wetgeving

op do met do Inlandscho gelijkgestelde bevolking 
(Vreemde Oosterlingen) (Ind. Stb. 1855—79) een 
bopaling ingelascht, houdende onder meer dat de 
Weeskamer ambtshalve of op vordering van den 
rechtercommissaris in het faillissement de boeken 
van don gefaillecrdo kan doen onderzoeken met last, 
om dienaangaando zoo spoedig mogelijk verslag uit 
te brengen, hetzij door den ambtenaar voor Chi- 
neescho zakon, indien het onderzoek Chineesche 
handolsboeken betreft, hetzij door andere daartoe 
bekwame personen. De onderzoeker kan daarbij in
lichtingen inwinnen van don gefailleerde, die tot 
verschijning en het geven van inlichtingen verplicht 
is op poene van in verzekerde bewaring te worden 
gesteld. Verder zal bij het in ontvangst nemen der 
boeken van Vreemde Oosterlingen het lid-commissa- 
ris der Weeskamer, dat deze Kamer daarbij verte
genwoordigt, de eerste en de laatste bladzijden van 
elk bock, dat hij ontvangt, dagteekenen en waarmer
ken met zijn handteekening.

Makelaardij. Bij het afsluiten van zaken 
tusschen groothandelaren onderling is de makelaar
dij in de laatste vijftig jaren meer en meer op den 
voorgrond getreden. Van oudsher was het make- 
laarsbedrijf in Ned.-Indië niet onbekend. Het werd 
van Regeeringswego geregeld door de Gouvemeurs- 
Generaal Hendrik Brouwer in 1633 en Van Imhoff 
in 1745 (zie boven bl. 12 en 16), en in de Batavi- 
asche Statuten (nieuwe) werd een hoofdstuk opge
nomen „van de geswooren makelaars”, waaraan in 
hoofdzaak dezelfde beginselen ten grondslag liggen 
als aan boek I, titel IV, 2e afd. van ons tegenwoor
dig W. v. K. Door verloop van tijd schijnt het be
drijf geheel in onbruik te zijn geraakt, en ook na het 
herstel van het Nederlandsch gezag in 1816 heeft 
men het vijftig jaren lang zonder makelaars kunnen 
stellen, want eerst in Augustus 1865 werd, volgens 
het Koloniaal Verslag over dat jaar (Hoofdstuk N, 
afd. V, § 3) te Batavia „een nieuw hulpvak van den 
handel, nml. de makelaardij gevestigd” door „een 
persoon, die dit beroep wenschte uit te oefenen, en 
door den Gouv-Gen. overeenkomstig art. 62 W. v. K. 
als makelaar werd aangesteld”. Die aanstelling was 
algemeen, zooals art. 65 VV. v. K. het toelaat, en 
dit bleef ook het geval met alle volgende aanstellin
gen; evenwel hebben in de laatste jaren de make
laars, welke men thans op allo hoofdplaatsen en ook 
sommige kleinere plaatson aantreft, meestal het 
doen van efEectenzaken van hunne makelaardij 
uitgezonderd. Wel doen zij thans nog deze zaken, 
maar als „commissionairs in effecten”. Overigens 
schenkt ieder makelaar zijn bemiddeling aan alle 
zaken van koophandel, daaronder ook begrepen het 
discontceren van handelspapier, den aan- en verkoop 
van wissels, schepen, huizon, plantages enz. enz.

Kamers van koophandel en handelsyereeni- 
g in gen. Zie onder do afzonderlijke artikelen op die 
woorden.

Het huidige handelsverkeer van N. I. Reeds 
sedert 1825 publiceert do Indische Regeering sta
tistische gegevens omtrent het handels- en scheep
vaartverkeer in N. I., hoezeer ook de naam en 
de inrichting dier statistieken eonige malen wer
den gewijzigd. Eerst zagen die gogevens het licht in 
een jaarlijksch Verslag van den handel, de scheep
vaart en de inkomende en uitgaande rechten op Java 
en Madoera. Sedert 1846 werden daaraan afzonder
lijke verslagen toegovoegd met betrekking tot do 
Buitenbezittingen. Met het jaar 1874 ving men aan 
de publicatie van een jaarlijksche Statistiek van den

J
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INVOER.handel, de scheepvaart en de in- en uitvoerrechten in 
• N. I. op een nieuwen grondslag. In die statistiek 
werden al de bezittingen tezamen als één geheel 
behandeld, hoezeer toch wel afzonderlijk aantee- 
kening werd gehouden van het aandeel, dat Java 
en Madoera als administratieve eenheid in het ver
keer innamen. Met het jaar 1907 werd weder een 
splitsing der statistiek ingevoerd in een statistiek 
voor Java en Madoera en een statistiek voor de Bui
tenbezittingen, terwijl eindelijk met 1 Jan. 1910 de 
statistiek van de scheepvaart werd afgescheiden van de 
statistiek van den handel en de in- en uitvoerrechten 
en afzonderlijk werd uitgegeven.

Behalve de jaarstatistiek verschijnen geregeld 
maandoverzichten, voor zooveel aangaat Java en 
Madoera, van den in- en uitvoer der voornaamste 
handelsartikelen door particulieren en van don invoer 
der voornaamste katoenen en wollen manufacturen 
te Batavia, Cheribon,_ Semarang en Soerabaja.

De Jaarstatistieken zoowel als de maandoverzich
ten geven uitsluitend cijfers betreffende de handels
beweging met het buitenland. Sedert enkele jaren 
doet echter het te Batavia gevestigde, aan het Dept 
v. Binn. Bestuur verbonden Encyclopaedisch bureau 
voor de Buitenbezittingen halfmaandelijksche publi
caties verschijnen, waarin gegevens worden verstrekt 
omtrent den handel van elk der gewesten in de Bui
tenbezittingen niet alleen met het buitenland, maar 
ook omtrent dien met Java en Madoera en van de 
gewesten onderling.

De met het jaar 1874 aangevangen gewijzigde 
handelsstatistiek verschilt te veel van die der voi’ige 
jaren, dat een vergelijking van de sedert 1873 
bijeengebrachte gegevens met die van vroeger mo
gelijk zou zijn. Alleen de gegevens sedert 1873 bij
eengebracht zijn onderling vergelijkbaar. Intusschen, 
in de handelstatistiek over het jaar 1874 zijn de 
misstellingen en gebreken zoo vele, dat die statistiek 
zoo goed als waardeloos is. Slechts van de gegevens, 
die sedert den aan vang van het jaar 1875 zijn be
schikbaar gekomen, zal dus verder hieronder voor de 
beoordeeling van den loop van het handelsverkeer 
in N.I. worden gebruik gemaakt, waarbij nog moge 
worden aangeteekend, dat ongetwijfeld ook in die 
latere gegevens fouten voorkomen. Als troost moge 
echterdienen, dat geen enkele der statistieken, welke 
in de verschillende landen der wereld verschijnen, 
vrij van feilen is. Voorts zij nog opgemerkt dat het 
laatst in beschouwing genomen jaar zal zijn 1913, zijn
de het laatste normale jaar vóór den grooten oorlog.

Metinbegrip vanden in-enuitvoer voor rekeningvan 
het Gouvernement liep de handelsom zet in goederen 
en specie overde volgende bedragen(l = lOOOgulden):

,
\ %

Goederen Specie TotaalJaren

125.672
148.786
154.666
145.241
172.484
183.424
209.175
278.130
400.514
434,788
493.341

13.724
19.478
12.767
14.911
10.682
13.364
12.520
19.739
26.670
34.723
28.417

111.948
129.308
141.899
130.330
161.802
170.060
196.655
258.391
373.844
400.065
464.924

1875
1S76/80 gem. 
1881/85 „
18S6/90 „
1891/95 „
1896/1900 „ 
1901/1905 „ 
1906/1910 „
1911
1912
1913

UITVOER.

Goederen ' Specie i TotaalJaren

1I 172.243 
j 187.963 
! 189.044 

185.241 
205.957 
226.667 
275.235 
413.825 
520.900* 
594.642* 
677.735*

4.833
4.915
1.823
1.097
5.387

177.076
192.878
190.867
186.338
211.344
227.551
279.971
414.778
521.600*
596.662*
683.946*

1875
1S76/80 gem. 
1881/85 „
1S86/90 „
1891/95 „
1896/1900 „ 
1901/1905 „ 
1906/1910 „

884
4.736

953
1911 700
1912 2.020

6.2111913
Het aandeel van het Gouvernement in dezen goe

deren- on specie-omzet heeft bedragen (1 = 1000 
gulden):

INVOER.

Jaren Goederen Specie Totaal

1875 3.775 
9.560 
8.072 
4.366 
7.253 
5.999 
9.602 1.684
7.689 l' 5.920 

13.541 
20.230 
27.020
UITVOER.

8.020 
17.282 
8.730 
6.760 
8.253 
6.919 

11.286 
13.015 
14.271 
25.400 
31.440

4.245
7.7221876/80 gem. 

1881/85 „
1886/90 „
1891/95 „
1896/1900 „ 
1901/1905 „ 
1906/1910 „

658
2.400
1.000

920

1911 730k 1912 5.170
4.4201913

Jaren Invoer j Uitvoer Totaal
Jaren Goederen Specie Totaal

1875 125.672 
j 148.746 

154.666 
: 145.241

177.076 
192.878 j 
190.867 
186.338 !

302.748
341.624
345.533
331.579
383.829
410.975
489.146
692.909
922.114*

1876/80 gem. 
1881/85 „
1886/90 „
1891/95 „
1896/1900 „ 
1901/1905 „ 
1900/1910 „

1875 41.474
44.227
32.695
23.113
21.628
17.617
20.109
19.266
44.250*
51.411*
57.231*

41.474
44.227
32.695
23.113
21.628
17.617
20.109
19.266
44.250*
52.020*
57.231*

1876/80 gem. 
1881/85 „
1886/90 „
1891/95 „
1896/1900 „ 
1901/1905 „ 
1906/1910 „

i ■

172.484 
183.424 
209.175

| 278.130 i 414.779 
! 400.514 i 521.600*
1 434.788 | 596.662* j 1.031.450* 
' 493.341 ; 683.946* I 1.177.287*

211.345 , 
227.551 , 
279.971

1911
: 1912

1913
in welke totale bedragen de in- en uitvoeren van 
goederen en specie respectievelijk deelen als volgt: 

*) Deze cijfers zijn onjuist zie blz. 28.

1911i-
6091912

1913
*) Deze cijfers zijn onjuist zie blz. 28.

:
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Do aanzionlijko vermeerdering van don gocdcronin- 
voor voor rekening van het Gouvornemcnt na 1875 
houdt verband met den oorlog in het Noorden van 
Sumatra on diverse andere expedities, welke aan- 
voer van grootore hoeveelheden krijgsbenoodigd- 
heden noodzakelijk maakten, en met den aanleg van 
staatsspoorwegen en havens. De achteruitgang dor 
gouvernemontsuitvooren na 1885 staat in nauw 
verband mot den achteruitgang der gouv. koffie
cultuur. In de laatste jaren valt weer eenige ver
meerdering waartenemen ten gevolge der grootere 
productie on van de hoogerc waarde van Bankatin 
(zie blz. 28).

verre por hoofd der bevolking in den handelsom- 
zot achterstaan bij europecscho landen met vlijti
ger en op elk gebied kundiger bevolking. Er is 
in Nederlandsch-Indië geen industrie, die stoffen 
ruw in- en daarna verwerkt uitvoort. Er wordt alleen 
ingovoerd datgene, wat men noodig heeft tot ver
bruik in do kolonie zelf en uitgevoerd, wat de diverse 
eilanden rechtstreeks vóórtbrengen. Een transito
handel ontbreekt geheel en al. Ook het Panamaka- 
naal zal in dezen toestand weinig verandering 
brengen.

Men heeft getracht zekere industrieën in Neder- 
landsch-Indië te scheppen, om do kolonie van 
het buitenland onafhankelijker te maken en tevens 
in de verwachting, dat door zoodanige indu
strieën de vraag naar werkkrachten en daardoor 
het inkomen, vooral der inlanders, grooter 
zouden worden. Veel succes heeft men daarbij niet 
gehad. Overigens overtreft sedert jaren in de kolonie 
do vraag naar werkkrachten het aanbod; ieder die 
werken wil kan behoorlijk verdienen; dus werke
loosheid of gebrek aan verdienste is geen reden 
meer (gesteld het was ooit het geval), om van den 
indischen landbouwer een fabrieksarbeider te ma
ken.

Het waardebedrag (in guldens) van den in- en 
uitvoer van goederen en specie voor rekening van 
particulieren blijkt uit onderstaand overzicht der 
Gouvernements-statistieken (1 = 1000 gulden):

INVOER

Jaren i Goederen , Specie Totaal

Gunstig voor den handel (natuurlijk ook voor 
landbouw en industrie) in Nederlandsch-Indië is 
do vrij stabiele wisselkoers op "Nederland en Singa
pore en in verband daarmede ook op andere landen, 
gepaard aan een sedert jaren onveranderd disconto- 
cijfer der circulatiebank (Javasche Bank). Gunstig 
wijders zijn ook de aan slechts weinig veranderin
gen onderworpen, voor vele artikelen matige, 
vrachtcijfors der don Nederlandsch-Indischen han
del bedienende Stoomvaart-Maatschappijen. Door 
een en ander valt bij voorbaat (bij het doen van 
zaken op aflading on levering) de juiste kostprijs 
van on naar Nedcrl. Iudië vrij nauwkeurig, te be
rekenen, uitgezonderd waar het betreft den suiker, 
die naar Westerscho landen gaat. Dit heeft natuur
lijk het nadeel voor den koopman, dat hij bijna 
niet op extrawinston kan rekenen; maar voor 
den voortbrenger brengt hot dit voordeel mede, 
dat hij den hoogst mogelijken prijs maakt en voor 
den verbruiker, dat hij aan de tusschenpersonen 
niet meer dan de noodige winst betaalt. Bij trans
acties in suiker voor het Westen bestemd, wordt 
echter door den indischen koopman een vracht- 
risico geloopen, vermits hij daarvoor meestal ge- 
heole stoombooton moet inhureu (charteren), waar
van het vrachtcijfcr vaak aanzienlijk verschilt of 
althans bij voorbaat niet precies te begrooten 
valt.

1875 108.173 
119.748 
133.827 
125.964 

1 154.549 
i 164.061 

187.053 
250.702 
360.303 
379.835 

| 437.904

117.652
131.504 
145.936 
138.475 
164.232
176.505 
197.889 
264.515 
386.243 
409.388 
461.901

9.479
11.756
12.109
12.511
9.683

12.444
10.836
13.813
25.940
29.553
23.997

1876/80 gem. 
1881/85 „
1886/90 „
1891/95 „
1896/1900 „ 
1901/1905 „ 
1906/1910 „
1911
1912
1913

UITVOER.

Jaren Goederen Specie Totaal

1875
1876/80 ge ju. 
1881/85 „
1886/90 „
1891/95 „
1890/1900 „ 
1901/1905 „ 
1906/1910 „
1911
1912
1913

I 130.769 
i 143.735 
' 156.348
j 102.128

184.330 
209.050 

j 255.126 
| 394.559 
| 476.650 
| 543.231 
j 620.504

4.833
4.915
1.823
1.097
5.386

135.602
148.650
158.171
163.225
189.716
209.934
259.862
395.513
477.350
544.642
020.715

884
4.730

953
700

1.411
0.211 De Gouvernemontsuitvocr bestaat thans 

nagenoeg uitsluitend uit do aan hot Gouvernement 
in handen komendo koffie, bankatin, kinabast, 
coca, caoutchouc (sedort 1912) on getah-portja, 
die door tusschcnkomst van de Nederlandsche 
Handel Maatschappij voor ’s lands rekening naar 
Nederland ten verkoop geconsigneerd worden, 
on waarvan het geldswaardig bedrag ten behoeve 
van do statistiek borekend wordt naar do gemid
delde marktprijzen gedurende don loop van het 
jaar, op dcnzelfdcn voet als dit mot do waardebe
paling van do voor particuliere rekening uitgovoerde 
producten geschiodt. Voor koffio, waarvan do uit- 
vocr moor en meer vermindort, heeft hot kerlcidings- 
cijfcr zich bowogen tuschons ƒ 0.50 in 1SS1 en 0.95 
in 1911 on voor tin tusschen ƒ 0.70 in 1877 on ƒ 2.10 
in 1913 per kilogram.

Men moot zich wel wachten deze en dc volgen
de statistische cijfers van een Europecsch stand
punt te beschouwen. Tot hot cijfer der bevolking 
van Ned. Indië, hetwelk in 1913 ongeveer 45 inil- 
lioen moet zijn geweest, staan de cijfers van den 
in- en uitvoer naar Europeeschen maatstaf in geen 
jui8to verhouding. Ongetwijfeld zullen die cijfers 
althans voorloopig, zich in stijgende richting blij
ven bewegen: de zooveel betere communicaties te 
land on ter zee werken uitbreiding van hot ver
tier met het buitenland in de hand ‘). Intusschen 
zal Nederlandsch-Indië nog in onafzienbaron tijd

‘) Den abnormalon toestand door den Europee- 
sehen oorlog geschapen buiten lx:schouwing gelaten.

J
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Uit do Buitenbezittingen heeft voor rekening 
der Regeering geen uitvoer rechtstreeks naar het 
buitenland plaats. Wel geven de gouvernements- 
statistieken als zoodanig aan: x

over 1911 
ƒ 16.049.S31

Uitgevoerd werd in kilogrammen (1 = 1000):

j Kina- Caout-
I bast. chouc.Koffie. Tin.Jaren.

t\ 42.649
46.520
50.442
24.629
15.864
10.197
6.467
2.97S

1S75 3.090 
5.087
4.505 167 —
4.857 321 —
6.762 295 —

10.307 330 —
12.176 466 —
11.953 419 —

944 | 21.479* 447 | 42
2.203 I 24.198* 778
2.920 I 25.492* | 8S4 | 130

De uitvoer der voornaamste producten doorliet 
Gouvernement beliep in guldens (1 = 1000):

43 1913
/ 22.865.927

zijnde op weinige honderden guldens na de waarde 
van S,024.497 
Kilo Bankatin, maar deze hoeveelhoden moeten in de 
hierboven opgegeven cijfers van Java begrepen zijn, 
welke ongeveer de geheele jaarlijksche productie 
aan Bankatin vertegenwoordigen:

1912

1912
1S76/80
1SS1/S5
18S6/90
1S91/95
1896/00
1901/05
1906/10

52 ƒ 19.056.310

10.888.3219.527.793

1911 19131911
/ 26.905.568 ƒ 29.337.436 ƒ 30.667.182
zijnde de waarde van:

13.452.784 14.668.718
Kilo tin. De officieele cijfers op blz. 26, dio aldaar on
veranderd werden gelaten, zijn dus met de hoeveelhe
den te rectificeeren, welke de Gouvernements-stati- 
stieken als uitvoerder Buitenbezittingen vermelden.

Een zekere hoeveelheid der productie van Banka
tin diende voor het verbruik in gouvernements- 
inrichtingen op Java (Opiumfabriek enz.).

11912 SI
1913

14.603.420

1911 1912 1913

Artikelen. Java en 
Madoera

Java en Java en 
Madoera j Madoera

Ir* Caoutchouc
Coca
Getahpertja
Gomelastiek
Kinabast
Koffie

436 i 455
Invoer door particulieren.62 82 27l

20 I 37 168
128 ! In de tabel op blz. 32 zijn de voornaamste artike

len van invoer voor rekening van particulieren ver
meld. Omtrent eenige daarvan (manufacturen, eet
waren, rijst, meel, garens, katjang kadelè, steen
kolen, cement, thee, petroleum, koffie) volgen hier 
enkele bijzonderheden:

Manufacturen (onder welk hoofd hier zijn sa
mengevat de in de statistiek afzonderlijk opgege
ven gebleekte, ongebleekte, geverfde en gedrukte 
katoenen, wollen en halfwollen, zijden en halfzijden 
manufacturen enz.) Deze maken het overwe
gend bestanddeel van den goederenin voer uit, het
geen gedurende de laatste negentig jaren steeds 
het geval is geweest. Om niet te ver terug te 
gaan, beschouwe men alleen de laatst verloopen 
38 jaren. Neemt men de voor dit tijdsverloop be
schikbare gegevens ter hand, dan vindt men, dat 
binnen het Nederl. Indisch tolgebicd in de jaren 
1876/80 voor een waardebedrag van gemiddeld 
/ 40.869.000.— aan manufacturen is ingevoerd,\en 
in de jaren 1911—-12—13 voor / 97.777.000.— ge
middeld of ruim 139 % meer. Voor Java en Ma
doera alleen is die vermeerdering ruim 133 % 
want do invoer tot verbruik enkel van katoenen 
manufacturen heeft in do jaren 1911—12—13 ge
middeld por jaar bedragen/ 65.038.000.— tegen 
/ 27.871.000.— in de jaren 1870/80. Do bevolking 
van Java en Madoera was intussehen in liet tijds
verloop van 1880 tot 1913 bijna verdubbeld; de 
vermeerderde invoer van manufacturen verhoudt 
zich derhalve gunstig tegenover de toeneming der 
bevolking.

Van het binnen het geheele tolgebicd in 1913 
ingevoerde waardebedrag van /II 1.985.000 aan 
manufacturen van alle soorten was herkomstig 
van:
Nederland..........
Groot Brittanniö
Singapore..........
overige landen ..

Eetwaren. Onder deze algemeeno rubriek, 
met een totalen invoer in 1913 van / 30.191.000.—, 
worden gerangschikt (1 = 1000):

477 
2551 

3066*^
De Gouvernementsin voer der voornaamste 

artikelen in guldens (1 = 1000) heeft bedragen:

17S 311
896 2041

26905 29337Tin

1912. 1913.1911.

i i * g s 
§ ! £

2 i 5
° .? s 1 ü 
2 -1I : 

§ % 

4 i
1 3Artikelen.

*3% s g 1g i ■§
11 ! ! ^ m |il^ pq

Automobielen
Bier op fuBt
Buskruit
Chemicaliën
Dynamiet
Eetwaren
Fabrieks- en stoom

werktuigen 
Gedistilleerd 
Hout- en Hout

werk
Instrumenten
Koper
Kramerij
Manufacturen

19 41 19 11 38
172 13955 44 123 38

93 43 122
165 55 251 23 347 43
160 16 292 3 219 41
197 16 202 1817 17

\ 980 292 1371 726 1991 1081
112 3 475 3 188 2

6 2 19 275
26 4 49 11 127 6
62 3 88 7 1217 11

1354 54 91806 10
406 46 448 14 534 32

6789Opium
Papier
Spoorwegmaterieel

(rollend)

2773 6501
278 6 444 293 9

934 82
403 —

437 15 813 74
Steenkolen 435 771 7
Verfwaren 
IJzer en staal 
Ijzer- en staahverk 
ZoutJ)

108 / 42.848.000.— 
„ 42.015.000 — 
„ 8.901.000.— 
„ 18.161.000.—

13 227 23 135 18
2776 639 4000 683 

493 115
4197 596

579 32 2061497
430 249

*) Deze cijfers zijn onjuist, zie de kolom hiernaast. 
U Over den invoer van Zout zie ZOUTMONO

POLIE.
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voor/ 2501.— 
„ „ 2980.—
„ „ 361.—
„ » 9189.—
„ „ 1267.—
,, ,, 189.—
„ „ 318.—
„ „ 086.— 
,, „ 65.—
„ „ 12.635.—

In de laatste 5 jaren kwam de ingevoerde rijst 
uit do volgende landen (1 = 1000 gulden):

Biscuits ............ ...................
Boter en margarine ...........
Kaas .................... ..........••
Visch gezouten en gedroogde
Visch andere..........................
Ghie .....................................
Hammen .............................
Vleosch en Vleeschwaren----
Vruchten versche ................
Diversen.................................

Uit: 1909 I 1910 1911 1912 1913

Br. Indië
Penang
Malaka
Singapore
Siam
Saigon
Hongkong j 
China
overigo lan- | 

den

29.767! 37.780] 28.692: 14.336 
2.948' 3.759 3.734| 3.835

8.005
3.029

13 16 27 11
12.451
2.034

13.243

16.938 17.674 
3.053 4.334 

17.319 4.383 
43L 1.234

13.3721 17.751 
2.432; 3.807 
1.025! 15.540 

296 77

De meer bepaald voor het gebruik door Europe
anen bestemde eetwaren, zooals boter, hammen, 
kaas, melk en vleeschwaren, zijn hoofdzakelijk uit 
Nederland herkomstig, doch ook Australië neemt 
met boter, hammen on vleesch eone voorname plaats

De invoer van gezouten en gedroogde visch strekt 
uitsluitend ter voorziening in de behoefte der in
land sche bevolking en wel inzonderheid van de be
volking van Java, want van het waardebedrag in 
1913 van / 9.189 000.— werd op Java alleen voor 
/ 7.917.000.— ingevoerd.

370
20 50i

in. 164/ 13 j 1621 346I 1

I
! 39.166 70.636; 69.2041 49.763j 55.703

* I I
De beste in Nederlandsch-Indië geteelde rijst 

wordt bijna niet voor de binnenlandsche con
sumptie gebruikt, maar naar Europa uitgevoerd. 
Een enkelen keer heeft ook uitvoerder mindere soor
ten voornamelijk naar Singapore plaats. Met het oog 
op rijstschaarschte heeft het Gouvernement in de 
laatste jaren herhaaldelijk voor korten tijd uitvoer 
van rijst uit Nederlandsch-Indië verboden. Even
wel had de uitvoer der betere soorten daaronder niet 
te lijden en kon deze geregeld doorgaan, vooral indien 
men bewijzen kon, dat het zaken gold, welke vóór 
het verschijnen der betreffende ordonnanties af
gesloten waren. In andere gevallen liet men den uit
voer toe, onder voorwaarde, dat een o gelijke hoeveel
heid mindere kwaliteit ingevoerd zou worden. Een 
dergelijke maatregel, die eigenlijk in het eigendoms
recht van den houder van het artikel ingrijpt, heeft 
altijd tot de meest verschillende beoordeelingen ge
leid ; in olk geval maakt hij don handel althans in de 
mindere nederlandsch-indische soorten vrij moeie- 
lijk. Uit do houding van de Indische Regeering valt 
in het algemeen af te leiden dat zij dezen handel ook 
niet met goedgunstige oogen beschouwt on er de 
voorkeur aan geeft, dat het geoogste in het land 
blijft; de Regeering doet haar best, dat altijd datgene 
in voorraad is, wat men tot binnenkomst van een 
volgenden oogst noodig heeft (zie Loembccngs in 
VOLKS’CREDIETWEZEN). Erhcerschtin Neder! 
Indië bij de autoriteiten vrijwel een streven om bin
nenslands zooveel rijst on andere voorden inlander 
onmisbare levensmiddelen te doen produceeren, als 
hij noodig heeft. Intusschen, zoolang do inlander zijn 
tijd nuttiger kan besteden dan met rijstbouw, behoeft 
men niet direct aan gevaar te denken, indien het 
eone jaar wat meer en het andere wat minder rijst 
ingevoerd wordt. Althans, zoolang rijst werkelijk in 
het buitonland valt te koopen ‘). Het spreekt echter 
van zelf, dat het streven, om in zake invoer niet te 
veel van het buitenland afhankelijk te zijn en steeds 
over een flinke reserve te kunnen beschikken, altijd 
toejuiching zal verdienen. Overigens moge een in-

Ri.jst. Do invoer van dit artikel vertegenwoor
digde in 1913 een waardebedrag van / 55.703.000.— 
een betrekkelijk hoog, doch niet abnormaal hoog 
cijfer, zooals blijken kan uit onderstaand overzicht 
van den rijstinvoer:

binnen het 
tolgebied.

Java en Ma- 
doera alleen.Jaren.

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898 
i 899
1900
1901
1902
1903

/ 11.965.000
13.527.000
17.208.000
20.250.000
14.648.000
14.318.000
19.970.000
11.719.000
13.249.000
17.475.000
48.569.000
29.846.000
16.112.000
24.593.000
23.990.000
27.651.000
21.764.000
26.595.000
39.166.000
70.636.000
69.205.000
19.763.000
55.703.000

ƒ 4.549.000
- 7.976.000
- 10.171.000
- 12.697.000
- 7.544.000
- 9.181.000
- 12.786.000
- 4.491.000
- 5.476.000
- 9.445.000
- 20.046.000
- 17.630.000
- 5.316.000
- 10.656.000
- 10.868.000
- 14.581.000
- 9.739.000
- 15.061.000
- 21.488.000
- 49.180.000
- 44.169.000
- 26.678.000
- 28.426.000

1904
J 905
1906
1907
1908
1909
1910
J911
1912
1913

s
Bij ri,st hangt dc grootte van den invoer natuur

lijk van het al of niet welslagen van den binnenland- 
sc hen oogst af en toonen de cijfers:

tegenover een invoer (in 1000 gulden):
in 1910 1911 1912 1913

49180 44169 26678 28426op Java en Madoera 
op de Buitenbezittingen 21456 25035 23085 27277 ) Tot het uitbrokon van den oorlog was zulks 

meestal mogelijk, maar hoe later do omstandigheden 
zich zullen wijzigen, valt, waar bij het eindo een al- 
gemeon gebrek aan lovonsmiddelon in de oorlog
voerende landen verwacht wordt, natuurlijk niet 
te voorspellen.

een uitvoer (in 1000 gulden):
in 1910 1911 1912 1913

van Java en Madoera 7805 8043 7064 8786 
van de Buitenbezittingen 685 257 483 247- .

A

4
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t t voercijfer voor rijst, zooals op Java en Madocra ! 
in 1913 van /2S.426.000.— op zich zelf belangrijk j 
zijn, het is niet meer dan S0 cents per hoofd der T j
op 36 mfflioon geraamde bevolking en behoeft dus Buitenbezittingen1 
waarlijk geen ongerustheid te baren.

. 1912 19131911Invoer.

' 26379 ; 25482 
! 11789 | 11474

34242 
14088

De waarde werd in de Gouvernementsstatistioken 
gesteld voor 1911 op / 0.16 en voor 1912 en 1913 op 
/ 0.12 per kilo.

•;

t • Meel. De invoer van dit artikel bestaat in hoofd -
zaak uit tarwemeel herkomstig uit Australië en 
dient meer speciaal voor do behoeften der Euro- • 
peesclie en gedeeltelijk der Chineesche bevolking | garen ten behoeve der inlandsche huisindustrie, 
van Java en omliggende eilanden. De import is welke in de desa's op primitieve wecftoestellen 
sedert 1SS0 belangrijk toegenomen, doch thans vrij vaak kunstige kleedingstukken (sarongs e. d.) ver- 
stationnair, zooals uit nevensgesteld staatje over de vaardigt. Deze garens komen hoofdzakelijk uit En- 
jaren 1911/1913 blijkt, en houdt geen verband met geland. De bindgarens nemen slechts eene onderge- 
den uitvoer van het inheemsche meel, welk laatste ; schikte plaats in, daarentegen wordt een groot quan- 
uitsluitend van den tapiocawortel gemaakt wordt, j turn naaigaren jaarlijks ingevoerd, wederom in 
De invoer van Tarwemeel was in tonnen van 1000 j hoofdzaak uit Engeland.
Kilo (zie tweede kolom, bovenaan):

Garens. De voornaamste invoer bestaat uit weef-

De invoer van garens geschiedt bijna uitsluitend 
, door den Europeeseken groothandel en bedroeg 
! gedurende 1911/13:

1 = 1000 gulden.

T
191319121911

Invoer van 
garens van:

Java en 1 Buitenbe- 
Madoera. zittingen.

Java en 
Madoera.

Buitenbe
zittingen.

Java en Buitenbe-
Madoera. j zittingen.

647Nederland .......... .
Groot-Brittannië
Frankrijk ............
België ..................
Duitschland..........
Oostenrijk............
Italië ..................
Zwitserland ........
Britsch-Indië (inch 

Singapore) ....
China..................
Japan ................
Elders ................

969 724 1103 1294
1052

S39
16581572 642 1625 794

1 11 7
130122 159 3 14

32 126 43 198121 36
6 76 23 59 19 99

2746 94
16 53 49 15 12

981855 1237 1597 793 1849
219 10

11948 45
17 33 11 12 I!)

Katjang-Kadelé. Dit product komt in de 1 bij later nog die van andere kolenmijnen kwam,
welker productie voor het grootste gedeelte in Noderl. 
Indië, hoofdzakelijk voor schepen, gebruikt wordt. 
Niettegenstaande de uitbreiding dezer ontginningen 
steeg — voornamelijk tengevolge der steeds toe
nemende scheepvaart — de invoerder laatste jaren 
tot de volgende cijfers in tonnen bij een aangenomen 
waarde van / 13‘/s per ton:

statistieken voor het eerst in 1913 als afzonderlijk 
invoerartikel voor met 50,494,174 kilo a / 0.10 = 
/ 5.049.418.— en wordt hoofdzakelijk door Chinee- 
zen uit hun vaderland direct dan wel met overscheep 
te Singapore of Hongkong betrokken. Het product 
wordt ook in matige hoeveelheden op Java aange
plant en dient voornamelijk tot aanmaak van soja. 
Voor den Europeeschen groothandel is het zon
der belang.

*

1911 1912 1913
110619 288670 286291 
29902 32239 57145 

134954 J47230 144033

Java particulier 
Java Gouvernement 
Buiten bez. particulier 
Buitenbez. Gouvernement

Steenkolen. Het in 1900 ingevoerde waardebe- 
drag van / 1.525.000 vertegenwoordigt op den aan
genomen berekeningsvoet van / 14 per ton eene hoe
veelheid van 108.917 ton, waarvan Java ontving 
105.465 ton. In 1891 bedroeg de invoer nog 178.006 
ton (waarvan Javal40.522 ton) en in 1880 zelfs ruim 
372.500 ton'(waarvan voor Java 363.500 ton). Daar 
in 1880 voor de waardeberekening der ingevoerde 
hoeveelheid een prijs van ƒ 24 per ton werd aange
nomen, staat in dat jaar de invoer uitgetrokken met 
een waardebedrag van / 8.940.000 tegen slechts 
ƒ 1.525.000 voorden invoer van 1900.

De vermindering in vorenstaande jaren stor.d in 
verband met de ontginning der Ombilinkolen, waar-

525f.

: 275475 468145 487994
waarvan in de vrijhaven »Sa- 

baijgj
terwijl van Cokes (aangeno

men waarde / 32.— per 
ton) op Java en Madcera 
ingevoerd werden: 

voor rekening van particul. 4312 
voor rekening van het Gou

vernement —

129117 144018 136158

;

6013 8260

285
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Irt-1900 daarontcgon was dc waarde der ingevoer
de petroleum nog slechts/3.948.000. Dit bedrag was:

. Liters
/ 2.897.000.— = 57.944.000 
- 497.000.— = 9.933.000

Cement. Hiervan bedroog do invoer:

in 1911:
1912 19131911 Java en Madocra 

Buiten bezi ttin gen 
in 1912:

Java en Madocra 
Buitenbezittingen 

in 1913:
Java en Madocra 
Buitenbezittingen

Reeds omstreeks 1890 begon dc binnen bet tol- 
gebied van Ned.-Indië geproduceerde petroleum 
gaandeweg van meer belang te worden, zooals in 
bijzonderheden kan worden nageslagen bij het art. 
PETROLEUM en in verband hiermede liep de invoer 
van buiten land sche petroleum terug. Betreffende 
de binnenslands geproduceerde petroleum kan 
volstaan worden met de opmerking, dat zij voor 
rekening der betrokken exploitanten aan den klein
handel wordt verstrokt, terwijl dc buitenlandsche 
petroleum thans voornamelijk voor rekening van de 
betrokken raffinadcurs naar Nederh-Indië gecon
signeerd en ook direct aan den kleinhandel geleverd 
wordt. Voorden Europeeschen groothandel is petro
leum dus van geen belang' meer.

;37791G Va- 478292 Va- 59S15G Va
lton a / 5.50 ten k f 5.50 ten a / 5.— 
p. Vat = I p. Vat = p. Vat = 

ƒ 2.078.538-j/ 2.030.G06- ƒ 2.990.780-

op Java
- 1.99G.OOO.— = 39.918.000
- 722.000 — = 14.440.000

- 2.948.000.— = 32.759.000
- 1.555.000.— = 17.27G.000afkomstig van:

Nederland
Gr« Brittannië
Frankrijk
België
Duitsehland
Noorwegen
Singapore
China
Hongkong
Elders

323397 Vat. 
25182 „

277990 Vat. 
35556 „ 
3873 „ 

75G32 „ 
76940 „

198045 Vat. 
29435 „ 

1265 „ 
4846S „ 
94423 „ 

250 „ 
1175 „ 
362 „ 

4493 „

S3232 „ 
162089 „

3515 „ 1000 „

4737 „ 
49 „ 3256 „

111418 Va- 122508 Va- J 78111 Va-
in dc Biiilenbe- tcx\ a / 5.50 ten a, / 5.50 ten a / 5.— 
zittingen \ p. Vat = p. Vat = p. Vat =

/ 612.800.— / 673.794.— / 890.555.—

Koffie. Als artikel van invoer op Java verdient 
dit artikel nog bijzondere vermelding. Tengevolge 
van kleine oogsten in Nederlandsch-Indië en daar
mede gepaard gaande hoogc prijzen in Europa en 
Amerika voor Nederlandseh-Indiscko koffies kon in 
dc jaren 1906 tot en met 1910 vrij aanzienlijk van dit 
artikel, meestal goedkoopo Braziliaan sche soorten, 
ingevoerd en tot verbruik van den inlander gesleten 
worden. Deze import is langzamerhand weer tot 
bijkans niets gedaald, vermits inmiddels de goed- 
koope Nederlandsch-Indischc Robustakoffie in deze 
behoefte voorziet. Over 1913 vinden wij nog in de 
gouvernements-statistieken een invoer van 40661 
gulden aan gebrandeen 21080gulden, waarvan 1693S 
gulden uit Singapore, aan ongebrande koffie l).

Suikf.r en Kokosolie. Als eenc merkwaardigheid 
mag vermeld worden, dat einde der zeventiger 
jaren der vorige eeuw witte suiker van Europa, Ame
rika en China ingevoerd werd, evenals einde der 
tachtiger jaren nog kokosolie uit het buitenland 
(hoofd zakelijk van Colombo) kwam. Het is trouwens 
nog niet zoo heel lang geleden, dat Singapore dit 
artikel geregeld naar Java uitvoerde, maar in de 
laatste jaren wordt het aldaar en te Makasser, in 
modern ingcrichto olieslagerijen zoodanig gefabri
ceerd, dat het, evenals sedert vele jaren van Ponti- 
anak, zolfs uitgevoerd kan worden. (Zie noot 1 over 
Copra blz. 36).

Omtrent de overige artikelen van invoer behoeft 
hier in geen afzonderlijke bespreking te worden ge
treden. Van hoeveel invloed op het eindcijfer 
van den in voerde rubrieken „fabrieks- en stoomwerk
tuigen", „spooni'cymateriaaV’ en andere ook zijn 
mogen, als handelsobjecten zijn zij van minder be- 
teekenis, daar de invoer in hoofdzaak verband 
houdt met vusto bestellingen voor rekening van be
langhebbenden, tevens verbruikers. Dit geldt ook 
voor Meststoffen en voor bij den mijnbouw' gebe
zigde chemicaliën.

afkomstig van: 
Nederland 49926 Vat, 

6765 „ 
339S3 „ 
55478 „ 

1119 „ 
17598 „ 16226 „

1S703 „ 12145 „ 8282 „
4526 „

10356 „ 2493 „ 1806 „

Thee. De in Indië geïmporteerde thee is zoo goed 
als uitsluitend herkomstig van China en dient voor 
het grootste gedeelte voor de behoefte der in Indië 
gevestigde Chineezen, maar ook de Europeanen geven 
nog veelal daaraan dc voorkeur boven hctinheemsch 
gewas. In den laatsten tijd wordt evenwel meer pro
paganda gemaakt voor de in Java zelf gegroeide 
thee, welke aldaar in aantrekkelijke verpakking 
verkrijgbaar wordt gesteld. Bij het bekende conser
vatisme der chinceschc immigranten zal het echter 
nog wel vele jaren duren, alvorens dc import van 
Chinceschc thee zal afnemen. In verband met de 
toeneming der Chineescho bevolking in Indië toont 
die import thans zelfs nog wassende cijfers. Volgens 
gewicht bedroeg de invoer van thee in:

740.000 kilo waarvan Java
1.569.000 „
2.226.000 „
2.938.000 „
3.540.000 „
3.570.000 „

De waarde werd sedert jaren in dc Gouverne-
mentsstatistiek op / 0.80 per Kilo gesteld.

Petroleum. In dc handelsstatistiek van Java en 
Madocra van 1865 wordt voor het eerst van den in
voer van petroleum afzonderlijk melding gemaakt 
en wel met een waardebedrag van / 105.000, dat 
sedert gestadig bleef vooruitgaan en in 1880 reeds 
tol / 7,313.000, in 1890 lot / 9.387.000 was gestegen. 
In 1893 bedroeg de invoer 142.245.000 liters = 
/ 11.380.000.

i 55997 Vat.
Gr. Brittannië I 9897 ,, 
België
Duitsehland 12785 „ 
overig Europa 3680 „ 
Singapore 
Pinang 
Britsch-Indië

37128 Vat. 
14414 „ 
13450 „ 
252S0 „

Elders

587.000 kilo
1.278.000 „
1.842.000 „
2.401.000 „

„ 3.012.000 „
„ 3.035.000 „

1880 
1895 
1900
1911
1912
1913

U Gedurende den oorlog werd invoer van koffie 
in Nederl. Indië verboden.

J
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Invoer door particulieren (gespecificeerd).

De Invoer der voornaamste artikelen voor rekening van particulieren heeft bedragen in guldens (1 = 1000):

191319121911 l

Artikelen.
Java en ! Buitenbe-Buitenbe- Java en , Buitenbe-

Madoera. i zittingen. Madoera. | zittingen.
Java en 
Madoera. zittingen.

II 4593 1533122537891241Aardewerk ..................................
Aardolie (Petroleum)..................
Automobielen ............................
idem (banden) ..........................
Blik in bladen ..........................
Cement..........................................
Chemicaliën ..............................

Biscuits ..............................
Boter en Margarine ........
Kaas ....................................

c Viscli gezouten en gedroogde
2 Visch, andere......................
■s Ghie......................................
^ Hammen..............................

Vleesch, alle andere soorten
Vruchten, versch ..............
Alle overige soorten eetwaren 

Fabrieks- en stoomwerktuigen 
Garens (Weef-, bind- en andere)
Bier ............................................
Gedistilleerd................................
Wijn ............................................
Andere dranken ........................
Glas en glaswerk ......................
Katjang-kadelè ..........................
Kleederen en modewaren .... 
Koper, koperdraad en koperwerk
Kramerij......................................
Lampen ......................................
Lucifers........................................
Manufacturen ..........................
Meel.............................................
Melk (alle soorten) ..................
Mest incl. Zwavelzure Ammoniak
Naaimachines..............................
Olie .............................................
Papier (alle soorten) ................
Reukwerken................................
Rijst ...........................................
Rijwielen......................................
Sigaren ........................................
Sigaretten...................................
Spoorwegmaterieel (rollend) 
Steenkolen ...
Thee ..............
Uurwerken ...
Verfwaren ....
Vuurwerk ...
IJzer en staal,
Ijzerwerk en staalwerk ƒ ...
Zeep.........................................
Zout.........................................

2453
2S97
2359

1554722 29481 1996496
376 4297 756

210
4161250

116 12451137S20 118 i 2393 29251558 2075 1309 2269I i 90630082086
2097
1452
2297

612 2636 673
1729367410661099 2266
10901411S23885 1295
56724135032265506
5530653260 25157

12727917128880729497 1271
523 744450407297 406

120691075082 i■5 1318\297327
406 275210199 ƒI I411485

655737
5700 6684 5951

7077
4388

5809 9227
19594

8666
2490966309994 5243
36343846 367730433647
1269 116410291174940 904
2047 7516881791 496 1869

468434 10751117992 455
2740 5133 42 42

1820 657 
294 

2877 
576 

1593 
354 
760 

25959 
1733 
945 

J J 80

470 1702 5121370
5049

2500 60112265 58234202
1581 456

1474
2033
4534
1398
2926

80020
4135
1485

10084
1091
2368
3744
1452

28425
1025
1048

1703 428
i3975

1079
1480 3977

1066
2558

287308
1984 781 839|19912 2194266770 72723
4220 1897 3082 1488

788 7661148
9460

1459
1087 12087 1279

678 432 0311498 499i
1894 1606 1455

3387
1354

20677
723

1030 1790 
1330 
375 

27277

3212 1142 1081
1078 299

25035
308

2308744107
491 378 018498
859 413 930 487 038

1255
528
102*

169 684 247 875 387
3356
1493
1920
656

2200

3007
3897
2409

335 3481217
1821 1987 3804

2519429 420 449:
803 143

459
1003 200125
3478365 2851 490
1130511 4701024 607 1182I

240899420 1131520424091414553 I 1123959 1003 1170 
1207

784 837: 141183J098911

*) Dit cijfer zou slechts de waarde van 7575 ton a / 13.50 vertegenwoordigen; in tegenstelling 
met 1911 en 1912, is de invoer van Sabang er niet bij gerekend. Mctdezon invoer (die ook in de cijfers 
der Buitenbezittingen van 1911 en 1912 begrepen is) samen, wordt het totaal voor de Buitenbezittingen, 
zooals op bladzijde 30 is vermeld, 144033 tonnen, of, de ton berekend a / 13£, / 1.944-445.—.
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Uitvoer door particulieren (gespecificeerd).

Do Uitvoer der voornaamste producten door 'particulieren heeft bedragen in guldens (1 = 1000):

1911 1912 1913

Artikelen. !
Java en Buitenbe- Java en j Buitenbe- i Java en j Buitenbe-

I Madoera. zittingen. Madoera. zittingen. Madoera. . zittingen.

755 4564Aardolie (paraffine) .................. j
(petroleum)..................
(benzine en gasobne)
(residu)........................
(smeerolie)..................
(consistentvet)............
(kaarsen) ....................
(asphalt)......................

„ (turpine)......................
Arachides (gepeld en ongepeld)..
Cacao ..........................................
Caoutchouc..................................
Copra ..........................................
Gom Benzoë ..............................
Gom Copal..................................
Gom Damar ..............................
Foelie ..........................................
Gambir..........................................
Getah (alle soorten)..................
Hoeden (bamboe)......................
Hout (alle soorten) ..................
Huiden en vellen........................
Kapok..........................................
Katoen (ruwe en gezuiverde)...
Koelit bakau en tengar ..........
Kinabast......................................
Kinine..........................................
Koffie ..........................................
Maïs (gepelde)............................
Manufacturen..............................
Muskaatnoten ............................
Peper ............................................
Pinangnoten................................
Rijst (gepelde en ongepelde)...
Rotting............................
Suiker................................
Tabak................................
Tapioca (alle soorten)...
Thee ................................
Tin....................................
Vee (paarden inbegrepen)
Veevoeder ........................
Vezels ..............................
Visch (alle soorten) ....
VogeJliuidcn....................
Zaden (oliehoudende) ...

699 4340 1084 3322
27883
11373

24195
15476

39654
58437} 401339 4040 5970

2203 3140
47 35

683 854 2 1461
2 4 9 3 57

136 168i! 3558 266 2743 415 2704 369
1652 27 1423 46 1695 23
1079 5681 5394 15875

31069
8881 14997

3604418949 34365 18420 1S997
1548 i 1748 267148 1652 I 1647 26 1744

458 1823 465 1582 615 2182
116 956 124 998 53 1020

3185
5114

4260
S345

3 3137
132 194 151 6010

1162 3258 2376
2899 512 2400 602 2360 1134
5784 1665 5774 1675 7325 1900
6438 370 6691 753 5861 733

270 932 889 1235 438 1483
1266 1553 1621

2428 14 2629 19 4349 39
1004 745 1450

165S4 7541 21912 6770 15134 5227
20 6 1397 1029 2493 385

1225 59 1273 63 1166 148
183 1454 210 1293 89 1405

6667 5965 7154 6545 4176 6219
526 3212 671 3616 571 3329

8042 257 7063 4S2 8785 246
92 6566 52 5284 12 7254I

134334
52783

| 134637 
| 40899

7776 
I 23334

2 156609
2135821325 55357 70789

5343 102 1028995
13610
4354

21543:21 3979 41 4467 54
14 587 10 601 7 1001

222725 446 212 1218
835 36 2132 16 3523 12

2426 16S7 1627
107 1335 120 1553 182 1725
941 282 1205 1131 1454 89

Over enkele artikelen van uitvoer door particulie- ! de beteekenis voor het gohcole handels-en scheep- 
ron (suiker, aardolie-productcn, tabak, copra, ca- 1 vaartverkeer on alles wat daarmede in verband

staat, zooals do vervoermiddelen te land, hot crediet- 
on bankwozon, enz.

De productio is, van 3.593.000 pikols in 1880 en 
6.867.000 pikols in 1890, in 1913 tot 23.736.184 
pikols gestegen. Do uitvoor bedroeg in tonnen van 
1000 kilogr.:

1875

oulchouc, getah pertja, thee, koffie, peper, huiden 
en vellen, tapiocaworteis en tapioca, rijst, rotting, 

• kapok en kapokpitten, gommen, tin, kinabast en 
kinine, pinangnoten, vezels, arachides, maïs, hoe
den, manufacturen, steenkolen en indigo) volgen 
cenige nadere bijzonderheden.

210.000
1880___ 222.000
1885.... 420.000

1890___ 368.000
1895.. .. 576.000
1896.. .. 572.000

Suiker. Suiker is het meest belangrijke uitvoer- 
product van Java en als zoodanig van overwegen-

3ii
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datum nog niets uit den nieuwen oogst versclieopt is) 
tot 31 Mei van het volgend jaar (den datum waarop 

aanneemt, dat alle suiker uit den vorigen oogst 
verscheept zal zijn). De uitvoer van den oogst 1913 
boteekont mitsdien don uit voer daarvan van 1 April 
1913 tot en met 31 Mei 1914. De cij fors, vermelden - 
do den uitvoer jaarsgewijze, geven geen goed beeld, 
vermits ieder jaar op 31 December nog grootore 
of kleinere hoeveelheden onverscheept zijn. Hieron
der volgen nu de cijfers van uitvoer der oogsten 
1909 13, naar de plaatsen van bestemming gerang
schikt :

518.000 
189S___ 689.000

777.000
737.000
724.000

1902.. .. 864.000
865.000

1904.. .. 1.052.000
1905.. .. 1.050.000

De cijfers der uitvoeren uit zekere oogstjarenkomen 
evenwel niet precies overeen met die betreffende de 
kalenderjaren, maar loopen van 1 April (vóór welleen

Uitvoer van suiker van 1 April tot 31 Mei van het daaraanvolgende jaar. 
Tonnen van 1000 Kilo.

1906.. ..
1907.. .. 1.194.000
1908.. .. 1.279.900
1909 ___ 1.258.500
1910 ___ 1.304.535
1911.. .. 1.437.790
1912.. .. 1.456.352
1913.. .. 1.471.363

997.0001897

1899 men
1900
1901

=
1903

oogst 1911 I oogst 1912 | oogst 1913oogst 1909Naar: oogst 1910

1051363.800
71.575
25.586
3.335

18.717
453.887

Nederland en Nederland v/o....
Engeland ......................................
Frankrijk......................................
België............................................
Suez ..............................................
Port-Said v/o ..............................
V. S. van Amerika (Atlant. havens)
Vancouver ....................................
San Francisco..............................
Singapore......................................
China ...........................................
Hongkong ....................................
Japan ...........................................
Britsch-Indië...............................
Australië .....................................
Diverse havens............................
Chili .............................................
Siam .............................................
Portugal.......................................

16.631
5.993
3.625
1.735

20.037
186.643

8.909
18.619

30.231
39.562 12.510

12.817
204

508
4073.051

13.224
174.052
14.091
24.229

6.714
56.499
23.029

211.114
126.234
445.926

21.77S

12.207
104.167

5.367
35.30637.166

8.074
57.201
12.334

124.539
55.327

464.385
18.559

1.576
6.099
1.367
4.700

5.963

104.329
35.787

174.912
236.164
461.845

92.261

14.664
14.199

217.610
95.503

390.376
81.391

103.872 
61.121 

235.253 
241.000 
620.938 
21.311

666 111 88447

759 4.451

1.076.601 |
17.432.011 S 19.279.291 
20.105.280 ' 20.729.835

1.190.689 | 1.368.227
22.153.934 
23.745.802

Totaal uitvoer................
of in pikols van 61,76 K.G. ...
De oog6t bedroeg ......................
Het verschil tusschen beide cijfers, 

geconsumeerd in Nederl.-Indië, 
is dus...........................................

1.289.085 1.294.306
20.872.490 20.957.027
22.771.568 23.736.184

I
2.673.269 : 1.450.544 1.591.868 1.899.078 2.779,157

of gemiddeld in de jaren 1909—1913 per jaar 2.078.783 pikols.
Het jaarlijksch verbruik in Ned.-Indië bedroeg ongeveer 3'/8 kilo per hoofd.
De bestemming Port-Said, waarheen men thans 

meestalde booten, welke een volle lading suiker aan 
boord hebben „voor orders'* laat gaan, stelt den eige
naar daarvan in staat de boot, ter lossing, naar alle 
daarvoor in aanmerking komende havens bewesten 
Port-Said te zenden. Gewoonlijk gaan dergelijke 
booten, indien zij niet in een haven der Middel!. Zee 
lossen, nog naar Gibraltar, om aldaar finale orders 
betreffende loshaven te bekomen.

vaak voorschot aan de leveranciers gegeven; dergelijk 
voorschot gaat evenals dat op andere inlandsche 
producten met hetzelfde groote risico gepaard als 
het crediet, dat men bij importgooderen verleent. 
Deze tabak gaat voor rekening der eigenaars in 
consignatio naar Amsterdam of Rotterdam evenals 
die van de plantages op Java en vooral Sumatra '). 
Door het groote bedrag, dat men in Nederland 
beschikbaar stelde voor deze zaken, die eigenlijk 
meer onder landbouw (zie het artikel TABAK) 
thuis hooren, werden die plaatsen de grootste 
tabaksmarkton der wereld vooral voor dektabak en 
daarom wordt ook b.v. de dektabak van Britsch 
Noord-Borneo naar Amsterdam geconsigneerd.

Aardolie-producten. Na suiker zijn aardolie
producten verreweg het belangrijkste object van 
uitvoer. Voor den eigenlijken handel zijn zij intus- 
sehen van geen belang, aangezien zij voor rekening 
der producenten naar elders geconsigneerd worden.

Tabak. Tabak is wel is waar een groot artikel van 
uitvoer, maar werkelijke handel daarin bestaat in i 
Indië niet, tenzij men het opkoopen van tabak van j 
inlanders in enkele streken van Java als zoodanig 
beschouwen wil. Op dergelijke zoogenaamde opkoop- 
tabak, meestal van mindere kwaliteit, wordt ook

) Einde 1916 en begin 1917 toen meeren meer 
bleek dat de afscheep naar Nederland groote ver
traging zoude ondergaan, kwamen uit de V. S. 
van Amerika verschillende opkoopers naar Java 
en Sumatra, welke daar enkele, speciaal voor 
hunne markten geschikte, partijen kochten 
daarheen verscheepten.

i

en
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Copra is de in stukken gebroken on gedroog
de korn van de kokosnoot (zio KALAPA). Zij 
is in do laatste 25 jaron als handolsartikel op
gekomen on eerst in het laatsto lOtal jaren 
meer en meer van grooto beteokenis geworden. 
Nadat de Buitenbezittingen reeds in de zeven
tiger jaren der vorige eeuw in navolging van 
andere koloniën het artikol op kleino schaal 
aangemaakt hadden, is men ook op Java in het 
jaar 1888 er toe over gegaan, het overschot van 
den ruimen oogst van kokosuoteu tot copra te ver
werken en een groot getal zeilschepen vond in 
1888 en 1889 voor het vervoer, hoofdzakelijk naar 
Marseillc, emplooi. In totaal waren het evenwel 
slechts weinige honderdduizenden pikols, welke 
aldus geëxporteerd werden en kleinere oogsten 
van noten veroorzaakten, dat in volgende jaren 
de export van Java vaak stil stond, zelfs in het 
anders aan kokosnoten zoo rijke Java een gedcelto 
der voor binnenlandsch verbruik benoodigde kokos
olie van elders moest aangevoerd worden. Eerst 
toen nieuwe aanplantingen vrucht droegen, werd 
copra op Java geregeld aangemaakt en uitge
voerd .

Tegenover gemiddeld ƒ 4.6G1.000 in de jaren 
1894/1898 steeg do uitvoerwaarde tot / 10.739.000 
in 1899 en ƒ 10.311.000 in 1900. Laatstgenoemd 
bedrag vertegenwoordigde tegen de aangenomen 
waarde van ƒ 0.11 per kilo eene hoeveelheid van 
93.734 ton, waarin het van Java uitgeveerde quan-

tum voor 47.288 ton decldo. Van do uitgevoerdo 
93.734 ton werden toen verscheept naar:
Nederland 26.776 ton, hoofdzakelijk ter her- 

verschcping naar 
Duitschland

Frankrijk 
Duitschland 
Rusland 
Port-Said v/o 
Straits

26.036
6.851
1.863
5.532

23.687

In 1911, 1912 en 1913 was de uitvoer als volgt: 
[1 = 1000 Kilo].

Uit voer. 1911 1912 1913
!

Java cn Madoera1 
Buitenbezittin

gen

94.750 : 92.105 i 79.155

171.828 155.350 150.184
247.455 | 229.339266.578

De waarde werd in deGouvernements-statistieken 
voor 1911 en 1912 op f 0.20 p. kilo en voor 1915 
op f 0.24 p. kilo gesteld.

Voor deze copra werd bij den af scheep de vol
gende bestemming opgegeven:

1911 1912 1913

Naar:
Java en ! Buitenbe- j Java en Buitenbe- 

I Madoera zittingen i Madoera zittingen
Java en 
Madoera

Buitenbe
zittingen

Kilo Kilo
14.044.009' 9.950.635 
11.335.246, 44.644.460

Kilo Kilo Kilo Kilo
Nederland ............ .
Nederland v. o. . . 
Groot-Brittannië 

Britt. voor orders 
Duitschland en Duitschland voor !
orders........................................

Oostenrijk en Oostenrijk voor
orders......................................

Frankrijk en Frankrijk voor or
ders ........................................

Italië en Italië voor orders........
België..........................................
Denemarken..............................
Rusland......................................
Ver. .Staten van Amerika ....
Spanje..........................................
Overig Europa..........................
Japan ..........................................
Australië......................................
Singapore ..................................
Penang ......................................
Egypte en Port-Said voor orders 
Elders ........................................

15.065.278
32.980.172

13.167.070' 8.324.02S 
7.691.845 47.163.176

S. 645.534 
9.890.852

Groot-c-n
509.244 311.079 94.330 208.401 285.843

19.151.076 19.217.516: 22.203.731 21.028.042 12.975.656 15.835.466
!

5.408.541 1.364.320 5.747.051 2.975.821 4.430.362 1.005.136.
:17.906.379 

2.37G.368 
25.234 

390.462 
255.18S 
331.014

60.629.945
2.652.344;

8.137.681
915.783

57.035.1721 5.402.690 
1.569.637' 402.315

7.930:

54.549.048
1.182.017

100.000

! 199.23Si
141.598 126.338

208.270 4.323
180.154

40.484.567
10.715.895

361.161
38.1961

130.878 
46.903.161 
10.763.964 

754 789 
38.058

142.757 51.097.537]
10.737.8061

468.018'
140.109]

103.452:
40.808

68.106

; 94.749.983 171.828.448 92.104.S64 155.349.820; 79.155.211 150.183.984
I 1j i
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i-ijWat de bestemming der copra betreft, heeft al- gen, terwijl overigens het artikel ging naar Ge-__ 
lengs diouaangaande groote wijziging plaats gehad nua, Spanje, Noord-Frankrijk en Denemarken^ 
en was laatstelijk voornamelijk Duitschland eind- ©n eon weinig naar Rusland, Engeland en in do laatste 
bestemming. Daarheen ging het grootste gedeelte jaren ook naar Nederland, waar eveneens fabrieken 
dor afschopingon naar Nederland, Nederland v. o. verrezen zijn, die hot artikel verwerken. Ook do Vor
en Frankrijk v. o. eonigde staten van Amerika hebben zich wel cens

Maar ook Marseille betrok vrij aanzionlijk uit i voor copra uit onze koloniën geïnteresseerd, maar 
Nederl. Indië, hoofdzakelijk uit de Buitenbezittin- j zonder dat hot tot zaken van beteekenis kwam.1)

Caoutchouc. (In do gouvernements statistieken in 1911 onder do benaming Gom-Elastiek voor
komende).

Uitgevoerd'werden de volgende hoeveelheden, gesteld op de daarbij aangegeven prijzen:

191319121911Java en Madoera.

474518 Ko. a / 5.40 p. kilo 
485842 „ „ - 5.40 „ „ 

377 „ „ - 4.40 „ „
- 4 —

„ - 3.30 „ „

124345 Ko a ƒ 3.50 p. kil. 
2345047 „

10671 „
43766 „ „ - 2.30 „ „ 
45894 „ „ - 2.30 „ „

Ficus (plantageprod.)
Hevea
Ceara
Castilloa
andere

,, - 3.50 ,, „
q___

23422 „ 
34413 „

2569723Totaal 359933 Ko. a ƒ 3.— p. kilo 1018572 
Naar:

kilokilo
418453! Nederland 

11116 Nederland v/o 
493525, Groot-Brittannië

kilo
976488
127978

1105191

172094 Nederland 
9079(Nederland v/o 

100766 Groot-Brittannië 
29841

11783 België 
5294'Duitschland 

joverig Europa 
19850jVer. Staten v. 

1586, Amerika 
74, Singapore 

24876|naar elders

'Nederland 
Nederland v/o 
Groot-Brittannië 
Frankrijk 

; België 
Duitschland 
Ver. Staten v.

I Amerika 
New-York v/o 
iBritsch-Indië 
(Singapore 
Japan 

I Australië

63290 België 
5108 Duitschland 
4912 Italië v/o

Frankrijk v/o 
8723ioverig Europa 
3617'Ver. Staten v. 
5828 Amerika 

Singapore 
inaar elders

261709
3145
7666
750

20269

20209
41526

4792
551

10996
- Buitenbezittingen. !

Ficus (plantageprod). , 
Ficus (geen idem) 
Hevea 
andere
fabriekmatig bereide j 
Totaal

541684 Ko. a ƒ 5.40 p. kilo 726144 Ko. a / 3.50 p. kilo
163845 „ „ - 6.60 „ „ I 45890 „ „ - 3.— „

1572170 „ „ - 5.40 „ „ 3279604 „ „ - 3.50 „ „
1024167 „ „ - 3.30 „ „ , 380810 „ „ - 2.20 „ „

590 „ „ - 2.50 „ „

il893942'Ko. a ƒ 3.— p. kilo 
Naar:

3301866 4433038
kilo

471060
45810

kilo kilo 'Nederland
JNederland 
Nederland v/o 

I Groot-Brittannië 
;Frankrijk en Mar- 
I seille v/o

53124 Nederland 
94461Nederland v/o 

22065 Groot-Brittannië 
I Duitschland 

9368jMarseille v/o 
iBelgië en België v/o 68510 jBelgië on België v/o 90635 België v/o ƒ 
(Duitschland 56021IPenang 121981 ljPenang
Penang 479082 [Singapore 1503684|Singapore

jSingapore 1194804 Ver. Staten v. Elders
lElders 1522 Amerika

! Elders

272940 Nederland v/o 
19513 Groot-Brittannië 870889 

134003 Duitschland en \
35607 Duitschland v/o ƒ 

886, België en )
23599

187321
1095505 
1737924

930
23433 

1348,
meeste landen speciale rechten op copra-olie, ter
wijl copra zelf vrij van rechten kon ingaan; blijft 
deze toestand bestendigd, dan zal daardoor zeker 
in Nederl.Indië de aanmaak van olie verminderen, 
vooral daar de schepen voor dit artikel een naar 
verhouding hoogcre vracht rekenen dan voor 
copra en bovendien in Indiëde verpakking van de 
olieduurderdan in Europa te staan komt. Alles bij 
elkaar zou men mogen verwachten, dat in vredes
tijd weer de oude groote hoeveelheden van copra 
zullen uitgevoerd worden, vermoedelijk zelfs nog 
meer, nu vele nieuwe aanplantingen ontstaan zijn.

F
*) Gedurende den oorlog rees de waarde van 

copra aanzienlijk, maar de aanmaak en dus ook de 
uit voer moesten wegens gebrek aan scheepsruimte 
belangrijk worden ingekrompen, daarentegen kon
den die van kokosolie aanzienlijk uitgebreid wor
den. Het valt te bezien of in vredestijd de allengs in 
Indië verrezen fabrieken, welke het product op 
Europeesche wijze d. w. z. zoo voordeelig mogelijk 
in olie omzetten, op dezelfde ruime schaal daar
voor ook verder in het buitenland afzet zullen 
vinden. In de tijden vóór den oorlog hieven de
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Hetgeen aan caoutchouc naar Nederland en Engeland is gegaan zal wel hoofdzakelijk geweest zijn in 
consignatie voor rekening der planters1).

Getah Pertja. Voor Java is dit product, evenals de inzameling van gëtahpêrtja-bladeren en van 
ggtah djeloctoeng nog van zeer geringe beteekenis. De uitvoeren daarvan en de prijzen hebben voor dat 
eiland in 1911—1913 bedragen (1 = 1000 K.G.):

1912.Artikelen. 1911. 1913.

46Getah pertja
(hoofdzakelijk naar Nederland) 
Idem, plantageproduct, (a. b.)

a ƒ 2.— p. Ko.

245
k ƒ5.— p. ICo.a ƒ5.— p. Ko.

I
Idem, boschproduct, 
(hoofdzakelijk naar Nederland en 

Groot-Brittanië).

54
I a / 2.50 p. Ko.

480 460Getahpertja-bladeren 
(hoofdzakelijk naar Singapore)

444
k ƒ0.06 p. Ko. k ƒ 0.06 p. Ko.a ƒ0.08 p. Ko.

68 1735Getah djëloetoeng
I & ƒ0.15 p. Ko.a ƒ0.15 p. Ko. k f 0.18 p. Ko.

Belangrijker zijn deze artikelen voor de Buitenbezittingen, vanwaar echter de uitvoeren zoo 
goed als geheel naar Singapore en slechts voor een zeer klein gedeelte naar Europa gingen.

De gouvernementsstatistieken vermelden daarvoor de volgende uitvoercijfers (1 = 1000 kilo) en prijzen:

1913.Artikelen. 1911. 1912.

Getah pertja, 
waarvan: 

naar Singapore 
naar Penang 
Idem, plantageproduct, 
(hoofdzakclijk naar Nederland en 

Groot-Brittanië).

657

595 1 a ƒ 2.— 
56 ) p. Ko.

24 53
a ƒ5.— p. Ko. & ƒ 5.— p. Ko.

936 810Idern, boschproduct, 
waarvan: 

naar Singapore 
naar Penang

Getahpertja-bladeren 
(uitsluitend naar Singapore)

838/ a ƒ 2.50 
44 ( p. Ko.

690 | k ƒ 2.20 
41 J p. Ko.

1.059
k ƒ0.06 p. Ko.

3501.434
k ƒ0.00 p. Ko. 

24.584
16.008 a ƒ 0.15p. Ko.

& ƒ0.06 p. Ko.

Getah djeloctoeng, hangkang, enz., 
waarvan naar Singapore

Getah djëloetoeng, 
waarvan naar Singapore

17.016
18.616 k ƒ0.18 p. Ko.| 12.922 k ƒ 0.15. p. Ko. 

1.923
1.424 a ƒ 0.45 p. Ko. 2.442 a ƒ 0.40 p. Ko.

27.765

2.701Getah hangkang, 
waarvan naar Singapore

') De oorlog heeft ook in de wijze van verkoop der caoutchouc do verandering gebracht, dat bijkans 
niets moor naar Europa uitgevoerd kon worden; het mecrendccl der oogsten — ook hotgeen vroeger van 
de Buitenbezittingen naar Penang en Singapore ging — werd naar do Vereenigde Staten gezonden, waar
bij de groothandel goede diensten bewees, ofschoon vaak ook de planters er du voorkeur aan gaven, zelf 
het product daarheen te consigneercn.

J
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Tegenover die oogsten van gezamenlijk: 476.430, 
716.060 en 668.729 pikols, respectievelijk voor de 
jaren 1911, 1912 en 1913, staan —gelijk in de tabel- 
len hieronder nader is toegelicht — volgens de ver
slagen der Handelsvereeniging te Batavia cijfers 
van
verscheping. De verschillen tusschen oogst- en uit- 
voercijfers betreffen het verbruik van koffie in den 
Archipel, voornamelijk op Java en Madoera.

Uit deze gegevens blijkt, hoezeer de productie van 
koffie in Nederl. Indië zou zijn achteruitgegaan, wa
re in de laatste jaren niet de Robusta er bij geko
men. Van de met recht zoozeer gewilde arabische 
koffie, waarvan in vroegere jaren vaak boven 11/2 
millioen pikols verscheept werd, is bitter weinig 
overgebleven. Niet alleen is van de arabische koffie, 
welke particulieren produceerden, vooral op Java 
bijkans niets meer over, maar ook de Gouverne- 
mentsoogsten, die vroeger dikwijls het millioen 
pikols te boven gingen, zijn van geen beteekenis 
meer.

Met den verkoop van Gouv. koffie in veiling te 
Batavia werd in 1862 een begin gemaakt en daarna 
geregeld voortgegaan, aanvankelijk tot een hoeveel
heid van 50.000 pik. die spoedig tot 100.000 pik. 
werd opgevoerd, doch in deze eeuw in verband met 
de kleinere oogsten belangrijk moest verminderd 
worden.

Er werden in 1910,1911, 1912 en 1913 resp. slechts 
nog 11800, 7410, 13613 en 13800 pikols te Batavia 
geveild. Het overige werd te Amsterdam geveild en 
is dus zonder belang voor den handel in Nederl. 
Indië.

Voor zoover de bestemming Nederland was, vond 
die koffie hoofdzakelijk plaatsing in Duitschland, 
waarheen onder meer het grootste gedeelte van alle 
Robusta gaat (in concurrentie met Santoskoffie). 
In andere landen schijnt deze soort minder in den 
smaak te zijn gevallen.

De veilingen, welke het gouvernement vroeger 
te Padang om de 3 maanden deed houden, behooren 
sedert 6 Juni 1908 tot het verleden.

Daar de nitvoer geheel of hoofdzakelijk naar 
Singapore plaats had, zijn deze artikelen van weinig 
belang voor den Europeeschen handel, maar naar 
mate vooral de aanvoeren van getah pertja zullen 
toenemen, zouden het toch producten kunnen 
worden, die den groothandel interesseeren. 375.008, 538.262 en 46S.697 pikols voor de

thee. Hiervan was de uitvoer: 
1911 17.449.271 Ko. berekend a ƒ 0.78 
1912 blad 29.382.9S0 Ko. berekend a /0.7S 

831.120 Ko.8tof a ƒ 0.50

totaal 30.214.100 Ko.

1913 blad 25.060.633 Ko. berekend a /0.S3 
stof 1.487.130 a ƒ 0.50

totaal 26.547.763 Ko.
Verreweg het grootste gedeelte dezer hoeveel

heden is naar Nederland en Engeland voor planters- 
rekening geconsigneerd geworden. Voor den groot
handel van N.I. is het artikel nog van geen groote 
beteekenis; evenwel verleent hij toch in toenemende 
mate zijne bemiddeling voor uitvoer naar diverse 
landen vooral Australië, Rusland, Singapore en 
China ’)•

Koffie. De oogsten der laatste jaren — daar
onder begrepen de kleine Gouvemementsoogsten 
— zouden geweest zijn (pikols):

1912. | 1913.Artikelen. 1911.

Plantagekoffie: 
Java 

Arabische 
Liberia 
Robusta 
Hybride

100.011
59.102

154.136

178.312 67.895
52.595 34.897

253.214 j 319.853 
— j 5.564

Sumatra
Arabische
Liberia
Robusta

I 9.995 
I 15.157 

2.904

7.774 1 4.875
6.893 i 7.719 

10.808 | 36.817 Verscheping van 
koffie: (in pikols) 1910. 1911. J9J2. 1913.

341.365 | 509.596 477.620Totaal

a. bereide koffie, af
komstig van:
Java ..............
Sumatra........
Borneo ..........
Celebes............

Gouv's koffie:

Arabische
Liberia
Robusta

140.8761263.180]383.168 339.811 
16.1331 29.2301 57.102 4-1.911

14.398 66.059 ; 41.139
5.305 5.067 j 2.719
2.362 9.338 ! 11.251 3 903i

15.869 41.829 44.910 45.415
| 22.065Totaal 80.464 55.109

b. hoornschilkoffie, 
afkomstig van:
Java ..............
Sumatra........
Celebes............

Niet op plantages 
geteelde koffie: 21.878 40.130 52.488' 37.592 

271 156,
100 483Aan voeren op: 

Padang
Kroë (Palembang 

etc. inbegrepen)

564 65
20.000 25.000 25.000

Totaal........ 195.130 375.008 538.262,468.09730.000
20.000

35.000
20.000

45.000
20.000Bali

Celebes (Portug. 
Timer inbegrepen) 42.000 46.000 46.000 groothandel verkocht en door dezen voornamelijk 

naar Rusland geplaatst. Het tevens begonnen 
streven om ook in de Vcreonigdo Staten van 
Amerika eene markt voor Javathce te schep
pen, gaat van de planters uit.

Totaal 112.000 | 126.000 | 136.000

) Gedurende den oorlog werd meer aan den
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De bestemming van het uitgovoerd product was:

: Bestemming. 1910 1911 1912 1913

Nederland; van het Gouvernement....
van particulieren ..................
voor orders; van particulieren

Triest particulieren..........................
Genua 
Marseille 
Lissabon 
Bordeaux 
Havre 
Nantes 
Antwerpen 
Engeland 
Bremen 
Hamburg 
Denemarken 
Noorwegen 
Zweden

19.014
88.036
10.881
9.507

7.116
163.222
23.236
13.224
4.965
2.095

26.239
255.372
31.135
20.750

6.383
13.523

39.7p6
185.145

26.354
6.905
6.967

18.212
4.348
1.044

64.342
1.645

946
1.525

7 94 911
1.839

45.577
1.707

1.631
43.557
2.332

8.901
283

706326 254 859
47 2.670 1.939 3.508

14 783 1
4.963
6.822

4.584
15.907

2.519
12.872

6.355
15.951

1.073153 178
1.022

13.450
1.129
2.840

347 313
32.840Port-Saïd

Makalla
V.S.van Amerika
Singapore
Penang
Kaapstad
Australië
Aden
Batoum
Suez -
China
Japan
Diversen

17.819
47 156

31.170
8.621

56.119
17.292

47.792
33.930

46.605
18.262

112 421 779 228
576 100
265 672
500
144
103 72

1.113
11

997
195.130 | 375.008 | 538.262 468.697

Peper. Peper is, uit een oogpunt van wereldver- 
bruik beschouwd, geen groot handelsartikel, maar 
voor Nederlandsch-Indië is dit product van be
trekkelijk veel belang, daar het in het grootste ge
deelte van het wcreldverbruik voorziet. De uitvoo- 
rcn bedroegen (1 = 1000 kilo):

uitgevoerdo peper is, op kleinigheden na, het pro
duct der Buitenbezittingen en meer onderden naam 
witte Muntok- en zwarte Lampongpeper bekend. 
Men verwachtte einde der 90er jaren van de vorige 
eeuw ook groote oogsten van Javapeper, vooral van 
Oost-Java, doch het gewas schijnt aldaar niet te 
gedijen en de uitvoer van „op Java geteelde peper” 
is van weinig belang. De uitgevoerde peper gaat 
naar alle deelen der wereld en wordt, waar niet (zoo- 
als b.v. in Frankrijk) differonticele rechten een be
letsel zijn, overal verbruikt.

De Buitenbezittingen voeren — voor zoover hun 
oogst niet naar Tandjoong Priok ter verdere door
zending gaat — naar Singapore en Penang uit en 
het grootste gedeelte der pepers, welke alsSingapore- 
resp. Penangpeper in den handel gebracht worden, 
is van Nederl.-Indië afkomstig. De Amsterdamsohe 
en Rotterdamsche Liquidatiekassen registreeren 
termijncontracten van zwarte Lampongpeper en 
daardoor zijn Amsterdam en Rotterdam meer en 
meer centra van den peperhandel, hoofdzakelijk 
voor uitvoor naar Duitschland, geworden.

Staartpeper (Gubeben). Hiervan hebben de uit
voeren bedragen (1 = 1000 kilo):

1911 1912 1913Arlikelon.

Peper iviUe:
van Java
van de Buitenbezittingen 

voornamelijk naar Sin
gapore

in de Gouv. stat. gestold 
op een waarde per Ko. 
van /0.75 (1911—1912), 
/ 0.80 (1913).

2.754 i 3.067 2.058

1.435 1.763 2.425

:
Peper zwarte: 
van Java
van do Buitenbezittingen 

voornamelijk naar Pe
nang en Singapore 

in de Gouv. stat. gesteld 
op eeno waarde per kilo 
van /0.46

9.888 ; 10.394 5.300!
:10.486: 11.247 9.182 Uit voer. 1911 1912 1913

van Java 
i van do Buiten- i 

De van Java (hoofdzakelijk van Tandjoeng Priok) bezittingen

109 146 132

498132
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De bestemming van het grootsto gedeelte was Am
sterdam en Rotterdam. De gcite- en hertovcllen wer
den hoofdzakelijk naar Frankrijk, Nederland en do 
Vereenigdc Staten van Amerika verscheept. Ook 
de leguauenvcllen, waaruit in Europa allerlei weelde
voorwerpen op het gebied der lederindustrie wor
den vervaardigd, werden meerendcels naar de ge
noemde Nederlandschc havens verzonden.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van 
den uitvoer, in de jaren 1911—1913, van huiden en 
vellen, alsmede van de prijzen, die voor de verschil
lende artikelen van dien aard in de Gouvemements- 
statistieken zijn genoteerd.

De waarde werd in de Gouv. Statistieken voor 
1911 en 1912 op /0.50 en voor 1913 op ƒ0.70 per 
kilo genoteerd.

Het grootste gedeelte dezer uitvoeren is naar Sin
gapore gegaan en zal wel in het Oosten verbruikt 
zijn. Van uit Europa en Amerika is voor het artikel 
in de laatste jaren weinig vraag geweest.

Huiden en vellen. Niettegenstaande in steeds 
toenemende mate vee geslacht wordt, ziet men een 
kleinen achteruitgang in den uitvoer van buffel- en 
runderhuiden, die aan het vermeerderd gebruik in 
de Nederlandsch-Indische leerlooierijen te wijten is.

i

191319121911

Artikelen.
! Stuks

1 = 1000 I 1 = 1000
K.G.

1 = 1000
K.G.Stuks

1 = 1000 i 1 = 1000
K.G. Stuks 

1 = 1000!
jVan Java en Madoera: 

buffelhuiden.................. 264 28022935272305 3118
ƒ0.80 ƒ1.10prijs per K.G. 

koe en runderhuiden ..
ƒ0.80

419 20332201473460 1991
- 1.— - 1.40prijs per K.G. 

geite- en bokke vellen ..
prijs per K.G.

- 1 —
1144 4691040 4171116 436

-2.80 - 2.80-2.80
4leguanenvellen 4

-6.—prijs per K.G. - 6.—-6.—
hertevellen 81 32

-0.50 - 0.60prijs per K.G. -0.50
andere soorten 8883

prijs per K.G. -0.70 -0.70-0.70

Van de. Buitenbezittingen: 
buffelhuiden ................ 115 1395 114 1470 97 1247

prijs per K.G. 
koe en runderhuiden ..

ƒ0.80 ƒ0.80 ƒ 1.10
64 320 41 210 33 164

prijs per K.G. 
geite- en bokkevellen ..

prijs per K.G.

- 1.— - 1.— - 1.40
1 2 2

-2.80 -2.80-2.80
leguanenvellen 0.2

prijs per K.G. / 6.—
hertevellen 200 242247

prijs per K.G. -0.50 -0.50 - 0.60
| 2J5andere soorten 168 229

prijs per K.G. -0.70 -0.70 - 0.70

Tapioca-wortels komen voor het eerst in 1908 
in de Gouvts. statistieken voor (in 1909 en 1910 
o.a. resp. 18.551.830 en 40086 K.G. met bestemming 
Frankrijk). Tengevolge van de instelling van hooge 
invoerrechten nam de verscheping naar genoemd 
land een einde. Uitgevoerd werden in het geheel in 
de jaren 1911, 1912 en 1913, uitsluitend van Java 
en Madoera, 15.938.774, 17.313.012 en 25.940.778 
K.G., ter waarde van / 0.03 per Kilo.

Tapioca. In 1911 werden luidensde meerbedoelde 
statistieken van Java en Madoera, 38.949.416 K.G. 
en van de Buitenbezittingen 184.500 tapioca-meel 
uitgevoerd ter waarde van ƒ0.11 per kilo.

Overigens werd, uitsluitend van Java. en Madoera, 
in dat jaar verscheept voor eene waarde van ƒ 60.153 
aan geparelde tapioca en van ƒ 161.043 aan afval.

De uitvoeren in 1912 en 1913 en de prijzen van 
het daarin begrepen product, in zijne verschillende 
vormen, waren de volgende:

1912. 1913.

Artikelen.
Prijs| Prijs

(1 = 1000)1 jjfe' (1 = 1000)
KG. KG.

Java en Madoe
ra.

geparelde ....
meel..............
flake..............
afval ............
Buitenbezittin

gen.
meel..............
(alleen van Be- 

lawan)

1.062
41.422
10.954
12.903

ƒ 0.22 
- 0.11
- 0.J9
- 0.03

ƒ 0.20 
- 0.11
- 0.17
- 0.03

778
53.237
10.487
14.158

933 - 0.11 930 -0.11
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Al deze soorten hebben voor den groothandel 
alleen in matige hoeveelheden belang, vermits de 
geheel modern werkondo fabrieken van Europccscho 
ondernemers hun product bijkans geheel zelf naar 
de plaatsen van consumptie verkoopon, dus voor 
den groothandel slechts do betrekkolijk kloinc 
productie der door Chineescho ondernemers gedre
ven fabrieken blijft. Het artikel moet in, Europa 
en de Ver. Staten van Amerika (waarheen het 
meeste gaat) concurreeren met aardappelmeel en 
op Java zelf hangen de beschikbare aanvoeren ruw 
product weer af van de prijzen, welke voor dat 
product, namelijk voor de wortels, voor uitvoer en 
inlandsche consumptie zijn te bedingen. Niette
min schijnen zaken van grooteren omvang voor 
het artikel te zijn woggolegd.

Java en Madoera als volgt [1 = 1000 kilo, de kilo 
berekend ii /0.65J:

Artikel. 1911 ! 1912 1913

j 9.906 10.295! 9.017Kapok.

De kapok dient voor het vullen van kussens 
en matrassen. Het artikel is vroeger voorname
lijk naar Nederland gegaan, waarheen thans nog 
een vrij groot gedeelte uitgevoerd wordt, maar 
in de laatste jaren is ook vrij belangrijk naar 
Australië en de Vereenigde Staten van Amerika 
gezonden. Van de naar Nederland verzonden ka
pok gaat een klein gedeelte naar Duitschland, 
waar het verbruik ook gestadig begon toe te 
nemen. In Frankrijk en andere landen is het 
verbruik nog zeer klein.

Rijst. Met den uitvoer van dit artikel hangt de 
invoer daarvan in Indië in zoover nauw samen, dat 
men de goedkoopere soorten moet invoeren, ten 
einde de betere te kunnen uitvoeren, welker bestem
ming in hoofdzaak Australië, Singapore, Frankrijk, 
Duitschland, Oostenrijk en vooral Nederland is. 
Proeven in de tachtigerjaren der vorige eeuw ge
nomen met uitvoer naar de Vereenigdo Staten van 
Amerika schijnen niet voldaan te hebben. Sedert 
dien hoort men althans niets wat op vraag uit deze 
landen zoude wijzen.

Volgens de Gouvernementsstatistieken werd uit
gevoerd in kilo’s:

Kapokpitten, ook kapokzaad genoemd, is een 
artikel, hetwelk pas einde der negentiger jaren van 
de vorige eeuw in noemenswaardige hoeveelheid 
kon geëxporteerd worden, toen betere middelen 
van verbinding met de binnenlanden het mogelijk 
maakten dit vroeger schier waardeloos product op 
de havenplaatsen aan te voeren en tevens door be
schikbaarstelling van meer scheepsruimte het pro
duct tegen matige vracht naar Europa kon over
gebracht worden. Aanvankelijk was Marseille de 
hoofdplaats van verbruik, maar later werd deze 
plaats door Liverpool overvleugeld en al naar ge
lang het voor olieslagers de moeite waard werd de 
pitten te verwerken, kon men ook zoodanige betere 
prijzen daarvoor bedingen, dat het voor de planters 
de moeite loonde het artikel, dat te voren vaak weg
gegooid werd, te verzamelen. De uitvoeren van Java 
en Madoera, welke tegen ƒ 0.05 per kilo berekend 
werden, hebben bedragen:

19131911 1912
Java en Madoera. 

gepelde:
53.615.159 bere- 47.058.023 bere- 62.747.016 bere

kend h.f 0.15 p. Ko. kenda/0.13/15 kond a/0.12/14

ongepelde:
766.640 bere- 137.818 bere

kend a /0.05 p. Ko. kend a, / 0.05 kond a / 0.04.
4.594 bere-

Buiten bezittingen, 
gepelde: 

2.510.1101.130.588
&/O.löp.Ko. a/0.13/0.15p.Ko, a/0.12/0.14p.Ko. 

ongepelde:
2.130.308

974.292 191319121911

15,440,292 Ko. j 17,744,001 Ko. | 19,479,414 Ko

Naar mate het gewas meer aangeplant en ge
oogst wordt neemt de uitvoer vrij geregeld toe.

2.895.988 
a / 0.05 p. Ko. a / 0.04 p. Ko.

1.752.774 
a/0.05 p. Ko.

Rotting. De uit voeren, waarvoor eene waarde 
van slechts / 0.12 per Kilo werd aangenomen, heb
ben bedragen [1 = 1000 Kilo.]: Gom Damar (in de Gouv. statistieken bij ver

korting Damar genoemd). Het artikel wordt niet 
op Java ingczamcld. Het wordt echter van Sumatra 
voor een deol naar Batavia gezonden, om aldaar te 
worden gezuivord. De uit voer naar het buitenland 
heeft plaats in brokken (eerste soort) en, als over
schot bij de zuivering, in kleinere kristallen en stof 
van
[1 = 1000 kilo]:

Uitvoer. 19131911 1912

diverse kwaliteiten. De uitvoeren bedroegenvan Java 
van de Buiten

bezittingen

441 101774

44.041 60.45854.717

De uitvoeren van Java zijn ook van de Buitenbe
zittingen afkomstig. Het artikel wordt naar bijkans 
alle landen, ook naar Singapore, verzonden, waarbij 
do beschikbare scheepsruimte eone grootero rol 
dan bij andere artikelen speelt.

Kapok werd op eene kleine hoeveelheid na uit
sluitend van Java uitgevoerd. De Gouverncments- 
statisticken vermelden de uitvoeren van kapok van

1911 1912 1913Uitvoer.

2.085 2.117
van de Buitenbezittingen 8.288 7.195

Als waarde per kilo werd voor 1911 en 1912 f 0.22 
en voor 1913 f 0.28 aangenomen.

2.199
7.795

van Java
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Kinabast en Kinine zijn voor den groothandel 
weinig beteekenis, daar van kinabast niets

Van Gom Cotal (in de Gouw statistieken bij 
verkorting Copal genoemd) hebben de uitvoeren 
bedragen [1 = 1000 kilo]:

van
in Nederl.-Indië te koopen valt. De op Java gemaak
te kinine wordt door do Band oen gsehe fabriek zel
ve in den handel gebracht. De kinabast-, voor zoover 
niet aan de kininefabrielc te Bandoeng geleverd, 
wordt voor rekening der planters naar Amsterdam 
geconsigneerd; op Java had nimmer werkelijke han
del in kinabast plaats.

1911 i 1912 1913Uitvoer.

104van Java
van de Buitenbezittingen

Voor zoover dit artikel niet naar Singapore 
gezonden wordt, gaat het hoofdzakelijk naar 
Nederland, Groot-Brittanië en de Vereenigde Sta
ten van Amerika. Als waarde per kilo vermelden 
de Gouvernementsstatistieken f 0.25.

32
6.610; 6.589 6.976 Pinangnoten. Hiervan hebben, berekend k 

/0.15 per Kilo, de uitvoeren bedragen(l = 1000 kilo):

Uit voer. 1911 1912 1913

Gom Benzoë (in de Gouv. statistieken bij ver
korting Benzoë genoemd). Sumatra is een der 
weinige landen, waar dit artikel voorkomt. Daarvan 
werd, hoofdzakelijk van Palembang, uitgevoerd 
[1 = 1000 kilo]:

3.5081 4.474 3.808
de Buitenbezittingen 21.418 24.109 J 22.197

van Java 
van

Voornamelijk wordt het artikel door Chineesche 
exporteurs naar Singapore gezonden; het heeft wei
nig belang voor den Europeeschen handel.

Uitvoer. 1911 1912 1913 Vezels. De uitvoer van dit produkt neemt ge
stadig toe. Naast een kleine cultuur, door Inlanders 
gedreven, worden tegenwoordig diverse soorten, 
voornamelijk Agave (Sisalhennep), hoofdzakelijk 
doorEuropeesehe ondornemers geteeld. Het product 
wordt door dezen zei ven naar Europa en de Ver
eenigde Staten van Amerika geëxporteerd. Dienten
gevolge is in Nederl. Indië de handel in vezels 
hoogst onbeduidend en zal deze wel niet van betee
kenis kunnen worden zoolang door en voor reke
ning van inlanders geen grootere aanplantingen 
worden aangelegd dan thans het geval is. De Gou- 
vernementsstatistieken geven de volgende details 
betreffende den uitvocr van Java in 1911 (1 = 1000 
K.G.):

j 1.54S 1.748 1.670
1.612

De Gouvernementsstatistieken geven voor 1911 
en 1912 een waarde per kilo aan van f 1.— en 
voor 1913 van f 1.60. Singapore noemt het artikel: 
Gum Benjamin en voerde naar Europa en de 
Vereenigde Staten van Amerika uit:

geheele uitvoer 
waarvan naar Singapore j 1.448 j 1.582

'Gewichtseenheid, j 1912 i 19131911
' Pikols van 133’/3 

Eng. ponden
waaruit blijkt dat het grootste gedeelte der aan
voeren in het Oosten blijft.

5181 I 5495 6962 naar Europa 
„ V. S. v. Amerika 301 
„ Japan 
„ Australië

2.373
Vezels alle soorten 

waarde / 0.30 p. kilo 74
33

Tin. Voor den groothandel komt alleen de 
„Billitontin” in aanmerking, welke te Batavia 
geregeld in inschrijving verkocht en van Tandjoeng 
Priok hoofdzakelijk naar Frankrijk en Oostenrijk 
verzonden werd.

Uitgevoerd werd daarvan:
1912

2.177.370 Kilo 1.989.870 Kilo 2.127.490 Kilo 
a/2.— p. Ko. a/2.— p. Ko. a/2.10p. Ko.
Verder vermelden de Gouvernementsstatistieken 

een uitvoer van Billiton-tinerts naar Singapore 
berekend a /0.60 per Kilo: 

in 1911

Voor 1912 en 1913 waren de gegevens:
1912 1913

Vezels gernoctoo (aren- 1 .,, ' I naar Europavezels): : ‘
waarde / 0.10 p. kilo )

Vezels manillahonnep: 1 
waarde / 0.25 p. kilo ƒ 

Vezels sisalhonnep: 
waarde / 0.30 p. kilo 
in 1912
waarde / 0.36 p. kilo 
in 1913 

Vezels andere: 
waarde / 0.25 p. kilo 
in 1912
waarde / 0.23 p. kilo 
in 1913

17 116
„ Australië 13

1911 1913 „ Europa 165 231

„ Europa 1.060 J .987 
„ V S. van

Amerika 4.374 0.557 
„ Japan 90 195en in 1913

2.739.411 Kilo 2.910.869 Kilo 2.502.928 Kilo 
De uitgevoerde gouvernements-tin is uitsluitend 

van Banka afkomstig. De geheele productie wordt 
naar Nederland geconsigneerd 1) en is dus van 
geen belang voor den Nederl. Indisclien groothan
del; dit geldt ook voor het Singkeptin, hetwelk 
te Singapore verkocht wordt.

1912

802 J.116„ Europa 
„ V. S. van 

Amerika 
„ Japan

6
190 210

Arachides. Hetgeen men van dit artikel uitvoert, 
dient niet voor olieslagerijen, maar voor mondkost. 
Men heeft in de 90er jaren dor vorige eeuw in 
Duitschland en Frankrijk getracht dergelijke ara
chides in de olieslagerijen te gebruiken, maar de proe
ven hebben niet aan de verwachtingen beantwoord.

J) Kort na het uitbreken van den oorlog is 
men begonnen het Bankatm te Batavia te 
koopen, doch het is geheel onzeker, of daar- 
mede na den vrede zal worden doorgegaan.

ver-
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Dc uitvoeren in de meergenoemde jaren hebben 
bedragen (1 = 1000 kilo):

melden do gouvemementsstatistioken den volgenden 
uitvoer, voornamelijk naar Singapore:

1912
/ 1.225.070 / 1.246.729 / 1.147.298 

Voor het grootste gedeelte betrof dit de bekende 
batiks.

1911 1913

I
Artikelen. 19121911 1913

Steenkolen. Van enkele mijnen, minder gunstig 
gelegen tot dc groote Ned. Ind. havens, had de uit
voer ten deele uit andere havens plaats. Inzon
derheid was dit het geval uit Kota-Baroe (Poeloe 
Laoct-mijncn, sedert overgegaan aan het Gouvt) en 
Samarinda (Oost-Bomeo Mijnbouwmij). In 1911, 
1912 en 1913 bedroeg die uitvoer, waarvoor in de 
eerste twee jaren eene waarde van ƒ7.—, in 1913 
eene van ƒ 13.— per ton werd aangenomen — uit 
eerstgenoemde haven respectievelijk: 78.084, 39720 
en 6604 ton. Van Samarinda werden in 1911 uitge
voerd: 4515 ton, in 1913 slechts 3294 ton (voor 
1912 is geen cijfor opgegeven).

De in die jaren door particulieren uit Ned.-Indië 
verscheepte steenkool had de volgende bestemming:

Gepeld:
Java en Madoera 
Buitenbezittingen

Ongepeld:
Java en Madoera j 16.089 
Buitenbezittingen 1.772

9.173 9.018 6.277
224 121 71

10.002
3.043

11.244
2.548

Als waarde per kilo werd aangenomen in 1911 
en 1912 voor gepelde arachides ƒ0.16 en voor on
gepelde ƒ 0.13, in 1913 voor gepelde ƒ 0.18 en voor 
ongepelde ƒ 0.14.

Maïs is eerst begin dezer eeuw een artikel van 
uitvoer geworden en ofschoon de hoeveelheden, 
welke Nederlandsch-Indië kan uitvoeren, wel 
nimmer den omvang van die der Vereenigde Staten 
van Amerika en van Argentinië zullen kunnen berei
ken, is toch het product van eenig belang vooral voor 
de naar het Westen varende Stoomvaart-Maat- 
schappijen in tijden, dat andere lading schaarsck 
is. Aangezien maïs tevens een artikel van verbruik 
in Nederl. Indië is, hangt de voor uit voer be
schikbare hoeveelheid ook af van de opbrengst 
der oogsten van andere levensmiddelen; daar
door loepen de uitvoercijfcrs sterk uiteen. Als 
waarde nemen de Gouv. statistieken aan f 0.06 
over 1011 en 1912, f 0.05 per kilo over 1913. Zij 
vermelden den uitvoer als volgt [1 = 1000 kilo]:

: 1911. I 1912. 1913.Naar:

Europa (bunkerkolen)
Singapore....................
Penang .................
Britsch-Indië..............
Hongkong ..................
Duitsch Nieuw-Guinea
China..........................
Philippijnen................

Voor den groothandel heeft deze uit voer geen be-

510 4
36.654 24.590

4.141
1.008

12.150
1.611

9.902

33.197

4.946
4.6S2

lang.

Indigo. Dit artikel kwam in 1900 nog als uit
voerartikel mot / 2.431.000.— voor, maar heeft 
feitelijk opgehouden als zoodanig te bestaan; men 
vindt over 1913 nog slechts een luttel bedrag (76.000 
gulden) als export vermeld. De kunstmatige indigo 
heeft zelfs voor de consumptie in Nederl.-Indië de 
natuurlijke bijkans geheel verdrongen l).

Uit Ned.-Indië worden verder o.m. nog ver
scheept: Akarwangi, Arak, Beenderen en Beender
meel, Coca, Drakenbloed, Houtskolen, Ivoor, Kam
fer, Kaneel, Kcmirinoton, Lombok (Spaansche 
peper), Kruidnagelen, Leder, diverse soorten Aethe- 
rische Oliën, Ricinuszaad, Sago en Sagomeel, Schel
pen, Spiritus, Vanille, Veevoeder, Vogelnestjes, Was 
en Zeewier (Agar-Agar).

1909 1910 I 1911 i 1912 i 1913Uitvoer

343 23.299 49.862 
112 17.159 7.717

Java en Mad. 
Buitenbez.

32.456 2.851' 
11.954! 8.533

Hoeden. Onder dc benaming bamboe- en pan- 
danhoeden worden vrij aanzienlijke hoeveelheden 
hoeden uitgevoerd, hoofdzakelijk naar Frankrijk en 
de Vereenigde Staten van Amerika. De aanmaak 
heeft hoofdzakelijk in de buurt van Batavia en 
mitsdien de uitvoer bijna uitsluitend van Tandjocng 
Priok plaats. Zij bedroeg [1 = 1000 stuks]:

*) Na het uitbreken van den oorlog heeft men 
zich op Java er eenigszins op toegelegd, het arti
kel weer aan te planten, ten einde in het gebrek te 
voorzien, hetwelk ontstond door de uitvoer
verboden der Duitscho regecring van kunstma
tige kleurstoffen. Het valt uit den aard der zaak 
niet rnet zekerheid te zeggen, of na den oorlog 
de natuurlijko indigo zich weder zal kunnen hand
haven. Dit zal hoofdzakelijk afhangen van de 
handelsvcrdragen, welke de vrede zal brengen, en 
van het meerdere of mindere succes, hetwelk men 
zal behalen met do in de geallieerde landen (vooral 
Frankrijk en Engeland echter ook in Nederland 
en do Vereenigde Staten van Amerika) opge
richte fabrieken van kunstmatigo kleurstoffon.

Artikelen. 1911 1912 1913

Bamboe hoeden 
Pandanhoeden

7.333 6.329 | 5.550
4.299 I 7.246 | 4.238

Als waarde over 1911 zoo voor bamboe- als 
voor pandan hoeden vermelden de Gouvernements- 
statistieken f 0.10, terwijl voor 1912 en 1913 f 0.26 
voor de bamboehoeden en f 0.22 voor de pandan- 
hoeden per stuk aangenomen is.

Manufacturen. Katoenen, gebleekte, geverfde 
of gedrukte en bontgeweven. Onder dit hoofd ver-

J
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een groot aandeel hebben. Maar gaandeweg ko
men daar ook Chineesche en Japansche huizen 
hun aandeel opeischen, waar ook naar hunne lan
den veel Javasuiker gaat; zelfs hebben zich op Ja
va enkele groothandelaren uit Britsch-Ind ië geves
tigd, die het artikel daarheen uitvoeren. Ook voor 
den handel in copra, in welken Duitsche huizen al
lengs een aanzienlijk aandeel verkregen, geldt eene

Van de meeste dezer artikelen echter zijn de hoe
veelheden en de waarde onbelangrijk. Andere (b.v.
Arak, Spiritus en Veevoeder) zijn voor den groot
handel van geen belang, aangezien de voortbren
gers zelven die naar elders verzenden.

Nederland telde op ultimo 1914 omstreeks 6,5 
millioen inwoners, Nederl.-Indië ongeveer 45 mil- 
liocn. Het spreekt dus wel van zelf, dat het moeder- ! dergelijke beschouwing. Toch berust het gróótste 
land niet alles kan leveren wat de kolonie noodig ; deel van den export in Néderlandsche handen, oven - 
heeft en nog minder alles kan verbruiken wat deze I zeer als de scheepvaart, en hetzelfde is mede van 
opbrengt-. Waar de meeste suiker in Londcnjy.Qrdt ; kracht voor den import, zij het a-1 dat voor bepaalde 
verhandeld — schoon niet meer in Engeland ver- goederen: Engelsche manufacturen, Chineesche en 
bruikt —, is het alleszins verklaarbaar, dat En- i Britsch-Indiscke artikelen enz., andere handelaren 
gelsche handelshuizen op Java in dezen handel j de eerste plaats innemen.

■<

i

Het handelsverkeer gesplitst naar de verschillende landen.
Invoer. Overzicht der waarde van den invoer (met uitzondering van gemunt en ongemunt goud en zilver) 

door 'particulieren in de laatste 5 jaren, gespecificeerd naar de landen of plaatsen van herkomst.
(JAVA EN MADOERA EN DE BUITENBEZITTINGEN TE ZAMEN).

(1 = 1000 gulden).

1909 1910 1911 | 1912 | 1913Landen of plaatsen van herkomst.

I
Nederland .......................................
Groot-Britannië .............................
Duitschland .................................
Erankrijk.........................................
België...............................................
Italië ...............................................
Oostenrijk .......................................
Zwitserland ...................................
Spanje .............................................
Portugal...........................................
Denemarken ...................................
Noorwegen .....................................
Zweden ...........................................
Rusland.............................................
Turkijë.............................................
Overig Europa .............................
Canada .............................................
Vereenigde Staten van Amerika .
Egypte.............................................
Arabië .............................................
Perzië...............................................
Britsch-Indië (incl. Pondicherry) .
Penang.............................................
Malakka...........................................
Singapore.........................................
Siam.................................................
Saigon .............................................
Hongkong .......................................
China ...............................................
Dalny...............................................
Japan (incL Formosa) ...................
Pbilipijnen.........................................
Serawak en Britselp Noord' Borneo
Portugeesch Timor ~.........................
Cocos- en Chriatmaseilanden.........
Australië *).......................................
Alle overige landen.........................

87.144
38.313
10.058

1.759
1.878
1.983

96.449
40.628
12.492
2.007
3.397
2.038

109.793
55.349
16.145
2.317
4.941
3.896

129.879 ! 145.259 
63.561 i 76.571 
20.665 I 28.776 
3.141 
4.385 
4.263

!
3.432
6.198
4.359

i

I
436295 658 534 687

567 695 1.063729 952
6 7 118 985

27 22 34 30 77
9 ! 12 194 384 36
«I 1 47 95 145

278 332 323 531 602
3 17

1 10 3 2 2
1 j 1 112 1

4.387 5.200 9.0335.561 7.203
34 ! 16243 | 70 104
10 10 13 2832

12.113
9.906

35.020
10.422

43.276
12.248

37.270
13.392

332
60.655
2.182

22.746
13.465

356
67.847
4.184

15.560
7.451
9.231

479 293 330
55.282
2.346

13.294
7.821
4.539

62.701 
3.320 

17.369 
7.223 
5.169 j

66.611
4.549
4.399
8.686
5.903

271
7.825 
5.895 ! 

288 ! 
4.901

I 307
3.139 :3.322 3.731 6.769;142 ;76 129 206158 '21 30 12755 50: 100 375 307 860 513

15
3.924 6.911 8.677 |8.566 10.573' 9 6 i 85 598 803■

Totaal 259.988 314,958 | 358.964 379.143 | 436.683

3) Hieronder ook Tasmanië, Nieuw-Zeeland, en de Australische eilanden in de Stille Zuid-zee; echter 
niet het eiland Nieuw-Guinea en de Cocoseilanden (Keeling-archipel).



HANDEL EN SCHEEPVAART. 45

Uitvoer. Overzicht dor waarde van don uitvoer (met uitzondering van gemunt en ongemunt goud en 
zilver) door particulieren in de laatste 5 jaron, gespecificeerd naar de landen of plaatsen van bestemming.

(JAVA EN MADOERA EN^DEjBUITENBEZITTINGEN TE ZAMEN).
(1 = 1000 gulden).

i :Landen of plaatsen van bestemming. 1909 1910 1911 1912 1913

89.339 j 129.565 
12.942 1 17.567 
11.465 j 13.588 
22.741 1 28.107 

1.612 | 1.323
2.197 2.530 
3.856 4.323

Nederland ....................................................
Groot-Brittannië ........................................
Duitschland..................................................
Frankrijk ....................................................
België............................................................
Italië ............................................................
Oostenrijk ....................................................
Zwitserland ................................................
Spanje ..........................................................
Portugal (inel. Azoren v/o)........................
Denemarken ................................................
Noorwegen ..................................................
Zweden .......................... .............................
Rusland .................................................... .
Turk ij ë...........................................................
Overig Europa ...........................................
Canada .......................................................
Vereenigde Staten van Amerika ..............
Egypte (incl. Suez v/o en Port Said v/o)
Arabië ...........................................................
Perzië.............................................................
Britsch-Indië (incl. Pondichery)................
Penang ...........................................................
Malakka.........................................................
Singapore.......................................................
Siam...............................................................
Saigon .........................................................
Hongkong .....................................................
China ........................................................... .
Dalny.............................................................
Japan (incl. Formosa) ...............................
Philippijnen...................................................
Serawak en Britsch Noord-Borneo ..........
Portugeesch Timor .....................................
Cocos- en Christmaseilanden.....................
Australië *)................................................... .
Alle overige landen ......................................

94.894 
- 11.134 

7.610 
17.953 

1.098 
1.930 
2.162

158.355 I 172.616 
27.415 | 23.934 
14.923 14.307
27.325 . 26.715 
2.647 ! 3.103
2.596 | 2.523
4.993 4.261

!

8
208 201 62 171 155

103 !232 14 i 19 21
937 703 I 889581 570
59 !29 12 13 7

9 i81 129 25 27
501 267 208 423 1.739
30 62 21357 95
93 4 5 16.181

909 2.848 2.493
17.423 | 17.011 
20.772 42.058

4.917
16.224
18.496

785
17.221
30467

13.331
6.478

93 146 109 65 30S
26 14 166

64.253
12.536
15.282
72.855

57.969
14.449
4.642

72.519

50.673
18.918
9.724

74.812

57.467
37.584

88.924
19.034
2.097

109.671
2.284
1.115

34.193
17.699

701
89.477

180 690 963843
249 30648 630

35.794
7.506

29.025
8.021

21.556
9.020

21.832
11.088

18.728 16.908 11.671 
207 70 I 
285

21.467 35.812
65 20 251 806

216
252

87 272 78
119 112218
20 25 20 15 19

16.056 6.891
1.261

5.99S
4.56S

13.857
1.147

12.847
1.587738

Totaal 431.694 I 399.554 468.642 536.279 ! 614.205

‘) Hieronder ook Tasmanië, Nieuw-Zeeland en de Australische eilanden in de Stille Zuid-zee; echter 
niet het eiland Nieuw-Guinea en de Cocoseilanden (Keeling-archipel).

semonten met overscheep te Singapore of elders 
verladen worden. Zoilschepen op Europeescho wijze 
getuigd treft men, enkele Noorsche zeilsohepon 
daargelaten, nauwelijks nog anders dan voor de

Scheepvaart. Over het algomeon gaat Nedor- 
landsch-Indië in welstand vooruit en nomen handel 
on verkeer geregeld too. Veel heeft tot een on ander 
bijgedragen het meer on meer zich uitbreidend en 
tevens geregelder wordende scheepvaartverkeer. Dit | kustvaart aan '). 
wordt door grooto Ncderlandsche Stoomvaart Maat- Bij zaken naar Britsch-Indië zijn allo afschopers 
schappijen, maar ook door tal van stoombooton j op Java en ook do ontvangers in Britsch-Indië door 
varende onder vreemde vlag onderhouden. Er be- vrÜ rigoureuse condities gehoudon alleen met be
staan gorogeldo Stoomvaartlijnen van en naar paalde lijnen af te schepen of te doon afschopon en 
Australië, Britsch-Indië, China, Japan en via het hetzelfde geldt ook voor het meerondcel der be-
Suozkanaal naar do moeste havens in Euro- langhebbondon in don handel op Shanghai; tegen-
pa (zie STOOMVAART). Doorconnossomonten 
(Through Bills of Lading) worden naar havens af- 
gogovon, welke deze lijnen niet aandoen, on zelfs 
naar de Westkust van Amerika evenals naar enkele 
Afrikaansche havens kan op dorgolijke doorconnos-

0 Geduronde den oorlog werd on stoomvaart
lijnen naar Now-York en San Francisco geopend, 
welke veelbelovend bleken te zijn; ook zijn einde 
1916 on begin 1917 weer enkele zeilschepen met 
gemengde lading naar Europa bevracht geworden.
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i over deze ietwat belemmerende bepalingen staat het van 1.235.411 M3 en 1280 met een inlioud van 
groote gerief, dat men vrijwel altijd daarheen bin- ^7'1t2S5.531 M3,
nen weinige dagen na aanmelding kan afschepci^1 tegen in 1913 respect. 6253 met oen inhoud 
Wat afscheep naar andere landen betreft, is suiker van 14.279.690 M8 on 6983 met een inhoud van 
het eenige artikel, dat de exporteur volkomen 14.794.495 M3.
vrij is te verschepen op de wijze die hem het De toeneming in grootte van de schepen blijkt 
best lijkt; maar daartegenover staat ook weer, hieruit duidelijk, terwijl uit deze cijfers mede de 
dat voor afscheep van suiker naar Japan niet ten achteruitgang van het zeilvaartverkeer in het oog 
allen tijde en naar Europa slechts bij wijze van springt. De Chineesche zeilvaar tuigen, als wang- 
uitzondering de noodige scheepsruimte door de kangs e.d., maken thans in hoofdzaak het zeilvaart- 
geregeld varende lijnen beschikbaar gesteld wordt, verkeer met het buitenland uit. De op Europeesche
waardoor handel in suiker bij kleine hoeveelheden wijze getuigde zeilschepen zijn bijna verdwenen, (zie
belemmerd ja zelfs vaak onmogelijk gemaakt wordt. noot vorige blz.)
De groote zaken in suiker naar Japan en Europa, Naar de verschillende nationaliteiten gerangschikt 
evenals naar de Vereenigde Staten van Amerika, was het scheepvaartverkeer in 1913 voor de stoorn-
zijn alleen door inhuur (charter) van geheele schepen als volgt te verdeelen:
stoomschepen mogelijk, waarvoor de indische ver- 
kooper of zijn overzeesche kooper zorgt.

Voor alle andere artikelen van en naar Europa en [ 
de Atlantische havens der Vereenigde Staten van j 
Amerika heerscht in Nederlandsch-Indiëhetzooge- ; 
naamde poolsysteem, hetwelk den af scheper, indien 1 
hij tegen de meest voordeelige vrachten en condities i 
met de geregeld varende lijnen wil afschepen, ook Nederland, (incl.
voor al zijne afschepingen (uitgezonderd suiker) aan j Ned.-Indië)..’ | 2.144 5.583.770j 2.4491 5.846.967
deze Maatschappijen bindt. Evenzeer als in theorie - Engeland ___ 3.476 5.731.508: 3.907 6.103.390
een dergelijk systeem valt af te keuren, althans indien Duitschland .. 4261 1.798.994 422 1.725.420
men meent dat de handel alleen onder volkomen Frankrijk .... 5 11.768 51 11.768

België ............ 13 852: 17 1.128
Noorwegen ... 46 169.496, 48 170.392
Amerika..........
Zweden..........
Denemarken 
Oosten rijk-Hon-

garije..........
Rusland..........
Italië..............
Japan ..........
Siam ..............

Uit de cijfers der scheepvaartstatistiek, waarin de : Qj1jna 
nettoinhoud der schepen wordt opgegeven, blijkt ! 
de belangrijke toeneming van het scheepvaartver- 1 
keer, waarop in den loop der jaren de openstelling
van het kanaal van Suez in 1869, het in ontwikkeling j Binnen don N.-I. Archipel bedroeg het verkeer 
komen der Buitenbezittingen en het scheppen van | in 1913:
nieuwe scheepvaartwegen in en door den N.-I.Ar- j Aangekomen 94193 schepen met een inhoud van 
chipcl een zoo overwegenden invloed hebben uit- j 78189151 M3. Vertrokken 93463 schepen met een 
geoefend.

Bedroeg toch het aantal van en naar buiten N.-I. j waarvan : 
in- en uitgeklaarde schepen in 1876 respect. 7463 i Aangekomen 25677 stoomschepen met een inhoud 
met een inhoud van 2.294.187 M3 en 7550 met een | van 74786276 M3. Vertrokken 24929 stoomschepen 
inhoud van 2.394.124 M3, deze cijfers waren in 1913 mei een inhoud van 74142155 M3. 
respect. 8939 met een inhoud van 14.892.108 M3 en I Voor een overzicht der scheepvaartbeweging in

i eenige voorname N.-I. havens volgt hier de opgave
Van de hierbedoelde schepen bedroeg het aantal ! voor 19J3 der aangekomen schepen: 

stoomschepen in 1876 respect. 1322 met een inhoud 1

Ingeklaard. Uitgeklaard.
Vlag

i Aan- Inhoud Aan-; Inhoud 
! tal M3. tal M3.

;1

i

vrijheid kan gedijen, even aangenaam is niette
min het systeem voor alle partijen gebleken. De 
reeders behoeven niet meer, zooals vroeger dik
wijls moest, tegen verliesgevende vrachten te varen 
en aan den afscheper kan op deze wijze altijd de 
noodige ruimte ter beschikking gesteld worden. De 
alleszins voldoende maar niet buitensporige divi
denden der diverse in en op Indië varende Maat
schappijen bewijzen dat zij met matige winsten 
tevreden zijn en het algemeen belang niet uit het oog 
verliezen.

1 988 1 988
21 155.438

180.477:
21 155.438

184.83725 26

6 38.828:
20.232

6 38.828
20.2324 4

1 28
558.004

12.645
16.6621

77 69 505.803
12.642
16.662

2 2
6 6

.Totaal........ 6.253 14.279.690j 6.983 14.794.495

1 inhoud van 77482523 Al3,

9568 met een inhoud van 15.463.506 Al3.

I Stoomsche- 
j pen aantal

Zeilschepen 
aan tal

Lichters
aantalHavens. Al3. Al3. Al3.

Batavia................
Semarang..............
Soera ba ja..............
Padang..................
Sabang ................
gelawan Deli ....
Palembang ........
Samboe................
Balikpapan ..........
Samarinda ..........
Alakasscr ............

I 126.016
94.314 

j 28 J.524 
I 26.598

1.630
1.176
1.198

8.240.209 j 2.850 
i 7.319.545 ! 1.584
! 7.008.102 ; .11.636
; 2.960.225 1.195

5.873.708 
1.012.058 

844.584 
1.127.030 
1.477.144 

518.078
i 2.874.442 2.925

15.7245:
3.068

805
1.061
1.340

!
227.611 
59.167 

224.392 
13.089 
8.427 

61.007

2.259
439

1.155
573 135.389

78.704
363.000
357.290

6.030

43■

2.145 25
703 181 110

1690
559

97 108.
2
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HANDEL EN SCHEEPVAART — HANDELMAATSCHAPPIJ (DE NEDERLANDSCHE). ’ 47* -

Ten slotte moge do ontwikkeling der N.-I. Koop
vaardijvloot (schepen met Ned. Ind. Zcobrief) nog 
uit de volgende gegcvons blijken:
1860 
1870 
1880 
1890
1900 107 
1905 143 
1910 158 
1913 167

Do onkosten op schepen zijn behalve haven- en 
ankeragegelden voor eenigo havens nog loodsgelden, 
kaai- en steigergelden en lokale havengelden (zie 
onder HAVEN- en ANKERAGEGELDEN). Alles 
bij elkaar beloopen do schepen, niettegenstaande 
vlugge bediening, slechts matige onkosten.

Overal bestaat behoorlijke gelegenheid tot laden 
en lossen (Zie HAVENWERKEN). De reglementen 
van den in en uitvoer zijn van dien aard, dat daar
door de schepen geen oponthoud lijden. Voor lossen 
van bijzonder zware stukken moeten vaak bijzondere 
voorzieningen getroffen worden, doch ook dergelijke 
lossing ontmoet in de praktijk geen bezwaar, 
wat ook voor af scheep van dergelijke stukken geldt, 
welke slechts zeer sporadisch plaats heeft.

Droogdokken bestaan te Tandjoeng-Priok, Soera- 
baja en Sabang (zie WERVEN EN DOKKEN)/

HANDELMAATSCHAPPIJ (DE NEDERLAND
SCHE) is eene bij besluit van 29 Maart 1824 n° 163 
door Koning Willem I in het leven geroepen particu
liere instelling, „eene”, zooals het in de bij Ko
ninklijk Besluit van 18 Augustus 1824 n°. 138 goed
gekeurde statuten of artikelen van overeenkomst 
heet „compagnieschap zonder firma, behoorende tot 
de vcrccnigingen bij de wel bekend onder den naam 
van Naamlooze Maatschappijen”. Het plan tot op
richting van deze maatschappij was den Koning aan 
de hand gedaan in een rapport over de oorzaken 
van de kwijning van den handel op Indië en de 
middelen van herstel, door het toen in Nederland 
vertoevende Indische raadslid Mr. II. W. Mun- 
tinghe onder dagteekening van 21 Februari 1824 
aan den Koning op diens verzoek ingediend. (Zie 
Mr. P.Mijer, Jcan Chrétien Baud geschetst; Utrecht,
1878; bl. 211 /224). De Compagnieschap zou „bestaan” 
tot en met ultimo December 1849, met dien verstan
de dat zij zich vóór of op 1 Januari 1847 zou hebben 
te verklaren, „of zij al dan niet prolongatie begeert”. 
Van deze bevoegdheid werd bij besluit der algemee- 
ne vergadering van stemgerechtigde deelhebbers van 
9 December 1846 gebruik gemaakt tot voortzetting 
der vennootschap voor een tweede vijfentwintig
jarig t ijd perk, in verband waarmede de artikelen van 
overeenkomst eenigo wijzigingen ondergingen, die bij 
besluit van 7 Augustus 1847 n°. 58 de Koninklijke 
goedkeuring erlangden. Krachtens hot besluit der 
algcmecne vergadering van 8 November 1871, goed
gekeurd bi j Koninklijk Besluit van 21 December 1871 
no. 11, werd zij andermaal voor vijfentwintig ja- 
ren, en wel vooreen tijdperk loopende van 1 Januari 
1875 tot 31 December 1899, verlengd. Met het oog 
op de nadering van laatstgenoemd tijdstip werd in 
eene op 12 November 1896 gehouden algemcenc 
vergadering do vraag der verlenging opnieuw aan de 
orde gesteld, en word met nagenoeg algemcenc stem
men besloten tot voortzetting der vennootschap 
voor een vierde v ij font wintig-jarig tijdperk, na om
mekomst waarvan de Maatschappij dus haar hon
derd-jarig bestaan zal mogen vieren.

Ingevolge de bij Koninklijk Besluit van 29 Maart

1824 no. 163 opcngcstelde inschrijving tot deelne
ming in de ontworpen Maatschappij werd haar „oor
spronkelijk fonds” bepaald op ƒ 12 milliocn, met be
paling evenwel dat „hetzelve tot op / 24 millioen 
zou kunnen worden gebracht, wanneer eene meerde
re opgewektheid tot deelneming zulks noodzakelijk 
maken, of het bestuur der Maatschappij zulks raad
zaam oordcelcn mocht”. Voorts werd bij art. 13 van 
dat zelfde besluit door den Koning een jaarlijksche 
interest van 4*/2 percent van hunne gelden aan de 
deelnemers verzekerd, terwijl art 14 de verklaring in- 
hield datZ. M. „door een goed voorbeeld anderen wen- 
schende voor te gaan in het tot stand brengen eener 
inrichting, waarvan het edel doel is de bevordering 
van de nationale welvaart”, zich stelde aan het hoofd 
der inschrijvers voor eene som van ƒ4 millioen, met 
de verbintenis voorts om „bijaldien onverhooptelijk 
het oorspronkelijk kapitaal van f 12 millioen niet 
mocht zijn ingeschreven, het on ingeschreven be
drag mede voor zijne bijzondere rekening te nemen”. 
Van deze laatste vrijgevigheid van Z. M. behoefde 
echter geen gebruik te worden gemaakt, want bij 
rapport van 17 April 1824 kon de Minister voor 
de Nationale Nijverheid en de Koloniën ter kennis 
van Z. M. brengen, dat de inschrijvingen tot deelne
ming in de Maatschappij reeds op den eersten dag 
waren geklommen tot een kapitaal van ƒ 69.565.250, 
naar aanleiding waarvan bij Kon. Besluit van 19 
April 1S24 no. 41, op grond van de overweging, dat 
Z. M. „gehoor (wilde) geven aan het algemeen ver
langen om het maatschappelijk fonds te zien ge
bracht boven het aanvankelijk bepaalde maximum”, 
bepaald werd, dat, met inbegrip van de ƒ 4 millioen 
voor rekening van den Koning, het kapitaal zou be
dragen / 37 millioen, onder gelijken rentewaarborg 
als waarvan oorspronkelijk sprake was geweest. 
Daar echter de ondervinding weldra de onmogelijk
heid deed inzien om het zooveel grootere kapitaal 
behoorlijk vruchtdragend te maken, werd het door 
inkoop en amortisatie van aandeelen geleidelijk 
teruggebracht in 1827 tot ƒ24 millioen, in 1S31 tot 
/23*/2 millioen en in 1833 tot / 21 millioen; doch in 
1846, bij gelegenheid van het besluit tot verlenging 
der vennootschap, werd door de aandeelhouders 
goedgevonden om het maatschappelijk kapitaal te 
vermeerderen met ƒ 11.500.000 (zijnde het vermoe
delijk bedrag van het reservefonds op ultimo Decem
ber 1S49), en dus te brengen op / 34.500.000, welk 
bedrag in zijn geheel vóór ultimo December 1S54 
zou moeten geplaatst zijn. In November van dat 
jaar werd echter het besluit genomen om met ingang 
van 1 Januari 1855 het kapitaal te verminderen tot 
/ 31.133.500, welk cijfer onveranderd bleef, totdat bij 
den aanvang van hot derde vijfentwintig-jarig tijd
vak het kapitaal werd vastgesteld op / 38.500.000; 
want tegen do bij die gelegenheid uitgegeven nieuwre 
aandeelen tot een bedrag van / 7.258.300 werd door 
inkoop van aandeelen voor een bedrag van 
ƒ 2.252.000 geamortiseerd, tengevolge waarvan het 
maatschappelijk kapitaal op ultimo December 
136.140.000 bedroeg. Door voortgezetten inkoop 
van aandeelen werd het onder ultimo December 
1879 teruggebracht tot ƒ 35.783.000. Zoo is het ge
bleven tot het einde der 19c eouw. In 1901 werd, 
onder Hcldring’s presidentschap, het kapitaal even
wel vermeerderd tot / 45 millioen, in 1913 onder 
dat van Van Aalst werd het gebracht tot ƒ 50 mil
lioen, en kort daarna, in 1916, op / GO milliocn, ter
wijl in do nieuwste statuten (aangenomen in do 
algemcenc vergadering van 8 December 1913) nog 
een uitbreiding tot ƒ 75 millioen is voorgeschreven.

12 stoorasch. 383 Europ. getuigdo zeilsch. 
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Het met de oprichting dor Maatschappij door 
haren Koninklijken stichter bcoogdo „edele” doel, 
dat op zichzelf niet dan algemeene instemming vin • 
den kon, al gaf ook het ter bereiking van dat doel ge
kozen middel bij een aantal personen in den lande 
en bij een zeer groot deel van den Indischen handel 
tot ernstige bezwaren en bedenkingen aanleiding x), 
werd in de artikelen vanovereenkomst als volgt om- 
schreven (art. 64):

„Het doel der Maatschappij is de bevordering van 
don nationalen handel, scheepvaart, scheepsbouw, 
visscherij en landbouw, fabryken en trafyken; en 
zulks, door, met in-achtneming van hare eigen be
langen, de bestaande en voor Nederland voordeelige 
handelsbetrekkingen uit te breiden; door nieuwe 
wegen voor den Nederlandschen handel te openen, 
en door alle zulke ondernemingen, welke het vertier 
der voortbrengselen van de Nederlandsche nijver
heid kunnen vermeerderen en bevorderen”.

Dienovereenkomstig sloeg de Maatschappij dade
lijk de handen aan hot werk, toen zij in den loop van 
1824 hare operaties kon aan vangen; maar in den be
ginne met weinig gunstige resultaten, want de winst
en verliesrekeningen moesten in de eerste jaren vrij 
geregeld met een nadeelig saldo worden afgesloten 
Intusschen waren de tegenslagen toch niet zoo erg 
als gewoonlijk op gezag van lydeman, de Haan c. s. 
wordt aangenomen. In 1829 kon do President, 
Graaf G. Schimmelpenninck, in zijne jaarlijksehe 
aanspraak getuigen, dat do Maatschappij ir het afge- 
loopen boekjaar voor ’t eerst geen verlies had te con- 
stateeren; ze behoefde zelfs niet aan te kloppen bij 
den Koninklijken garaüt, want ze kon uit eigen 
winst do verplichte 41/, % uitkeeren. Ze had toeD 
reeds gedaan, wat het initiatief der particuliere on
dernemers in de verste verte niet gekund had; ze had 
een Nederlandsche handelsvloot en een Nederland
sche export-n ij verheid van katoenen goederen (te 
GenJ^'géschapen. Hiervoor had zo ruim ƒ 3 millioon 
schuld gemaakt bij den koninklijken garant en bijna 
ƒ 1 millioen afgeschreven op haar kapitaal. Wel is 
waar had ze verschillende ondernemingen, b.v. op 
de nieuwe Zuid-Amerikaansche republieken, al te 
snel opgegeven, maar ze kon volgens Schim mei pen- 
ninek, voldaan zijn over den loop der zaken op Java. 
Dogmatische voorstanders van het Laisscr-Faire, 
gelijk Mr. Tyderaan, zijn maar al te geneigd geweest 
om den toestand donker voor te stellen, zonder te 
bedenken, dat alle grooto ondernemingen in den aan
vang moeilijke jaren te wachten hebben.

De opstand van 1830 in België bedierf voorloopig 
weer de goede verwachtingen, juist nadat de afloop 
van den Java-oorlog en do verbetering der financieel; 
toestanden op Java (o. a. door de oprichting der Ja- 
vascho Bank, met hulp der N. H. M.) dc toekomst

*) Zie G. K. van Hogendorp’s Bijdragen tot de 
huishouding van slaat in het Koningrijk der Ne
derlanden, ’s Gravenhage, 1825, deel X, bl. 98 
vlgg. — en verder de in 1821 lo Leiden bij C. C. 
van der Hoek uitgegeven brochure: Ernstige be
schouwing van de mogelijkc gevolgen der N. H. M. 
in oenen brief van *** (P. de Haan) aan zijnen 
correspondent te Antwerpen, en dc in 1825 te 
Leeuwarden.,bij G. Pr_N7l5uringar verschenen 
wederlegging „voor zoo veel aangaat de aantijgin
gen daarin voorkomende tegen het Oost-Indisch 
bestuur”. Voorts eene in 1820 te Brussel bij C. J. 
de Man gedrukte anonieme brochure „Over do 
Nederl. Handel Maatschappij”, tot motto dra
gend: „Qui trop embrasso mal étreint”.

De eigen middelen der Maatschappij werden tot 
driemalen toe door het sluiten van leeningen uitge
breid. Op 4 Mei 1835 werd, ten behoeve der voor
schotten voor het cultuurstelsel van Van den 
Bosch, eene leening van / 10 millioen tegen eene 
rente Van 41/2 percent uitgoschreven, die a pari 
geplaatst werd, en op dezelfde voorwaarden kon 
in Maart 1837 eene nieuwe leening van ƒ13 mil
lioen plaatsing vinden, welke beide leeningen op 
I Januari 1S45 geheel aflosbaar werden gesteld. 
In 1858 werd eene leening gesloten van / 5 .millioen 
rentende 4 percent, welke reeds met 1 Januari 1864 
werd teruggebracht op 3l/2 percent, onder aanbod 
van aflossing der obligatiën a pari, maar hiervan 
werd slechts voor een zeer beperkt bedrag gebruik 
gemaakt, zoodat de schuld der Maatschappij aan 
hare obligatiehouders bleef doorloopen met 
/ 4.781.000 tot ultimo December 1874, toen zij ge
heel werd afgelost.

Daartegenover heeft de Maatschappij echter, 
evenzeer als hare Factorij te Batavia,, vooral na 
1SS0 groote bedragen aan deposito’s opgenomen, 
meest op langen termijn. Terwijl de post „deposito 
en giro-rekening” in 1883 (het eerste jaar zijner af
zonderlijke vermelding) op de balans der Factorij 
met ^ /2J/o millioen verschijnt, heeft zijn saldo in 
1913 op de balans der „Vestigingen in het Oosten” 
de som van ruim 25 millioen voor deposito’s op lan
gen termijn bereikt, waarnaast nog ruim ƒ43 mil- 
üoen komen voor saldi van giro’s en van reke
nin gen-courant. Op de balans der Maatschappij zelf 
was het saldo der deposito’s op langen termijn in 
laatstgenoemd jaar gestegen tot ruim ƒ 38 millioen.

De zetel der Maatschappij was aanvankelijk ge
vestigd te ’s-Gravenhage, waar ingevolge art. 35 der 
artikelen van'overeenkomst ook de leden der Direc
tie, bestaande uit een President en vier Directeuren, 
geassisteerd door een Secretaris, hun vaste woon
plaats moesten houden; doch in November 1831 
werd de zetel overgebracht naar Amsterdam,, waar 
de Maatschappij het pand betrokTaan de Heeren- 
gracht, no. 40, tijdens de Fransche overheersching 
Bewoond door den Gouverneur Le Brun, Hertog van 
Plaisance, en waar thans de Alberdinck Thym-sehool 
is gevestigd, terwijl zij in Juli 1858 van daar verhuis
de Daar het thans nog door haar geoccupeerde pand 
aan de Heerengracht, hoek Spiegelstraat. Tegelijker
tijd met de overbrenging van den zetel der Maat
schappij naar Amsterdam werd ook de samenstelling 
der Directie gewijzigd, en bepaald, dat zij in het ver
volg zou beheerd worden door een President en twee 
Directeuren, waarvan de jongste de functie van Se
cretaris zou hebben waar te nemen; op welke bepa
ling bij de in 1S49 tot stand gebrachte verlenging der 
vennootschap in zooverre werd teruggekomen, dat 
volgens art. 32 der herziene artikelen van overeen
komst de Directie zou bestaan uit een President, 
twee Directeuren en een Secretaris. De in 1874 
vastgestelde en ook de thans geldende artikelen 
van overeenkomst bepalen, dat de Directie zal 
zijn samengesteld uit een President, minstens twee 
Directeuren en een Secretaris. Hun aller benoe
ming is opgedragen aan den Kon in g als deelhebber; 
die van den President zonder voordracht, en die van 
Directeuren en Secretaris uit drietallen van candida- 
len door Directie en Commissarissen opgemaakt. 
Het aantal Commissarissen, dat oorspronkelijk 16 
bedroeg, werd sedert teruggebracht tot 13, waarvan 
één, de president-commissaris, door den Koning als 
deelhebber en 12 door de kiescolleges der stemgerech
tigde vennooten te benoemen.

I
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hadden opgeklaard. Zoo kwam het dat in 1831 de 
schuld aan den Koninklijken garant weer gestegen 
was tot ƒ 3.860.294. Toch werd op de algemcene ver
gadering van dit jaar slechts door één lid over ophef
fing gesproken, terwijl alle andere aanwezigen zich 
verklaarden vóór voortzetting.

In eene van de Maatschappij zelve afkomstige pu
blicatie a) werden de oorzaken van den toenmaligen 
stand van zaken volgenderwijze uiteengezet:

„De moeijelijkheid om een zoo belangrijk kapitaal 
vruchtbaar te maken, bij een geheel nieuwe inrich
ting, met het doel om den actioven handel te verle
vendigen, de takken van nijverheid, als: scheeps
bouw, scheepvaart, fabrieken en trafieken aan te 
wakkeren, en in het bijzonder op te beuren den ver
vallenden handel in Nederlandsch-Indië;

„De veelvuldige proeven om elders nieuwe bron
nen op te sporen en oude weder aan den gang te 
brengen;

„De geweldige handelscrisis in 1826, welke zoo 
vele rampen heeft te weeg gebracht;

„De daling in de voornaamste Indische voortbren- 
selen, waardoor de gesloten lcoffijcontracten zulke 
nadeelige uitkomsten oplcverden;

„De onlusten op Java, en de gewelddadige afschei
ding van België met derzelver gevolgen”.

Deze laatste gebeurtenis vooral gaf aan de werk
zaamheden der Maatschappij in veel opzichten eene 
andere richting; doch het is hier de plaats niet voor 
een overzicht van de operaties der Handelmaatschap
pij in haar vollen om vang; slechts van haar optreden 
in Nederlandsch-Indië en hare verrichtingen aldaar 
kan in dit werk uit den aard der zaak meer bijzonder 
sprake wezen, en het zijn bijgevolg de werkzaamhe
den van hare te Batavia gevestigde Factorij, waarbij 
verder in hoofdzaak zal worden stil gestaan.

„Daar de aangelegenheid der ondernemingen van 
de Maatschappij in ’s Rijks Oost-Indische bezittin
gen, in verband beschouwd met den grooten af
stand, 2), bijzondere voorzieningen vereischt”, dus 
heette het in het 55ste van de artikelen van overeen
komst, „zal aldaar, en wel bepaaldelijk te Batavia, 
een ondergeschikte tak van bestuur worden geves
tigd, onder de benaming van Factorij, te zamenge- 
steld uit eenen Voorzitter en vier leden, die door de 
Directie benoemd, en bij een besluit van dezelve ont
slagen zullen kunnen worden”, — welke organisatie 
echter reeds spoedig in zooverre werd gewijzigd, dat 
in 1831 het getal der leden van de Factorij werd te
ruggebracht van vier tot twee, met behoud van de 
in art. 22 van het bij Koninklijk Besluit van 14 
Oetober J827 no. 158 goedgekeurd Reglement voor 
de Factorij voorkomende bepaling, dat het den Voor
zitter zou vrijstaan zieh in de vergaderingen te doen 
assisteeren door een Kommies-notularis ter contra- 
signeering van de notulen, „mits dezelve alvorens den 
eed van geheimhouding zal hebben afgclegd”. Op 
dezen voet bleef de samenstelling van het Factorij- 
bestuur geregeld tot 1886, toen de Kommies-notu-

‘) Statuten der Nederlandsche Handel Maat
schappij, de Koninklijke besluiten tot de Maat
schappij bel rekkelijk, alsmede overzichten of ta
bellen van do prijzen der uandeelen, enz. Amster
dam, Wed. H. van Vucht, 1846.

*) Op dien r/rooten afstand kan bij de beoordee- 
ling der oprichting van de N. H. M. niet genoeg 
gewezen worden. Hij bewerkte, met de toenmalige 
commcreialo machtspositie der Engelschen, voor
al, dat de particuliere handelaars zoo weinig da
den konden doen.

laris vervangen werd door con als medelid van het 
bestuur zitting nemenden Secretaris, eene organisa
tie, die sedert’ onveranderd van kracht is gebleven.

De burcaux van de Factorij werden gevestigd in 
een pand aan dc oostzijde van de Kali Besar, 
waar zij zich nog bevinden.

Krachtens art. 30 van haar Reglement was do 
Factorij bevoegd, „daar, waar zij zulks voor de be
langen der Maatschappij dienstig oordeelt, zoo op 
Java zelve, als op Sumatra en andere eilanden en 
plaatsen in de Indiën gelegen, agentschappen op te 
richten en personen aan te stellen om die waar te ne
men, of om, op andere wijze, in de belangen der 
Maatschappij te worden gebruikt”, — en van deze 
bevoegdheid werd al dadelijk gebruik gemaakt door 
de vestiging van agentschappen te Semarang, te 
Soerabaja en te Padang, die alle in den loop van 1826 
geopend werden. De agentschappen te Semarang en 
Soerabaja bleven tot heden in stand; maar dat te 
Padang werd in 1887 opgeheven en tot den rang van 
een eenvoudig kantoor teruggebracht. Ook de ach
tereenvolgens opgerichte agentschappen te Menado, 
Makasser en Palembang zijn in verband met ge wip 
zïgde toestanden gaandeweg opgeheven, terwijl het 
in 1858 in het leven geroepen agentschap te Singa
pore (waaraan de kantoren te Medan en Penang"<5n^ 
dergeschikt waren) oridërTiet rechtstreeksch beheer 
van het hoofdbestuur der Maatschappij werd ge
bracht, doch rekenplichtig bleef aan de Factorij, die 
voorts nog eigen kantoren heeft te Cheribon, Tegal, 
Pekalongan en Tjilatjap. Na 1900 zijn, uitsluitend 
voor bankzaken, nieuwe agentschappen opgericht te 
Rangoon, Hongkong en Shanghai, terwijl in Neder- 
landsch-Indië sub-agentschappen zijn gevestigd te 
Weltevreden, Djokjakarta, Solo en Djember op Java 
en te Kota Radja, Bandjermasin, Tebing Tinggi, 
Telok Betong, Pontianak en Tandjong Balëi'op de 
zich zoozeer ontwikkelende Buitenbezittingen. Ma
kasser en Palembang zijn, evenals Padang, nu voor
zien van een sub-agentschap. Het kantoor te Me
dan is in 1916 tot agentschap verheven en hoofd 
geworden van alle kantoren op Noordelijk Sumatra, 
los van Singapore.

Alle kantoren in Azië zijn sedert eenige jaren in de 
boeken der Maatschappij samengevat onder het 
hoofd „Vestigingen in het Oosten”.

Het optreden van de Factorij werd door de han- 
deldrijvenden in Indië niet met ingenomenheid be
groet, on zelfs in de hooge regeeringskringen aldaar 
heerschte ten opzichte van de nieuw in het leven 
geroepon Maatschappij een weinig gunstige gezind
heid. Wel was in het Koninklijk Besluit van 29 
Maart 1824, waarbij dc Maatschappij tot stand 
werd gebracht, te verstaan gegeven (art. 7), „dat 
haar geen uitsluitend recht, van welken aard ook 
zou worden toegestaan”; maar men vreesde op Java \ 
zeer, dat deze beginsel-verklaring met betrekking 
tot de beschikking over do aan den lande geleverde 
producten min of meer een doode letter blijven zou; 
want reeds ten behoeve van hot eerste door de Maat
schappij ingehuurde en met stukgoederen naar Ba
tavia gezonden schip, dat den 2S Mei 1825 aldaar 
aankwam, moest op last van het Opperbestuur eene 
hoeveelheid van 12000 pikols Gouw koffie aan de 
Factorij tot retourlading worden afgestaan, aan 
welken last echter door hot Indisch bestuur op aan
drang van den Gouv.-Gen. Van der Capellen slechts 
voor eene hoeveelheid van 2000 pikols word govolg 
gegeven, op grond van de omstandigheid, dat dc in 
’s lands pakhuizen beschikbare voorraad koffie reeds 
ten publieken verkoop was aangekondigd, en ver-

4n



HANDELMAATSCHAPPIJ (DE NEDERLANDSCHE).50

Voor de Maatschappij bleek het „aanslaan van de 
opiumpacht eene niet onvoordeelige operatie, en 

had de overeenkomst eene

scheiden door particuliere handelaren bevrachte 
schepen op lading wachtten. Intusschen was met 
dien last de eerste stap gezet op een weg, dien 
men verder geregeld bleef bewandelen, niet altijd 
echter tot voordeel van de Maatschappij, want in 
verhouding tot de prijzen, waartegen de van het 
Gouvernement overgenomen koffie op de Neder- 
landsche markt gaandeweg moest worden van de 
hand gezet, bleek de door de Factorij daarvoor be
taalde prijs doorloopend veel te hoog te zijn *)• Maar 
in dezen gang van zaken stond eerlang eene voor de 
Maatschappij zeer gewenschte verandering te ko
men. „De verplichtingen van de Hooge Indische Re- 
geering jegens het moederland en de noodzakelijk
heid om, ten einde daaraan te voldoen, zich van de 
noodigc producten tot remises te verzekeren”, dus 
heette het in de aanspraak, waarmede op3 Juni 1833 
de President der Maatschappij de jaarlijksche verga
dering van den Raad ojjendc, „hebben aanleiding ge
geven tot het nemen van maat regelen, waardoor eene 
botsing van belangen tusschen die Regeering en de 
Maatschappij, voor beide partijen noodlottig, zoude 
hebben kunnen teweeg gebracht worden. Aange
naam is het mij derhalve te kunnen mcdedeelen, dat 
deswege tusschen het Gouvernement en de Maat
schappij overeenkomsten zijn aangegaan, welke het 
eerste gerieven en tevens de laatste eene billijke ver
goeding kunnen aanbieden voor hetgeen zij, bij de 
bedoelde maatregelen, in haren eigenen handel ver
liest”. De overeenkomsten, waarvan hier sprake is, 
goldeu den overvoer en den verkoop voor rekening 
van den lande van de producten, die als vrucht van 
het kort te voren in toepassing gebrachte cultuur
stelsel aan het Indisch Bestuur in handen kwamen; 
doch reeds vroeger was tusschen dat Bestuur en de 
Factorij eene overeenkomst van geheel anderen aard 
gesloten, die hier niet onvermeld mag blijken.

Krachtens art. 29 van haar Reglement mocht de 
Factorij „behoudens opvolging der bevelen en res- 
trictiën aan haar bij instructien of orders der Direc
tie gegeven, Gouvemementspaehten aanslaan, wan
neer zij dit voor de belangen der Maatschappij nut
tig oordeelde”, en van deze bevoegdheid maakte zij 
gebruik door in November 1826 met de Indische Re
geering een contract te sluiten, waarbij haar voor de 
jaren 1827,1828 en 1829 het recht om op Java opium 
te verkoopen, dat sinds 1808 altijd in het openbaar 
aan den meestbiedende verpacht was, onderhands 
werd afgestaan tegen betaling van / 2.588.644 (de 
som, die in de vorige jaren verkregen was voor de 
verpachting in afdeelingen) jaarlijks, en 2/7 van de 
jaarlijksche winst door haar op den verkoop geno
ten. Voor de jaren 1830, 1831 en 1832 werd deze 
overeenkomst vernieuwd tegen betaling van / 3 mil- 
lioen in het jaar als pachtsom, en uitkeering van 
hetgeen bij den verkoop van opium meer dan 
ƒ500.000 zou verdiend worden; maar met ingang van 
1833 nam de Regeering de zaak van den opium- 
verkoop zelf wedei’ in handen, en werd van de tus- 
schenkomst der Factorij alleen gebruik gemaakt 
voor de ontbieding uit Bengalen en de Levant van 
de opium voor de consumptie in Indië benoodigd.

*) Aanvankelijk betaalde de Factorij voor de 
den lande overgenomen koffie ƒ 23 per pikol; 

later werd de prijs teruggebracht tot / 19; maar 
terwijl de in 1826 in Nederland verkochte koffie 
gemiddeld nog 34 cent per half Ned. pond op
bracht, liep die opbrengst in 1830 tot gemiddeld 
ca 22 centen terug. (Zie Staatk. en Staatshuis- 
houdk. Jaarboekje, 1850 bl. 259).

de Regeering
nuttige strekking, want de jaarlijksche verant

woordingen, waartoe de Factorij verplicht was, ver
schaften der Regeering eene mate van kennis om
trent de aangelegenheden der pacht, die te 
niet. had bestaan, noch kon bestaan, zooals do heer ^
J. C. Baud opmerkt in zijne studie over den opium- 
liandeï in N.-I., opgenomen in het eerste deel van de^.,-' 
Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde van N.-I. "'f) ƒ) q 

Deed reeds de opiuin-overeenkomst een zeer naU- '. Cy y gr 
wen band tusschen Regeering en Maatschappij ont
staan, nog nauwer werd die band aangehaald door 
de bemoeiingen, waartoe de Maatschappij geroepen 
werd in verband met de verzending naar Nederland 
en den verkoop aldaar van de voornamelijk door het 
bekende Cultuurstelsel ter beschikking van het In
disch Bestuur komende producten voorde Europee- 
sche markt. Van de zeer intieme en aanvankelijk 
grootendeels verborgen gebleven verhoudingen, voor
al op financieel gebied, welke de te dezer zake geslo
ten overeenkomsten tusschen den Staat en de Maat-

voor
zeer

voren

schappij gaandeweg deden geboren worden, werd in 
het artikel CONSIGNATIE-STELSEL reeds met 
een enkel woord gewaagd. Ter voorziening in den 
geldnood, waarin de schatkist in de jaren, volgende 
op de afscheiding van België, verkeerde, werd de hulp 
der Maatschappij door de Regeering in steeds toe
nemende mate ingeroepen, met het gevolg dat de 
schuld van den Staat in 1839 tot eene som van ƒ 39 
millioen was gestegen, waarvoor de geheelc oogst van 
1840 als waarborg aan de Maatschappij verpand 
werd. Na de mislukte poging van den Minister Van 
den Bosch om deze schuld door middel van een lee- 
ning te dekken, sloot zijn opvolger J. C. Baud met de 
Handelmaatschappij de zoogenaamde kapitalisatie- 
en consignatie-contracten, die later op initiatief der 
Tweede Kamer door de wet bekrachtigd werden. 
Dienovereenkomstig zou de ganscho schuld vóór 
1 Januari 1849 in jaarlijksche termijnen worden af
betaald ; maar reeds in 1844 werd het grootste deel 
der schuld gekweten uit de bekende „vrijwillige 
leening” van Van Hall en bleef slechts eene som van 
ƒ 10 millioen op verlangen der Maatschappij zelve 
onafgedaan. Welke wijzigingen de oorspronkelijk 
gesloten overeenkomsten wegens den overvoer en 
verkoop der Gouvernements-productcn verder heb
ben ondergaan, kan in het zooeven aangehaald 
artikel CONSIGNATIE-STELSEL worden nage
slagen, en behoeft dus hier niet opnieuw in herin
nering te worden gebracht.

Aan de werkzaamheden der Factorij gaven die 
overeenkomsten eerlang eene geheel andere richting, 
en gedurende vele jaren achtereen lag het zwaarte
punt dier werkzaamheden in hare bemoeiingen met 
den afseheep van de ter verzending naar Nederland 
aangewezen Gouvernementsproducten. Hel gold 
hier inderdaad een veel zorg en veel overleg eiachen- 
de taak, toen het Cultuurstelsel het toppunt 
ontwikkeling had bereikt en het daarmede verband 
houdende Consignatie-stelsel nog ongerept toepas
sing vond. De zeer aanzienlijke hoeveelheden pro
duct, die het Gouvernement toen te ontvangen had, 
kwamen in den regel binnen een betrekkelijk kort 
tijdsverloop van weinige maanden beschikbaar. Dan 
kon het gebeuren, dat soms een vijftig- of zestigtal 
schepen tegelijk in de verschillende havens van Java 
voor het Gouvernement in lading lagen; maar aange
zien op de eene afschcepplaats de kolïie vroeger bin
nen kwam dan de suiker, en elders weder het legen

van

van
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overgestelde liet geval was, terwijl de billijkheid me
debracht om do lading der schepen zooveel mogelijk 
gelijkmatig samen te stellen, daarbij rekening hou
dende met het voor onderlast vercischte tin, de voor 
garnecring gewenschte rotting en de voor bijlading 
verlangde lichte goederen, kwam het er voor de Fac
torij op aan om elk schip van de groote menigte, die 
in de drukste tijden soms in één week te harer be
schikking kwamen, eene zoodanige bestemming aan 
tc wijzen, dat aan de verschillende eischcn het best 
kon worden voldaan. De afscheep van de Gou- 
vernemenlsproducten was in de jaren vóór 1870, 
toen nog geen stoomverkeer tusschen Indië en het 
moederland bestond, een samengesteld raderwerk, 
dat met veel zorg moest behandeld worden om te 
voorkomen, dat óf door gebrek aan producten de 
door de Maatschappij in Nederland bevrachte sche
pen in ligdagen vervielen, of door gebrek aan sche
pen de Gouvemements-pakhuizen te klein werden, 
om de aangeboden producten te bergen, hetgeen de 
inhuur van andere pakhuizen noodzakelijk zoude 
hebben gemaakt.

Tot 1854 breidden de bemoeiingen van de Factorij 
op dit gebied zich voortdurend uit, maar daarna be
gon de eerste beperking van haar alleen-agentuur, 
doordat eenerzijds de Regeering het Cultuurstelsel 
afschafte voor eenige produkten en anderzijds be
dong, dat van de hoofdprodukten koffie en suiker 
ieder 150 000 pikols in Indië zelf zouden verkocht 
worden. Hierbij verviel de verplichting der Maat
schappij om minstens /II millioen van haar kapi
taal aan te wenden tot den uitvoer van nationale 
(vooral Twentsche) katoenen stoffen (volgens het 
laatste der geheime Lijnwaadcontractcn, zie bene
den). Zoodoende kon de Maatschappij zich nu weer 
gaan toeleggen op eigen handel, waarvoor in ’t bij
zonder de nieuwe directeur Van Taack Trakranen 
veel gevoelde. Zij knoopte o.a. connecties aan in de 
Vereenigde Staten en Brazilië, vestigde agentschap
pen in het juist voor den particulieren handel open- 
gestelde Japan en begon den ontluikenden handel op 
Java te steunen met voorschotten op voorwaarde 
van consignatie. Later financierde de Faktorij de 
Deli-maatschappij en beproefde zij ook (voor ’t eerst) 
Java tot productieland voor de Nederlandsche 
katoenspinnerijen te maken. Eenige cultuur-onder- 
nemingen nam ze in eigen beheer, ja, zij nam reeds 
proeven met pctroleumboringon op Java. Had zij ge
heel haren zin kunnen doorzetten bij het hoofd
bestuur te Amsterdam, zij zou nog veel meer 
in deze richting gewerkt hebben, want op Java 
was toenmaals veel lust tot nieuwe ondernemin
gen Lij weinig kapitaal. Andere instellingen, als 
de Ned. Indische Escompto-maatschappij, de In
ternationale Crediet- en Handelsverceniging „Rot
terdam”, do Ncd. Indische Handelsbank, de firma 
Dorrepaal & Co., verrezen, om hierin te helpen voor
zien. De N. H. M. bleef langen tijd erg voorzich
tig en liet daardoor te meer ruimte voor nieuwe con
currenten. Maar ze wist dan ook met de gemelde on
dernemingen, vooral in Japan, een behoorlijke winst 
te behalen. In 1871 rekende zij zelfs in haar „advies 
aan de stemgerechtigde deelhebbers bij het nade
rende einde van hare tweede tijdperk” uit, dat het 
eigen bedrijf over de jaren 1854—70 meer had opge- 
loverd dan het agentschap van den Staat.

De groote inkrimping van het Cultuurstelsel na 
1870 onthief haar van lieverlede van een taak, die 
jarenlang het voornaamste bestanddeel van hare 
werkzaamheden had uitgemaakt. Van de Gouvcr- 
ncmcntsproductcn ontviel haar de suiker geheel,

toen krachtens de nieuwe regeling van de grondsla
gen, waarop de suikercultuur rustte, de vrije be
schikking over hun product aan de fabrikanten ver
bleef, zooals dit reeds ettelijke jaren te voren met de 
thee en de indigo en ook met de specerijen het geval 
was geweest. Alleen voor den afscheep van de Gouv.- 
koffie en het Banka-tin had de Factorij van toen af 
te zorgen, en de zeer aanmerkelijke vermindering in 
de opbrengst van de Gouv. koffietuinen, die het te 
verschepen quantum van gemiddeld één millioen pi
kols tot niet veel meer dan een vijftig duizend pikols 
deed terugloopen, werd niet goed gemaakt door het 
in de latere jaren ten afscheep beschikbaar komend 
quantum Gouv. kinabast, noch door de produc
ten der Gouvernementscaoutchouc-, getah-pertja- 
en coca-ondernemingen. Het gouvemementstin 
heeft echter vooral in den nieuwsten tijd de Rijks
agentuur weer veel belangrijker gemaakt, zoodat 
b.v. in 1913 nog voor bijna ƒ 42 millioen aan gouver- 
nementsproducten door de N. H. M. in Nederland 
werd verkocht, waarvan ruim 38 millioen aan tin en 
de rest aan koffie, kinabast, coca, caoutchouc en 
gutta-percha *).

Over het algemeen heeft de eigen handel van de 
Maatschappij, die zich, wat Nederlandsch-Indië be
treft, uitstrekte tot den invoerhandel, den uit
voerhandel en den handel van haven tot haven 
in Indië zelf, weinig bevredigende uitkomsten op
geleverd.

Bij den door de Factorij gedreven invoerhandel 
voor rekening van de Maatschappij hadden de uit Ne
derland ten verkoop ontvangen katoenen goederen 
van den aanvang af eene alles overheerschende posi-. 
tie. Gedurende de eerste jaren van het bestaan der 
Maatschappij kwamen hare bemoeiingen op dit gebied 
nagenoeg uitsluitend ten goede aan de toenmalige 
Zuidelijke provinciën van het Rijk, waar zichin tegen
stelling met de meer Noordelijke gewesten eene bloei
ende katoennijverheid had ontwikkeld. Nade afschei
ding van België echter namen de zaken een anderen 
keer en zag de Nederlandsche Regeering hare pogin
gen om, binnen haar eigen gebied vooral in Twente 
dienzelfden tak van nijverheid tot wasdom te doen 
komen, zij het ook tegen niet onaanzienlijke gelde- 
lijkc offers, met een gunstigen uitslag bekroond. Voor 
den afzet der fabrikaten moest in de eerste plaats in 
de Oost-Indische bezittingen van het Rijk een uit
weg gezocht worden, en de Handel-Maatschappij 
was als van zelf het aangewezen lichaam om te dier 
zake hare tusschenkomst en medewerking te verlee- 
nen. Gesteund door een hoog beschermend invoer
recht in Indië, waren voorde Maatschappij deze uit
zendingen, in concurrentie met die van den vreem
den particulieren handel, weinig gevaarlijk; maar 
toen dat in 1835 verminderd werd, werd zij door do 
Nederlandsche Regeering, krachtens de met haar 
aangegane zoogenaamde „Lijnwaadcontracten”, tot 
12 % toe gewaarborgd tegen mogelijk verlies op het 
kapitaal van 3 tot 5 millioen, dat jaarlijks in den 
nalionalen katoenhandel moest besteed worden. Op 
hoeveel de aldus aan de Maatschappij verleende ga
rantie den Staat is te staan gekomen, is niet bekend; 
het bedrag evenwel,dat gaandeweg is bijgepast,moet 
zeer aanzienlijk zijn geweest en na 1844 werden do 
contracten dan ook voorloopig niet meer vernieuwd, 
hoewel de steun toch, door do zoogenaamde stor-

*) Gedurende den oorlog is dit snel vermin
derd; in 1915 was de opbrengst al geen 15 
millioen meer, waaronder voor tin ruim ÏO1^ 
millioen.
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ductenhandel in het bijzonder, dan de Maatschappij 
daarin in de laatste jaren had gehad, en die last werd 
in zooverre met goed gevolg ten uitvoer gelegd, dat 
de Factorij er in slaagde om zich meester te maken 

zienlijke hoeveelheden particuliere pro
ducten, suiker, koffie, indigo, enz., die zonder uit
zondering voor rekening van de Maatschappij ten 
verkoop naar Nederland werden verscheept. Maar de 
uitkomsten dier operatiën beant woordden niet altijd 
aan de verwachtingen. Wel kon in 1856, toen vooral 
de hooge suikerprijzen groot avans met zich brach
ten, een winst van ƒ ] .350.000 worden afgeboekt, 
maar de in 1857 uitgebroken handelscrisis, die schier 
allerwegen zooveel verwoestingen aanrichtte, deed de 
balans omslaan, tengevolge waarvan in 1858 op de 
Indische producten-inkoopen een verlies van 
ƒ 1.520.000 werd geleden. Toch gaf de Maatschappij 
den moed niet dadelijk op. Met afwisselend geluk 
bleef zij op den ingeslagen weg voortgaan, en zelfs bij 
het overleg, dat aan de verlenging der Maatschappij 
voor het derde vijfentwintigjarig tijdperk vooraf 
ging, lag het nog geenszins in hare bedoeling om den 
productenhandel voor eigen rekening te laten varen, 
want in het toen tot de deelhebbers gerichte woord 
meende zij er op te mogen wijzen, dat het voor de 
toekomst niet zou ontbreken aan gelegenheden tot 
inkoop van Indische producten, en, zoo voegde zij er 
bij, „blijkt dit op billijken voet mogelijk, dan ligt het 
voorzeker geheel op den weg der Maatschappij er ook 
op deze wijze toe mede te werken om aan de Neder- 
landsche markt een aandeel in de aanvoeren van 
Java-suiker te blijven verzekeren, waarvan de 
wenschelijkheid vermeerdert, naar gelang de recht- 
streeksche uitvoer naar Engeland en elders wellicht 
allengs zal toenemen”. Men voorzag dus toen nog 
niet wat reeds kort daarna het geval werd, dat de 
markt van koloniale suiker in Nederland geheel 
stond te verloopen, om redenen waarbij hier ter 
plaatse intusschen niet opzettelijk kan worden stil 
gestaan. Evenmin als de particuliere handel was de 
Handelmaatschappij bij machte om de omstandig
heden te dwingen. Zoo zag de Factorij den uitvoer
handel van suiker, behalve dien van haar eigen plan
tages, geheel aan hare handen ontvallen, on eerlang 
achtte de Maatschappij den tijd gekomen om ook 
met betrekking tot andere uitvoerartikelen voor 
goed van verdere deelneming aan dien handel af te 
zien. Met het getij begreep zij ook do bakens te moe
ten verzetten.

Reeds elders in dit werk (zie het artikel CRE- 
DIET-INSTELLINGEN) werd er aan herinnerd, 
hoe hot optreden der Factorij als mededingster van 
do particuliere kooplieden op het gebied van den 
uitvoerhandel haar er als van zelf toe bracht om op 
te treden als geldschietster van landbouw on nijver- 
heidsondernemingon in Indië; maar alvorens hare 
verrichtingen op dit gebied na te gaan, valt nog het 
een en ander mede te doelen over een ander onder
deel van do haar oorspronkelijk ppgedragen taak, 
den handel van haven tot haven in den Indischon ar
chipel en nabij gelegen gewesten. Do hiermede ver
kregen rosultaton waren aanvankelijk niet ongun
stig. „De handel der Maatschappij op Java”, zoo 
heette het in de aanspraak van den President van 
den 2don Juni 1828, „is door kleine en wel bestuurde 
proeven meer en meer in betrekking met dien van. 
den ganschen Indischen archipel gekomen. Op Ben
galen en de kust van Coromandcl heeft do Factorij 
reeds aanzienlijko en voordeel gevende operatiën ge
daan”. Maar die voorspoed was niet bestendig van 
duur. In de jaren 1827 en 1828 beproefde de Factorij

tingscontracten, neg bleef voortgaan '). In 1S49, 
bij de afsluiting van een nieuw consignatie-con- 
tract.dat slechts met veel moeite door de Tweede 
Kamer werd goedgekeurd, werd echter tevens 
een geheim Lijnwaadcontract gesloten, waarbij de 
Maatschappij op zich nam, niet minder dan /II mil- 
lioen van haar kapitaal geregeld voor uitvoer van 
katoenen goederen te besteden, zonder eenigen waar
borg voor verlies. Ze liet zich dan ook gaarne in 1853 
vinden tot een belangrijke en merkwaardige inkrim
ping van haar consignatic-contract, om voorgoed 
van elke verplichting tot lijnwaad-uitvoer af te ko
men. Toch bleven de katoenen goederen nog vele ja
ren daarna een belangrijken tak van handel voorde 
Maatschappij, hetzij voor haar eigen rekening dan 
wel in consignatie van derden, uitmaken. Aan den 
afzet dier goederen bleef de Factorij steeds onver
poosd hare krachten wijden, niet alleen bij het hoofd
kantoor te Batavia, maar bij alle overige onder haar 
beheer staande agentschappen en kantoren in den 
Archipel. Door in het lijnwadenvak kundige jonge
lieden aan haar dienst te verbinden, trachtte zij voe
ling te houden met de eischen en den smaak der ver
bruikers, terwijl zij er naar streefde om het den koo- 
pers zoo geriefelijk te maken als de omstandig
heden dit toelieten. Maar veel uil van haar werk 
had zij niet. Wel waren er jaren, waarin met den 
lynwaadhandel zeer aanzienlijke winsten behaald 
werden, zooals in 1863 en 1864, toen daarmede res
pectievelijk / 1.850.000 en ƒ 2.100.000 werd verdiend, 
tengevolge alleen van de stijging der katoenprij- 
zen, welke de burgeroorlog in Noord-Amerika met 

. zielf bracht; maar spoedig daarop volgde eene ge
weldige reactie, die der Maatschappij een verlies van 
/ 750.000 in 1867 en van / 967.000 in 1868 berokken
de. Sedert hield men dien handel nog eenige jaren 
slepende om er zich gaandeweg echter geheel aan te 
onttrekken, want het bleek op den duur niet moge
lijk de verwachtingen te verwezenlijken, die de 
Maatschappij, blijkens haar boven reeds aangehaald 
geschrift, bij den aan vang van het derde tijdperk 
van haar bestaan nog gemeend had te mogen koeste
ren, om „op goede grondslagen, hetzij door inkoopen, 
hetzij door aanvaarding van consignaties, het be
lang der Nationale Nijverheid, met de hulp der 
N. H. M. indertijd in het leven geroepen, doch later 
zelfstandig en krachtig ontwikkeld, met het belang 
liarer aandeelhouders in overeenstemming te kun
nen brengen”.

Met den door de Factorij ter hand genomen uit
voerhandel voor eigen rekening der Maatschappij 
ging het in den regel even weinig voorspoedig. De 
kort na den aanvang harer werkzaamheden met het 
Gouvernement gesloten koffiecontracten, waarvan 
boven reeds sprake was, berokkenden haar een niet 
onaanzienlijk verlies, en toen korten tijd daarna de 
consignatie-contraeten ter zake van den overvoer der 
Gouvernementsproducten voor rekening van den 
lande een ware goudmijn voorde Maatschappij waren 
geworden, werd gedurende vele jaren achtereen door 
haar aan geen producten-inkoopen met bestemming 
voor de Nederlandsche markt meer gedacht. Om
streeks 1854 echter wijzigde zij in dit opzicht hare 
gedragslijn. Aan den in dat jaar benoemden presi
dent van de Factorij W. Poolman werd de last 
medegegeven om een meer werkdadig aandeel te 
nemen in den handel in het algemeen, en den pro-

yl) Zie Mr. N. W. Posthumus, Do geheime lijn-
waadcontracten der N. H. M. — Econom. Hist.
Jaarboek 1916»

weer
van zeer aan
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expcditiën naar Siam, Cochin-China, Timor cn do 
Molukl^n-,- die door elkaar weinig of geen voordooi 
opleverden, cn een viertal expcditiën naar de Golf 

Perzië beantwoordde zoo weinig aan de ver
wachting, dat in 1832 het besluit werd genomen om 
daar geene nieuwe pogingen meer te doen. Ook 
met verschillende expcditiën naar China en Ja
pan liep het niet voorspoediger af, en de aanvanke
lijke ijver voor dergelijkc ondernemingen verflauwde 
meer en meer, totdat ettelijke jaren later, toen do 
goudontdekkingen in Australië de ontwikkeling der 
volkswelvaart aldaar een ongedachte vlucht hadden 
doen nemen, aanleiding werd gevonden tot het on
dernemen van handelsexpeditiën derwaarts, waar
van de resultaten intusschen niet bemoedigend wa
ren, evenmin als die van eene in 1857 ondernomen 
expeditie naar Siam. Beter slaagden enkele expedi- 
tiën binnen de grenzen van den archipel, o. a. naar 
de kleine Soenda-eilanden, naar de Atjehsche peper
havens; maar het bleven op zich zelf staande, geïso
leerde ondernemingen, die tot geen blijvend handels
verkeer leidden, tenzij men hieronder zou willen 
rangschikken de gedurende verscheidene jaren voort
gezette verzending van sommige, niet voor de Euro- 
peesche markt geschikte, producten van de eene 
plaats naar eene andere, zooals was en wilde noten 
van Makasser naar Java; ruwe katoen van Palem- 
bang naar Semarang en Cheribon; sandelhout van 
Celebes naar China, en sapanhout en gambir van 
Singapore naar Japan. Gaandeweg evenwel trok do 
Factorij zich ook van dit operatieveld terug, en, met 
uitzondering alleen van de relaticn met Japan, waar
van toen nog grootsche verwachtingen werden ge
koesterd, die spoedig echter ijdel bleken, werd van 
de mogelijkheid tot voortzetting van den handel van 
haven tot haven in Azië in het algemeen en Indië 
in liet bijzonder zelfs niet gerept in het reeds meer
malen aangehaald, van de Maatschappij zelf uitge
gaan overzicht harer verrichtingen gedurende het 
tweede vijfentwintigjarig tijdperk van haar bestaan.

Daarentegen werd in datzelfde geschrift met groo- 
te ingenomenheid gewaagd van de schoone vooruit
zichten, die zich voor de Maatschappij openden op 
het toen reeds sedert ettelijke jaren betreden gebied, 
waarvan zoooven sprake was. „Het is op goede gron
den te verwachten”, dus leest men daar op blz. 40, 
„dat dc nieuwe suikerregeling gunstig zal terugwer
ken op dezo industrie, cn hierbij is onze Maatschap
pij in groote mate betrokken, èn als eigenares van 
eenigc fabrieken èn als geldschietster ton behoeve 
van een veel grootor aantal. Dc reeds bestaande con- 
signatie-contracton met verschillende fabrikanten 
zullen voorts in omvang toenemen, tengevolge van 
liet ophouden van de verplichte levering aan den 
Staat, terwijl de gelegenheid niet ontbreken zal tot 
het aanknoopen van nieuwe relatiën”. En enkele 
regelen vorder heette het: „Welk ook het lot der agra
rische wet (van 0 April 1870) zijn moge, zooveel 
schijnt onbetwistbaar, dat, om hare behoorlijke wer
king te verzekeren, beschikbaarstelling van Neder- 
landsch kapitaal een koofdvcroischte is. En, wie be
ter dan wij kunnen zich geroepen achten om, ge
steund door de wettelijke waarborgen on voorgelicht 
door bekwame deskundigen, langs dezen weg kapi
taal aan de ontwikkeling van den Indischon land
bouw dienstbaar te maken en daardoor tevens nieu
we levenskrachten aan den handel te schenken”.

Omtrent den omvang der reeds toen door de Fac
torij aangeknoopte relaties met lamielijke onderne
mingen zijn geene in druk verschenen gegevens be
schikbaar. In den aan vang van haar bestaan werd aan

de deelhebbers der Maatschappij rekenschap gege" 
hare verrichtingen in de gedrukte aanspra* 

ken van den President bij de opening van de jaar* 
lijksche bijeenkomsten van den Raad, maar het laat
ste verslag van dien aard loopt over het jaar 1834 en 
eerst veertig jaren later zag wederom een verslag om
trent den toestand der Maatschappij en hare hande
lingen het licht, dat over 1875 namelijk, het eerste 
van de sedert geregeld voortgezette serie. Volgens 
dit verslag nu had de Factorij op ultimo Juni 
1875 uitstaan wegens:

Aandcclen in Cultuur- en landelijke
ondernemingen......................................

Voorschotten onder hypothecair ver
band van idem.......................................

Voorschotten op producten ..........

of te zamen............................
en zulks ter zake van 4 koffieondernemingen, 1 indi
go- en 1 tabaksonderneming op Java, geheel voor 
eigen rekening der Maatschappij; 3 suikerfabrieken,
I arakstokerij, 1 houtaankap- en 1 aardolie-*) onder
neming op Java en 1 koffie-aanplant op Sumatra. 
alles in gezamenlijke rekening met anderen; terwijl 
consignatiecontracten waren gesloten met 5 koffie- 
ondememingen, 27 suikerfabrieken, 2 tabaks- en
II diverse ondernemingen. Volgens het laatst ver- a. 
schenen verslag nu, over het jaar 1915 loopende,-'-/ 
bedroegen de op uit0 December van dat jaar uit
staande saldo’s wegens

Aandeelen in Cultuur-ondernemin-

ven van

van

van

/ 2.300,000

„ 3.000,000 
„ 4.000,000

/ 9.300,000

ƒ 9.924,693
Beleening- en voorschotrekening .. „ 34.302,546 
Voorschotten op te leveren produk- 

ten van Cultuurondernemingen

gen

„ 12.6S0,212

of te zamen
ter zake van: 9 suikerfabrieken geheel en 7 fabrie
ken gedeeltelijk voor eigen rekening; en 22 suiker
fabrieken, eenige koffielanden, 14 tabaks-onder- 
nemingen, 12 thee-ondernemingen, 14 caoutchouc- 
produceerende landen, 2 goudmaatschappijen, enz. 
onder consignatie-contracten.

Het blijkt dus, dat op den duur de N. H. M. als 
voorschotbank van particuliere ondernemingen wel 
aan do verwachtingen van 1871 beantwoord heeft, 
al heeft men dit meer kunnen bemerken in het vierde 
tijdperk dan in het derde. In 1890 moest Mr. N. P. 
van den Berg in den eersten druk van deze Ency- 
clopaedie nog getuigen, dat dc relaties met landelijke 
ondernemingen volgens de balansen waren inge
krompen, ofschoon hij daarbij blijkbaar niet ge
dacht heeft aan den zeer belangrijken indirecten 
steun, door de N. H. M. verleend bij de suikercrisi3 
van 1884, toen zij medewerkte, om eenige andere 
voorschotbanken op de been te houden. Na 1896 
heeft ze echter ook rechtstreeks weer een zeer be-

/ 56.907,451

‘) De hier bedoelde uardolie (petroleum) onder
neming, de eerste onderneming van dien aard in 
Ncdorlandsch-Indic, gold dc exploitatie van eene 
door hot Gouvernement aan do Factorij en den 
heer Reerink verleende concessie in het district 
Madja, residentie Choribon, ten behoeve waarvan 
in het begin van 1874 uit Amerika werktuigen en 
technisch personeel worden aangebracht, doch die 
twee jaren later gestaakt werd wegens het misluk
ken der boringen, hetzij omdat in het geheel geen 
oliowerd aangetroffen, of omdat de verkregen olie 
te dik bleek te zijn (Koloniaal Verslag van 1876, 
bl. 207.)
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zienlijk geweest, en stegen zij o. a. in 1S85 tot 
/ 452.000 en 1890 tot / 430.000, zonder dat verder 
ooit van verlies to dezer zake sprake behoefde te 
zijn. Vooral door toedoen van Baltliasar Heldring, 
sinds 1S80 directeur en sedert 1900 president der 
N. H. M., werden do wisselopcratiën nadien nog veel 
sterker uitgebreid, tegelijk mot do reeds vermelde 
vermeerdering der deposito's. Het agentschap te 
Singapore werd zoo goed als geheel tot wisselbank 
ingcricht en do nieuwe kantoren toShanghaion Hong
kong kregen dadelijk dezolfdo bestemming. Hetsuc-, 
ces was zoodanig, dat de jaarverslagen bijna gere
geld konden getuigen van een belangrijk deel in de 
winst van de „Vestigingen in het Oosten” (steeds res- 
sorteerend onder de Factorij te Batavia). Ook nog in 
1913 wordt gesproken van een gestadigen vooruit
gang der bankzaken, zoowel in het Oosten als hier 
te lande, al waren ze in Achter-Indië en China iets 
minder levendig. De wisseloperatiën worden daar in 
’t geheel vermeld met de enorme som van ƒ 645 mil- 
lioen, waarvan het meerendeel, / 382 millioen, op reke
ning van de kantoren in Nederlandsch-Indië komt1).

Ook de beleoningen, die in hoofd zaak op uitvoer- 
producten betrekking hadden, breidden zich belang
rijk uit; doch van den juisten om vang er van en van 
de daarmede gekweekte renten vindt men in de ge
drukte verslagen geen melding gemaakt. Uit de aan 
die verslagen als bijlaag toegevoegde balansen der 
Factorij leert men alleen de ter zake op ult°. Decem
ber van elk jaar uitstaande saldo’s kennen, en die 
saldo’s fluctueerden tusselien p.m. /2lL millioen als 
minimum op ult° December 1891 en ƒ 73/4 millioen 
als maximum op ult° December 1884, het bekende 
crisisjaar, toen de omstandigheden de Factorij noop
ten tot het verleenen van zeer buitengewone crediet- 
hulp. Onder uit0 December 1895 stond een bedrag 
van ƒ 4,875.000 in beieening uit. Naderhand is dit 
saldo evenwel voortdurend sterk aangegroeid; onder 
31 Dec. 19J 3 kwam de post „BeJeening en voorschot
rekening” voor met ruim / 34 millioen, terwijl daar
naast nog ruim ƒ 12,5 millioen vermeld is onder het 
hoofd „voorschotten op te leveren producten van 
cultuur-ondernemingen.” In 1914 zijn die cijfers 
ietwat gedaald, doch in 1915 hadden ze zich reeds 
weer hersteld.

Het door de Maatschappij ter beschikking van de 
Factorij gestelde operatie-kapitaal heeft sedert 1888 
vele jaren lang in ronde cijfers /12 millioen bedragen. 
Vóór dien tijd was het veel aanzien lijker, en steeg 
soms, zooals onder ult° December 1880 liet geval 
was, tot boven / 20 millioen. Jn den nieuwsten tijd is 
het weer vermeerderd, ten gevolge der oprichting 
van de nieuwe kantoren te Rangoon, Hongkong en 
Shanghai en van de hervorming van het agentschap 
te Singapore. In de laatste jaren bedroeg het geheole 
kapitaal, door de Maatschappij toegewezen aan de 
„Vestigingen in hot Oosten” / 10 millioen. Lelijk wij 
reeds zagen, vormt dit kapitaal echter al lang 
niet meer het eenige fonds van deze kantoren; de 
deposito’s op langen termijn zijn een steeds belang- 
rijker toevoeging geworden, welker saldo op 31 Dcc. 
1913 veel meer bedroeg dan het vermelde kapitaal, 
namelijk / 25.319.388. En in 1915 zelfs nog 7l/2 
millioen daarboven.

Zoo is dus met het gewijzigde karakter van de

x) Zelfs in de oorlogsjaren 1914 en ’J5 was de 
loop van het wissel-en bankbedrijf in het Oosten 
niet zoo heel kwaad, niettegenstaande vele moei
lijkheden. De bankzaken worden zelfs in het 
verslag van 1915 „zeer bevredigend” genoemd.

langrijk aandeel weten te krijgen in de buitengewone 
ont wikkeling van de Indische cultuur- en mijnbouw- 
ondememingen. Het duidelijkste bewijs daarvan 
levert het verslag van 1912, waarin verkoopingen 
van produkten uit Indië vermeld worden tot een be
drag van ruim ƒ 56 millioen. Hieronder prijkt de 
Java-suiker met i / 40 millioen, d. i. ongeveer ’/b 
deel van den gansehen uitvoer. Aan Sumatra-tabak 
verkocht de Maatschappij in genoemd jaar voor bij
na ƒ S'/o millioen (alles in consignatie). Bovendien 
steunde ze met haar kapitaal verscheidene verkeers
ondernemingen, in ’t bijzonder de N. V. Zeehaven
en Kolenstation Sabang, die indirect de Indische be
drijven ten goedëTkwamen.

Wij mogen dan ook gerust zeggen, dat de N. H. M. 
onder de Indische voorschotbanken tegenwoordig 
een eerste plaats inneemt. Haar werkkring als zoo
danig is veel belangrijker geworden dan haar agen
tuur voor den Staat. Maar de hoofdzaak van haar 
bedrijf is die werkkring toch niet. Sedert ettelijke ja
ren ligt het zwaartepunt van hare werkzaamheden in 
het bankiersbedrijf, dat zij zoowel hier te lande als in 
Indië is gaan ter hand nemen en dat haar tegenwoor
dig een invloedrijke plaats onder de voornaamste 
credietinstellingen en bankiershuizen, niet alleen 
in Nederland maar ook in den vreemde, verze
kert. Het valt buiten het bestek van dit artikel om 
stil te staan bij hare verrichtingen als zoodanig op de 
Amsterdafusche geldmarkt, maar dit is niet het ge
val met het optreden van de Factorij in den nieuwen 
werkkring, waartoe zij zich als vertegenwoordigster 
der Maatschappij op Indisch terrein geroepen zag. 
De jaarlijksche verslagen der Maatschappij geven 
dienaangaaande wel geen volledig, maar toch een 
zeer gewenscht licht.

Van het oogenblik, dat de Factorij als geldschiet- 
ster of eigenares van landelijke ondernemingen de 
beschikking erlangde over de van die ondernemingen 
afkomstige producten, en de omstandigheden er 
haar toe brachten om die producten liever in Indië 
zelf van de hand te zetten, dan ze voor rekening van 
de Maatschappij ten verkoop naar Nederland te 
zenden, werd het voor haar een zaak van niet gering 
belang om aan den particulieren handel zooveel mo
gelijk de behulpzame hand te bieden bij het finan
cieren van de door haar hetzij bij onderhandschen 
verkoop, hetzij in publieke veiling af te stane pro
ducten. Eventueele beieening van die producten, en 
negotieering van de bij afscheep daartegen te 
trekken wissels waren de hiertoe als van zelf voor 
de hand liggende middelen; maar deelneming in den 
wisselhandel, om daarmede voor zichzelve voordeel 
te behalen, bleef der Maatschappij tot aan het eind 
van haar tweede tijdperk ontzegd. Bij het 63e der ar
tikelen van overeenkomst toch was het der Maat
schappij verboden „in fondsen of in den wissel te 
speculeeren,” en eerst nadat in de herziene artikelen 
van overeenkomst, .onder de werking waarvan het 
derde tijdperk werd aangevangen, dit verbod er uit 
was gelicht, kon de Factorij zich met eigenlijke wis
seltransactiën inlaten. Aanvankelijk geschiedde dat 
niet dan schoorvoetend en op zeer beperkte schaal; 
doch omstreeks 1880 begon de Factorij op dit terrein 
meer krachtdadig op te treden on nam zij hare plaats 
in onder de eigenlijk gezegde wisselbanken, wier 
werkkring op blz. 536 van deel I besproken wordt. 
Terwijl toch vóór het jaar 1881 de wisselreke- 
ning der Factorij nimmer een grooter bate dan 
ƒ 12000 aan wees, waar in het boekjaar 1874—75 een 
verlies van ƒ17.000 tegenoverstond, zijnde verdien
sten uit dezen hoofde na dien tijd steeds zeer aan-
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Handelmaatschappij, waardoor zij allerminst aan 
haar naam en aan het doel harer oorspronkelijke 
inrichting meer beantwoordt, ook de werkkring van 
hare Factorij in Indië geheel van aard veranderd, en 
taat zij thans niet meor, gelijk in vroeger jaren het 

geval was, als mededingster tegenover den particu
lieren goederenhandel, maar is zij voor dien handel, 
door haar optreden als cultuur-, als wissel-, als depo
sito- en als beleen- en disconto-bank, een steun van 
groote beteekenis geworden, een inderdaad onmisba
re steun, waarop zelfs onder de neteligste omstandig
heden kan gebouwd worden, zooals de in het crisis
jaar 1884 opgedane ervaring overtuigend geleerd 
heeft (zie o. a. bijlage B van het Verslag van de Java- 
sche Bank over boekjaar 1S84—5) en nog veel meer 
do ondervinding in het oorlogsjaar 1914. Het wegval
len of verdwijnen van de Factorij zou in het handels
verkeer en het gehecle economische raderwerk van 
Indië en omgeving eene voor de algemeene belangen 
van land en volk hoogst noodlottige storing en strem
ming teweeg brengen, en gelijke gevolgen, zij het in 
minder sterke mate misschien, zouden ook in Neder
land te duchten staan, ingeval aan het bestaan der 
Handel-Maatschappij een eind mocht worden ge
maakt; maar voor een dergelijke eventualiteit be
hoeft allerminst vrees te worden gekoesterd. De ver
lenging van haar bestaan, die tegen het eind van 
haar eerste tijdperk heftige bestrijding ondervond, 
(waarover zeer lezenswaardige opmerkingen voorko
men in het onder de literatuur-opgaaf vermelde arti
kel van Joh. C. Zimmerman) en vijf en twintig jaren 
later nog tot velerlei ernstige bedenkingen aanleiding 
gaf, kreeg in 1899 zonder eenig noemenswaard 
verzet haar beslag. Wel is naderhand bij verlenging 
of herziening der consignatie-contracten, die tegen
woordig met ieder jaar opzegbaar zijn, in de Tweede 
Kamer nu en dan aanmerking gemaakt over te 
groote begunstiging, maar nooit is daarbij het 
recht van bestaan der Maatschappij in twijfel 
getrokken. Nog in 1909 werd officieel door den 
Minister van Koloniën gewezen op haar groote 
beteekenis voor Regeering en Natie. Al steekt ze 
door haar kapitaal niet meer zoover boven alle an
dere Nederlandsche en Indische particuliere banken 
uit als vroeger, toch neemt ze zoowel hier als ginds 
nog de eerste plaats in. Zij staat voorop bij de meeste 
nationale ondernemingen, ook dikwijls bij de plaat
sing van staatsleeningen, zij staat vooraan in de 
bres, wanneer het economisch loven bedreigd wordt . 
Dit laatste is neg pas weer schitterend gebleken bij 
de gevaren van den grooten oorlog.

Als President van de Nederlandsche Handelmaat
schappij traden achtereenvolgens op:
.Jhr. W. G. Van de Poll
C. C. baron Six van Oterleek........ 1827—1827
O. Graaf Schimmclpenninck 
H. C. Van der Houven ...
F. Van der Oudermeulen .............. 1844—1850
E. P. de Monchy .
N. Trakranen........
Mr. F. Alting Mees
B. Heldring ..........
J. T. Cromcr ........
C. J. K. van Aalst 
cnalsPresidont vandeFactorij teBataviafungeerden: 
A. J. L. Ram ..
F. II. Spon gier .
C'. J. Verkout eren 
L. M. F. Plate .
C. A. Granpré Molière.................... 1852—1854
W. Poolman

J. C. Tcengs ..........
N. Trakranen..........
P. C. Van Oosterzec 
J. L. Van Gennep . 
J. J. Van Schreven
C. P. Lohr Jr...........
A. H. G. Fokker ...
H. C. Soeters..........
C. II. C. Bij vanck . 
H. J. Hoogeveen ...
S. E. Toens ............
A. F. Marmelstein .

1859
1859—1865 
1866—1870 
1870—1873 
1874—1878 
1878—1886 
1886—1894 
1894—1900 
1900—1903 
1903—1909 
1909—1911 
1911—1916 
1916—heden.

In staat A blz. 56 vindt men bijeengebracht 
de winst- en verliesrekening der Factorij over de 
jaren 1874 t/m 1915 Van de uitkeeringen, die aan de 
deelhebbers in de Ned. Handelmaatschappij van 
hare oprichting afzijn ten goede gekomen, geeft staat 
B. blz. 57 een volledig overzicht, terwijl voor verdere 
bijzonderheden aangaande hare geschiedenis en hare 
werkzaamheden behalve de reeds aangehaalde nog 
de volgende bronnen zijn te raadplegen:

G. de Clercq, Dissertatio de Societate Mercatoria 
Neerlandica, Leiden, 1843; De Nederlandsche Han
delmaatschappij in verband met onzen Oost-Indi- 
schen handel, Zalt-Bommel, 1853; Mr. H. W. Tyde- 
man, De Nederlandsche Handel-Maatschappij, Am
sterdam 1867; F. W. C. Blom, De Nederlandsche 
Handelmaatschappij, Beschouwingen naar aanlei
ding van het naderend einde van haar tweede 25- 
jarig tijdvak, Rotterdam, 1871; Joh. C. Zimmer- _ 
man, De Nederlandsche Handel-Maatschappij, Gids_
1871, IV, bl. 79;Dr. C. te Lintum, De Nederlandsche*^

s

L. Engel

Handel-Maatschappij, in de serie Populair-weten
schappelijk Nederland, Amsterdam 1914; Dezelfde, 
De N. H. M. in haar tegenwqordigen werkkring in 
Nêerlands Welvaart, afl. 2/ CK£ •"

HANDELS- EN CONSULAIRE VERDRAGEN. 
Zie HANDEL EN SCHEEPVAART.

HANDELSBANK(NEDERLANDSCH-INDISCHE). 
In April 1863 was -— in navolging van het CréditMo- 
bilier te Parijs — voor een deel met behulp van 
Fransch enDüitsch kapitaal te Am sterdam opgericht 
een Algemeene Maatschappij vooFHandel en Nijver
heid, die zich krachtens hare statuten naast het ver
richten van bankzaken ook ten doel stelde hetbevor- 
deren van ondernemingen van handel, scheepvaart, 
nijverheid, crediet en landbouw en bovendien het in 
het leven roepen van ondernemingen van dien aard. 
Door deze Maatschappij werd het initiatief genomen 
tot oprichting van een handelsbank voor Oost Indië 
„mot hot oog op de dringende behoefte aan meer
dere credietinstellingen voor onze volksplantin
gen,” zooals het heette in een dd.18 Juni 1S63 uit
gegeven prospectus. Aldus kwam de Ned. Ind. 
Handelsbank tot stand mot een maatschappelijk 
kapitaal van / 12 milliocn, vertegenwoordigd door 
48.000 aandeolon, elk van / 250, waarvan aan
vankelijk slechts een eorsto sorio van / 6 mil- 
lioon word uitgogeven. Op 15 Maart 1864 werd hot 
kantoor van het hoofdagentschap te Batavia ge
opend; 1 Maart 1865 werd een agentschap gevestigd 
te Soerabaja en eonigen tijd de proef genomen mot 
een kantoor te Scmarang, dat echter reeds na een 
jaar weder werd opgeheven. Eerst op 1 April 1S76 
word definitiof een kantoor to Semarang gesticht. 
Voor do trapsgewijze ontwikkoling van het bedryf 
der Handelsbank bleek reeds vrij spoedig een ver
sterking harer operaticmiddolcn een gebiedende 
eisch. In 1874 word een 5 pet. obligatioleening van 
/ 3 millioen aangegaan. In 1876 werd besloten tot

1824—1827

1827—1833
1834—1843

1851—1874 
1874—1889 
1889—1900 
1901—1907 
1908—1912 
1913—heden.

1825—1833 
1833—1S35
1835—1839
1840—1852

1854—1859
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- de uitgifte van do tweede serie van het maatschap- | voorshands echter slechts de helft of / 3 millioen 
pelijk kapitaal, dat zoodoende tot het oorspronlce- j werd uitgegeven. 1884 was het jaar van terugloopen
lijk bedoelde bedrag van ƒ 12 millioen werd opge- j de suikerprijzen en van de ernstige gebeurtenissen, 
voerd. Krachtens machtiging der algemeone ver- welke daarvan het gevolg waren. Men vindt deze ge- 
gadering van aandeelhouders van 1 Juli 1S81 ver- ! schetst in het artikel CREDIETINSTELLINGEN- 
kreeg de Directie de bevoegdheid tot het aangaan i Men vindt daar met name vermeld hoe ook de N. I.

! Handelsbank in buitengewonen geldnood geraakte,

1

van een 4 pet. leening van ƒ 6 millioen, waarvan
I 4

A. WINST- EN VERLIESREKENING DER FACTORIJ TE BATAVIA VAN DE NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ.
ii
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3) Van deze posten heeft geen nadere splitsing op de Winst- en Verliesrekening plaats gehad. 
‘) Hieronder /100.000 voor het algemeene ondersteuningsfonds.
3) Hieronder / 50.000 voor het algomeene ondersteuningsfonds.
*) Vanaf 1906 gaat de rekening over de „ Vestigingen in het Oosten”.
“) In ’t vernieuwingsfonds voor de suikerfabrieken.
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B. JAARLIJKSCHE TIITDEELINGEN DER NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ 
per aandoel van / 1000.
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hoe do Directie trachtte hare geldmiddelen aan te 
vullen door het aan de markt brengen van de nog 
ongeplaatste helft van dein 1881 door deelhebbers 
geautoriseerde 4 pet. obligatioleening en slechts 
tot een bedrag van nauwelijks een half millioen 
nemers vond en hoe alstoen een zestal invloedrijke 
mannen op do Amsterdamschc beurs een nieuwe 
naamlooze vennootschap oprichtten, onder den 
naam van N. I. Landbouw Maatschappij, met een 
aandeclenkapitaal van / 9 millioen, dat geheel 
hot eigendom zou zijn van do Handelsbank tegen 
in breng harerzijds in de nieuwe Maatschappij van 
haar aandeel in en hare uitstaande vorderingen op 
diverse cultuuronderncmingon in Indië tot een 
bedrag van / 12.800.000, terwijl de nieuwe vennoot
schap, onder waarborg van haar aandeclenkapitaal, 
ceno geldlecning van / 9 millioen, rentende 5 pet., 
zou aangaan. Dit plan slaagde. In een buitengewone 
vergadering van aandeelhouders werd, met wijzi
ging der Statuten, het kapitaal van ƒ 12 millioen 
op / 7.200.000, of van ƒ 250.— per aandeel op / 150 
teruggebracht en dus met / 4.800.000 verminderd, 
welk bedrag voldoende was ter vereffening van den 
verliespost, waarmede do balans van 31 Dec. 1884 
moest worden afgesloten. Sedert nam onder de in 
Indië opereerendo cultuurbanken de Handelsbank 
geen plaats meer in, doch hare belangen bleven
toch ton nauwste mot cultuurzaken samenhangen, I opend te Medan. Intusschon was in 1912 do wonsche- 
als houdster namelijk, op eonige aandeolen na, van lijkheid gevoeld om andermaal het maatschappe- 
het geheelo aandeelenkapitaal der als cultuurinstel- j lijk kapitaal der Bank uit te breiden en werd dit in 
ling in hareplaats getreden Landbouw-Maatschappij. ! November van dat jaar, mot wijziging der statuten,

De Bank bleef nu voor haren eigenlijken werk
kring zoo in Nederland als in Indië aangewezen 
op het bankiersbedrijf en wel in den meest uitge- 
strekten zin van het woord: -wisselhandel, disconto 
en beleeningbedrijf, verstrekken van voorschotten 
op consignati 'n van producten van Indië naar Ne
derland en omgekeerd op goederen van Nederland 
naar Indië en de tegeldemaking van al de pro
ducten, waarover de Landbouw Maatschappij de 
beschikking kreeg. Do werkzaamheden namen zoo 
gestadig toe, dat een bijkantoor te Weltevreden 
moest worden geopend en een agentschap gevestigd 
te Indramajoo in 1900, te Singapore in 1901 en te 
Bandoeng in 1904 en in 1904 ook een bijkantoor te 
’s Gravenhage. Een en ander deed ook de behoefte 
aan meer eigen middelen voelbaar worden en zoo 
werd in 1905 overgegaan tot een wederopvoering 
van het kapitaal tot / 15 millioen. Zoo verkreeg de 
Bank de middelen om krachtige uitbreiding te 
geven aan hare operatiën en verrezen achtereen
volgens nog agentschappen te Hongkong in 1906, 
te Probolinggo en Ampenan in 1911, te Tjilatjap 
in ld 12, terwijl in i913 de Bank agentschappen 
kreeg te Cheribon, Tegal en Ppkalongan, doordat 
in dat jaar het geheole bedrijf der op die plaatsen 
gevestigde firma G. A. van Putton & Co. aan de 
Bank overging. In 1914 werd een agentschap ge-

J
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vastgesteld op /30 millioen. Van het nieuwe kapitaal 
werd in Maart 1913 / 2.500.000 aan aandcclen uit
gegeven. terwijl ƒ 12.500.000 in portefeuille bleef. 
Hiervan werd in 1917 f 2.500.000: in 1916 (Febr.) 
f 5.000.000 en 1916 (Dec.) f 5.000.000 uitgegeven, 
zoodat thans het maatschappelijk kapitaal van 
f 30.000.000 geheel is geplaatst.

Welk een gewichtige rol de Landbouw-Maat- 
schappij in het bestaan der N. I. Handelsbank ver
vult, blijkt wel daaruit, dat de netto-opbrengsten 
der Maatschappij de grootste bijdragen vormen tot 
de dividenden der Bank. Volgens Emil Helfferich 
(„Die Niederlandisch Indischen Kulturbanken”Jena 
1914) bedroeg de winst der Land bouw-Maatschappij 
in 1907—1912 respectievelijk S5‘ , 63, 61’ 2> S3,69en 
58Vs % van de geheole netto winst der Handelsbank.

Van af 1910 wijdde de Land bouw-Maatschappij 
zich uitsluitend aan de suikercultuur en is derhalve 
ook het bedrijfsresultaat van de Handelsbank nog 
altijd voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van de 
suikercultuur op Java, ook al heeft zij haar bankbe
drijf sedert zoowel in Ned. Indië als daarbuiten (Sin
gapore en Hongkong) niet onbeduidend uitgebreid.

Van de uitkomsten der Bank en van de Land- 
bouw-Maatschappij sedert hare oprichting tot 
uit. 1914 geven de hier volgende staten een over
zicht.
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HANDELSONDERWIJS. Zio ONDERWIJS.
HANDELSVEREENIGING „AMSTERDAM ’.Deze 

instelling werd opgericht op den 23en Decem
ber 1878, mot het doel „het drijven van handel in 
het algemeen, zoowel voor eigen rekening als in 
commissie”, bij voorkeur met do Nederl. Oost-Indi
sche bezittingen. In de vennootschap werden opge
nomen de zaken der firma’s II. Reinelce te Amster
dam, Van Beek Reineke & Co te Batavia en Wille 
Gans & Co te Soerabaia. Het kapitaal bedroeg 
ƒ 2.500.000,—, waarvan ƒ 1.250.000,— bij do op
richting geplaatst was, terwijl de resteeronde

/ 1.250.000,— in 1881 werd uitgegeven. Bij latere 
statutenwijzigingen werd het kapitaal herhaaldelijk 
vergroot, hot laatst in 1913, waarbij hot kapitaal 
gebracht werd op / 15.000.000,—. In 1910 was 
dit kapitaal geheel uitgegeven.

Het karakter der vennootschap heeft in den loop 
der jaren belangrijke wijzigingen ondergaan. Aan
vankelijk een zuivere handelsondememing (import 
en oxporthandel) heeft do maatschappij zich 
en meer op het gebied der cultuurondornemingen 
vooral suikerondernemingen, begeven. In 1910 wer
den do import- en exportzaken geheel opgegeven.

meer

HANDELSVEREENIGING „AMSTERDAM.”

Afschrijvin
gen en re

serves.

Reserve ten | 
behoeve van ; Geplaatste 
het volgende j obligatiën. ! 

jaar.
hsi Gestort maat-: Gewoon en 

schappelijk buitengewoon j 
kapitaal. reservefonds.

Netto winst
£ («)•

(&)■co

235.759,34*.
238.267,49.V 

c) 227.673,65“ j 
23.912,74 !./.

407.838,31 |
278.994,62 !
73.508,22 j 

188.917,— !
348.375,19 |
439.668.49 ; 89.814,32 9.5
438.081.50 71.854,94j 10
358.559,29 S0.387,65j 8
585.219,74 j 279.291,27 8.5

250.000, — 2.346.000,—\d) 537.850,24 j 291.486,96 6
125.000, — 2.295.000,— 275.996,66 !./. 11.658,12 6.5
250.000, — 2.743.000,— 549.376,44 j 295.564,06 6
250.000, — 2.671.000,—: 500.157,56 i 197.063,50 6.5
350.000, — 2.598.000,— 692.600,92 j 364.080,84 7
350.000, — 2.523.000,—! 740.191,56 391.074,60 7

2.948.000, —j 844.798,19 414.563,35 8
2.852.000, —1 /) 1.518.807,53 ! 832.520,56 9

330.000, — 2.754.000,—' 1.104.593,07 I 509.66S.02 S
160.000, — 4.656.000,— 334.157,75 |./. 156.492,84 7
240.000, — 4.491.000,— 942.209,15 j 453.832,01 7

4.326.000, — 1.574.465,92 I 975.S64.98 S
300.000, — 4.159.000,— 1.671.61 ',S8 j 859.444,49 10
300.000, -1 6.310.000,—,h) 2.215.333,31 j 1.203.173,72 10
500.000, — 6.131.000,— 2.384,214,40 1 1.398.621,07 10
500.000, — 5.950.000,— 2.359.410,20 | 1.373.372,82 10

— 5.767.000,—j j) 3.556.392,27 2.374.200,95 10
— 10.084.000,—! 5.257.126,81 3.675.469,16 10

9.773.000, —! 3.947.844,51 2.368.448,50 10
9.461.000, —! 3.705.381,65 I 2.114.504,08 10
9.147.000, — 5.112.124,18 j 3.520.184,97 10
8.832.000, — 5.072.733,48 3.215.801,29 15
8 514.000,—. 7.731.331,81 4.078.173,75; 25

600.000, —I 8.195.000,—, 6.544.391,04 , 1.780.119,02) 25
500.000, —! 11.794.000,—' 12.337.881.17 | 7.956.127,06| 30

vorige jaren, excl. saldo A° P°, incl. reservos on afschrijvingen ten laste van het

24.221,28 
52.441,531 10 
31.293,18 7
13.710,58 1.5
70.001,66 9
41.169,38 5
21.957,30 — 

209.987,17 — 
54.155.72 8

1.250.000, —|
1.250.000, —
2.500.000, — 
2.500.000,— 
2.500.000,— 
2.500.000,— 
2.500.000,—
2.500.000, —
2.500.000, —
2.500.000, — 
2.500.000 —
2.500.000, —1
2.500.000, —
3.500.000, —
3.500.000, —
3.500.000, —j
3.500.000, —!
3.500.000, — 
3.500.000,—
3.500.000, —
5.000. 000,— 
5.000.000,—
5.000. 000,—
5.000. 000,—:
5.000. 000,—;
5.000. 000,—j
6.250.000, — 
0.250.000,-1
6.250.000, —!
7.500.000, —| 

10.000.000,— 
10.000.000,— 
10.000.000,— 
10.000.000,— 
10.000.000,— 
12.500.000,—
12.500.000, —
15.000. 000,—|

11.968,08 
28.523,93!
66.890,93 
70.235,48 

108.267,15;
113.680,50 
169.364,52
375.000, —
427.996,60 
503.691,27 
554.271,21
591.749.80 
635,861,30;
064.124,20
699.970.80 
732.111,07 
774.077,55
800.000, —,
800.000,—
800.000, —! e) 100.000,—
800.000, —, e) 275.000,—
800.000, —!
800.000,—
800.000,—
500.000,— g) 300.000,—

1.000.000,—
1.500.000,—
1.500.000,—
1.500.000, —
3.500.000, —
3.500.000, —
3.500.000, —!
3.500.000, —;
3.500.000, —j
3.500.000, —j
4.500.000, —|
5.025.000, —
3.750.000, —

91879
1880 l
1881
1882
1883
1884

970.000,—./.
! ï.oii.ooo,—
! 1.468.000,—,

1.451.000, —
1.433.000, —
1.415.000, —
2.396.000, —

1885
1886
1887 ,
1888
1889
1890 ■

1891 ; I
1892
1893
1894
1895
1896
1897 :1898 i
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910 500.000,—

500.000,—
500.000, —
500.000, —' 
500.000,—'

19) 1
1912
1913 !
1914
1915
1916

a) exclusief reserves van 
looponde boekjaar.
b) ten laste van hot looponde boekjaar, incl. reserves ten behoeve van ’t volgend jaar, doch exclusief reser
ves ten laste van A° P°.
c) incl. saldo agio ad f 69.609,90
d) incl. saldo agio ad f 18.477,45
e) bovendien 1' 100.000,— reserve suikermachinerieën.
/) incl. saldo agio ad f 146.048,96
g) bovendien f 400.000,— reserve machinerieën m gebouwen.
h) incl. saldo agio ad f 196.273,16 
j) incl. agio ad 1' 400.000,—
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Nederland, waarbij totlid benoemd werd der commis
sie. samengesteld om do grondslagen der organisatie 

de Kon. Mil. Alc. te Breda te wijzigen. In 1S68 
werd hij, mot den rang van geh.-maj., uit den milit. 
dienst ontslagen on benoemd tot lid in den Raad 

Ned.-Indië; den Ssten Dec. 1872 overleed hij 
te Batavia.

HAPVOGELS. De Eurylaimidae zijn fraai gekleur
de vogels met grooten kop en een aan den wortel 
buitengewoon breeden met groote borstelharenvoor- 
zienon bek, waardoor zij den naam dragen van hap- 
vogols. Zij zijn boschbewoners en zoeken de nabij
heid van het water. Sumatra en Bomeo worden 
bewoond door Gorydon sumatranus, de grootste der 
bekende soorten, met een buitengewoon breeden, 
sterk gekromd en, met S. vormige randen voorzienen 
boven bek, zwart van kleur met een licht bruin keel- 
schild, het midden van den rug geelrood; do bek en 
de naakte huid rondom de oogen zijn hoog karmijn
rood, welke schitterende kleur na den dood geheel 
verdwijnt. Deze merkwaardige kleursverandering 
heeft bij Euryl. Hors fieldt, Evryl. nasutus s. macro- 
rhynchus on Euryl. psittacinus enz. ook plaats; do 
bek, bij het leven glanzend wasachtig grasgroen, 
verliest na den dood die schitterende kleur, deze 
verandert in lichtblauw, daarna in donkerblauw en 
een paar dagen later in zwart. Op Java komt Eurylai- 
mus javanicus voor; zij is van boven zwart met gele 
vlekken, en de staart is zwart met een witten band; 
de overige lichaamsdeelen zijn grijspurperkleurig; zij 
bewoont de moerassige bosschen aan de oevers van 
rivieren en meren en voedt zich met in sekten, wor
men enz. Eur. ochromelas bewoont Sumatra en 
Bomeo, is van onderen rosekleurig en citroengeel; 
Psarisomus Dalhousiac s. psittacinus van Sumatra 
is groen met blauwen staart, zwarten boven kop, 
blauwe kruin, een citroengele keel en twee vlekken 
achter de oogen. Op Sumatra en Borneo leeft Gym- 
birhynchus macrorhynchus, van onderen purperrood, 
bovendeden, kin en een band over den krop zwart 
met witte schouders en blauwen bek (Mal. boeroeng 
oedjan). Op Sumatra en Borneo heeft men Calypto- 
mena viridis aangetroffen, die geheel groen is met 
zwarte vlekken aan de hals en op de vleugels en wier 
voorhoofdsvederen kuifvormigovereind staan. Deze 
vogels, zoo in ’t oog vallende door hun prachtigon 
vederen tooi, zijn daarenboven merkwaardig door 
hun ncstbouw; Eur. javanicus en Cynib. macrorhyn
chus vervaardigen een zeer groot nest samengesteld 
uitbladeren,plantenvezels en worteltjes in den vorm 
van een afgeplatten kogel op een boven hot water 
hangenden boomtak; de ingang is aan een der zijden 
met groote zorg gemaakt. Oengeh tampalano is do 
inlandsche naam in Midden-Sumatra van Oor. suma- 
Iranus en Cynib. macrorhynchus on Toeroonan oedjan 
van Eur. ochromelas. In groote hoeveelheden worden 
zij geschoten ten behoeve van den veerenhandel.

HARAM. In het Mohamm. recht: verboden, 
strafbaar.

HARANG (ook Dolok Batoe Harang genoemd); 
een geïsoleerde en weinig uitgestrekte oud-andesie- 
tige heuvelgroep op de hoogvlakte ten zuiden van 
het Toba-meer, ten Z.Q. van de golf van Bakara.

HARASHAS (soend.). Zie PANDANUS.
HARAU of ARAU. I. Batang Harau, de Padang- 

rivier (zie aldaar) II. Linkertak der Sinamar-rivier 
(Sum.Westk.) en een gelijknamig dorp daaraan gele
gen. III. Harau-kloof 16 K.M. ten n.o. van Pajo 
Koemboeh (Sum.Westk.),een door toeristen veel be
zochte kloof in een zand steen-gebergte. De wanden 
zijn loodrecht uitgeslepen en bereiken een gemid-

Bij de laatste statutenwijziging werd het doel als 
volgt, omschroven: „Ondernemingen van landbouw 
en industrie tot stand te brengen, te verkrijgen, 
daarin deel te nemen, te drijven en werkkapitaal 
aan zoodanige ondernemingen te verschaffen, zoo
mede het verrichten van alle handelingen, die daar
mede verband houden.”

De maatschappij bezat einde 1915 14 suikeronder
nemingen, 1 tapioca- en vezel-onderneming, 1 ta- 
piocaonderneming, 2 vezelondemcmingen en 1 kof
fie- en rubberondememing, terwijl zij bovendien 
met 2 suikerondernemingen in con si gnatieb et rek
king stond.

De op blz. 59 voork mende staat geeft een over
zicht der door de maatschappij verkregen resul
taten */) '

HANDELS VEREENIGINGEN. Zie KAMERS 
VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID EN 
HANDELSVEREENIGINGEN.

HANDEULEUM (soend.). Zie GRAPTOPHYL- 
LUM.

HANDIO. Kampong in het landschap Sosa djoe- 
loe, in de onderafd. Padang Lawas, res. Tapanoeli, 
in do nabijheid waarvan dëXijang na moewap (zie 
aldaar), een der uitgestrektste druipsteengrotten 
van Ned.-Indië, gelegen is, die een groote hoeveel
heid guano bevat, welke tot nog toe niet werd 
geëxploiteerd. De grot staat bij de bevolking in 
bijgeloovige eer. Tijdschr. Bat. Gen. XXXVII, bl. 
201.

van!

van

HANDIWOENG (soend). Zie ONCOSPERMA 
FILAMENTOSA.

HANDJOEWANG BEUREUM (soend.). Zie 
CORDYLINE.

HANGGASA (soend.). Zie AMOMUM. 
HANGGASA LEMBOET (soend.). Zie AMOMUM 

CARDAMON.
HANTAP (soend.) en zijn samenstellingen. Zie 

STERCULIA.
HANTAP BADAK (soend.). Zie STERCULIA 

JAVANTCA.
HANTIPEH-POERA.

OELAR.
HAOEN ATAS. Landschap tot Lagoeboti behoo- 

rende, ten Z. van het Tobameer gelegen, sedert 1888 
bij het Gouvemementsgêbied ingelijfd en bij de 
onderafd. Toba, res. Tapanoeli gevoegd.

HAPETAN. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU
MENTEN.

HAPIT (apit). Zie MOH. KALENDER, A. 
ü / HAPOER BAROS (bat.). Zie DRYOBALANOPS.

HAPPÉ (EVERHARD CHRISTIAAN FREDE- 
RIK). Geb. te Villevoorde den 13den April 1817 uit 
het huwelijk van J. F. Happé en C. Tijhoff, trad hij 
den 12den Juni 1836 in Indischen mil.dienst. Alsle 
luit. onderscheidde hij zich bij de eerste, tweede en 
derde Balische expedities (1846, 1849). Na eenigen 
tijd op Java doorgebracht te hebben, werd hij in 
1854 tot majoor benoemd en te Palen bang geplaatst; 
vandaar keerde hij in 1856 naar Java terug en werd 
aan het hoofd gesteld van de expeditie naar de To- 
mori-baai (Oostk. van Celebes), In 1857 tot luit.-kol. 
bevorderd, werd hem in 1859 het militair kommando 
opgedragen in de res. Palembang en gelukte het 
hem door zijne krijgstochten in de Lematang-Oeloe 
(April—Jpni)de rust in dat gewest te herstellen. Tot 
kolonel benoemd (1862), werd Happé in 1863 aange
wezen om den luit.-kol. Verspijck te vervangen als 
resident en kommandant der troepen in de Z.- en O. 
afd. van Bomeo; in 1865 werd hij op herhaaldrvèrzöek, 
uit die Intrekkingen ontslagen en vertrok hij naar
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delde hoogte van 125 M., soms naderon zij elkaar 
tot een 20 M„ dan weer wijken ze een paar 100 M. 
uiteen. Zo zijn evenals het harde Elbezandstcengc- 
bergte zoowel horizontaal als verticaal gegroefd 
en vertoonen met de Sachsische Schweiz ook over
eenkomst door de sterke doorlaatbaarheid voor 
water. De kloof bezit een waterval, en een krachtige, 
driemaligo echo. (A fourteen days trip in the Pa- 
dang Highlands, Ver. Toeristenverkeer,'” Batavia, 
1913). De plaats heet bij de Inlanders Loeboek 
Limpato; hier werd tijdens den Padri-oorlog het 
fort Veltman gebouwd; er zijn geen sporen van over
bleven. Een afbeelding van den z. lijken-ingang der 
kloof is te vinden in „Reizen en onderzoekingen 
der Sumatra-expeditie 1877—1879. Middcn-Suma- 
tra”, 1ste ged. bl. 45.

HARDELAND (DR. AUGUST), geboren te Han- 
nover 30 Sept. 1814, overleden aldaar 27 Juni 1891, 
werd gedurende de jaren 1837—1839 opgeleid tot 
zendeling door de Rheinische Missionsgesellschaft 
te Barmen en daarna bestemd voorden zendingsar- 
beid op Bomeo. In 1839 kwam hij te Batavia aan, 
maar moest volgens de toen geldende bepalingen 
eerst ten genoegen der Regeering een proefjaar op 
Java doorbrengen. Te Batavia werkte toen de En- 
gelsche zendeling Dr. Medhurst (zie dien naam), 
onder wiens leiding hij zich in het Maleisch oefende. 
In 1841 mocht hij naar Bandjermasin gaan. Daar 
bleef hij voorloopig, om deel te nemen aan hetgeen 
er door de Zending werd verricht, want het werk 
onder de Dajak-bevolking van het binnenland was 
toen nog niet begonnen. Van Bandjermasin ging 
H. het binnenland in en trachtte zich to vestigen 
aan den middelloop der Kahajan-rivier. maar deze 
poging mislukte. In 1843 kon hij den zendingspost 
Bintang vestigen, aan den bovenloop der Poelo 
PÖtak-rivier. De vele moeilijkhedon, die hij hier on
dervond, en de slechte staat zijner gezondheid deden 
hem besluiten een anderen werkkring te vragen. In 
1845 begaf hij zich naar Zuid-Afrika en liet te Elber- 
feld een boekje drukken in de Ngadjootaal, met den 
titel: Tjerita Karadjaan Hatalla, tuntang augh 
adjar bara surat Hatalla, tinai sombajang dan 
njanjian (Bijbelschc geschiedenissen on teksten uit 
den Bijbel, benevens, gebeden on liederen; de lie
deren zijn van notenschrift voorzien). In 1846 gaf 
hij te Kaapstad uit: een Ngadjoesch leesboekje 
(Surat akan Oio Ngadju hong pulau Bornco) en op 
kosten van het Britsch & Buitenlandsch Bijbelge
nootschap, eene Ngadjoescho vertaling van het 
Nieuwe Testament, door hem op Borneo gemaakt, 
te zamen met zijn ambtsbroeder Boeker, die reeds 
in 1810 te Batavia eene vertaling van het Evangelie 
van Matthcus had laten drukken. Na ijverig in Z. 
Afrika te hebben gewerkt, kwam H. in 1849 in 
Duitschland terug. In hetzclfdo jaar bood hij zich 
aan bij het Nederlandsch Bijbelgenootschap, om 
het Oude Testament in het Ngadjoesch te vertalen; 
op voorstel van Prof. Millies werd dit aangonomon 

keerde H. nog in hetzelfde jaar naar Bornco

en eon woordenboek (Dajacksch-Deutsches Wörtor- 
buch), beide uitgegeven door hot Ned. Bijbelgenoot
schap. Deze tweo werken zijn ontstaan uit aantee- 
keningon, die H. bij het vertalen van den Bijbel 
voor oigon gebruik had gemaakt. Toen zo versche
nen, was hij reeds benoomd tot superintendent der 
Hormannsburger Mission (Hannover). In die hoe
danigheid maakte hij in 1859 eene reis naar Zuid- 
Afrika. Tot 1864 bleef H. dezen post bekleed en; 
daarna werd hij huisvader in het Reddingshuis te 
Helmstedt.

Hardeland’s Spraakkunst is eene poging om de 
rijke grammatische stof, die hij had verzameld, 
systematisch te ordenen. Het ontbrak hem echter 
te zeer aan kennis van en inzicht in de verwante 
talen om dit naar behooren te kunnen doen. Daar
door is zijne spraakkunst verward en omslachtig 
en zijn do verklaringen dikwijls onjuist. Het Woor
denboek is in zijne soort een veel beter werk; de 
overvloedige voorbeelden en de talrijke bijzonder
heden van ethnografischen aard maken het tot 
eene rijke verzameling van leerstof. Een in ’t oog 
loopend gebrek is, dat de vreemde, vooral de Ma- 
leischo woorden dikwijls niet als zoodanig zijn aan
gewezen, zoodat men lang niet alles voor Dajaksch 
(Ngadjoesch) kan aannemen, wat daarvoor wordt 
aangeboden. Achter de spraakkunst staat de tekst, 
met vertaling en verklaring, van de litanie waar
mede do Dajaksche priestoressen op het dooden- 
feest do zielen der gestorvenen naar hun verblijf 
geleiden, eene belangrijke bijdrage tot de kennis 
van do godsdienstige taal en letterkunde der Oio 
Ngadjoe. Na hot verschijnen zijner spraakkunst 
werd H. op 8 Dcc. 1858 op voorstel van Prof. Vinke 
door de Utrechtsche faculteit honoris causa tot doc
tor in do theologie gepromoveerd. H. was een man 
van grootc workkracht en een doorzettend karakter. 
Het taalwerk, waardoor hij de grondlegger is gewor
den van de studie der Dajaksche talen, is in zeer 
korten tijd gereed gekomen. De omstandigheden 
eisehton dit, maar voor het werk is het natuurlijk 
niet voordeelig geweest.

Literatuur: L. Von Rhoden, Geschichte der Rhei- 
nischen Missionsgesellschaft, Barmen, 1871; S. 
Coolsma, De Zendingseouw voor Ned. O. Indië, 
Utrecht 1901; C. F. Gronemeyer, Gedenkboek van 
het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1914 (met 
portret van Dr. Hardeland).

HARDERS. (Mugilidae). mal., jav., soend.: bë- 
lanak. Nauw verwant aan de Atncrinidae (zie KO- 
RENAARVISSCHEN). Een aantal soorten, veel 
gelijkend op den Europeesehen Harder, komen in 
zee, brak- en zoetwater van den Indischen Archipel 
voor.

HAREAN. Landschap op do zuidkust van het 
schiereiland Samosir,ln het Tobameer.

HARÈNDÖNG~(soend.) en zijn samenstellingen. 
Inl. namen voor vcrschillondo vertegenwoordigers 
van do grooto plantonfamilio der Melastomaceoën: 
b.v. Melastoma en Medinila. Zio aldaar.

HARENGA (soesd), of Atjerang, Adjeran (mal.), 
naam voor Bidens pilosa L., fam. Composieten, een 
kruidachtigo plant, met gelo on witte bloemhoofdjes 
die gekweekt on verwilderd voorkomt. Do driotal- 
ligo of diop-ingesneden driedeoligo bladoren zijn 
als middel togen do Indischo spruw in de Neder- 
landscho Pharmacopeo als jolia bidentis opgonomen.

HAREUBAB. iatj.) Zio MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

HARIMAU. Zie RIMAU.
HARIMAU TOENGGAL. Zie TIJGER.

en zoo
terug. Boeker, met wien hij ook ditmaal zou samen
werken, kwam toon juist to overlijden. II. ging 
wonen te Palingkaoo on vertaalde daar,to zamen met 
den Ngadjoeschen christen-onderwijzer Timotheus 
Marat, het Üudo Testament, dat in 1850 gereed 
kwam, in 1857 door H. mot eon aantal Inlanders 
werd herzien en in 1858 onder zijn toezicht in Neder
land word gedrukt, to zamen met eeno herziene 
vertaling van het Nieuwe Testament. In hetzelfde 
jaar bewerkte H. nog eeno Ngadjoescho spraakkunst 
(Vorsueh oinor Grammatik dor DajackschonSpracho)
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genezing zoeken. Thans is er door de Rijnsche zen
ding een soort van asyl gebouwd, waar deze lijders 
verpleging vinden. Deze inrichting, die onder het 
toezicht staat van den zendeling van Sipirok, ge
niet van de Rcgeering een sxibsidie.

HARMENSZ of HERMANSZ. (WOLPHERT) 
Als admiraal van de 2o vloot door de Ver. Holl. Com
pagnieën naar Indië gezonden, bracht hij voor Ban
tam aan de Spaansch—Portugeesche armada in 
T)ec. 1601 een zware nederlaag toe; van daar naar 
de Molukken verzeild, moest hij, om redenen van 
handelsbelang, naar het vaderland terugkeeren en 
die eilanden aan de Portugeezcn en Spanjaarden 
overlaten.

HAROEKOE. Zie OMA.
HARSEN zijn noch chemisch, noch physisch be

hoorlijk te definieeren. Men verstaat er gewoon lijk 
onder: eene klasse van meestal bruin of geel ge
kleurde stoffen, zelden ongekleurd, in de meeste 
gevallen amorf, onoplosbaar in water, oplosbaar 
in aether of in alkoliol, weinig oplosbaar in petro- 
leum-aether. Bij verwarming worden ze week en 
smelten vervolgens vaak tot een kleverige vloeistof; 
zij branden met een roetende vlam.' Bij tal van 
chemische processen treden harsachtige zelfstan
digheden op, zooals bij de inwerking van alkaliën 
op aldehyden, van formaldehyde op phenolen, bij 
verhitting van onverzadigde koolwaterstoffen (waar
bij polymerisatie in het spel komt,; bij droge 
distillatie van hout, turf e.d. ziet men ze eveneens 
als bijproduct ontstaan. In het dierlijk organis
me schijnen geen harsen gevormd te worden, daaren
tegen treden zij in het plantenrijk rijkelijk op.

De harsen treft men voornamelijk in de hooger 
georganiseerde planten aan; in de planten der heete 
streken meer dan in die der koudere; even
wel vindt men ze ook in groote hoeveelheid in 
de pijnboomen, die in de noordelijke streken in- 
heemsch zijn. Zij worden in alle deelen der plant, 
behalve in het cambium, aangetroffen, doch in de 
grootste hoeveelheid in den bast, waaruit zij vanzelf 
of wel na gemaakte insnijding naar buiten vloeien.

Omtrent het ontstaan der harsen is niets met ze
kerheid bekend; naar de samenstelling mag men 
aannemen, dat vele door oxydatie van terpenen ont
staan zijn, zooals met de harsen van terpentijn, 
mastik, wierook enz. het geval is. Het is dun ook 
bekend genoeg, dat terpentijnolie on andere ter
penen uit de lucht gemakkelijk zuurstof opnemen 
en daarbij verharsen. Soms zijn het producten van 
de normale stofwisseling, maar ook wel zijn zij het 
resultaat van processen, die zich na verwondingen 
afspelen, zoodat men ze wel verdeelt in physiolo- 
gische en pathologische harsen.

De natuurlijke harsen bevatten koolstof, water
stof en zuurstof, enkele ook stikstof; steeds zijn zij 
mengsels van verschillende stoffen, waarin soms 
aetherischo oliën, gomachtige lichamen enz. Naar 
hare samenstelling vertoonei zij verschillende 
physische eigenschappen, zoodat men vroeger 
wel onderscheidde: de balsems, die door een 
groot gehalte aan aetherischo olie half vloei baar 
of week zijn (terpentijn, tolubalsem, copaïva- 
balsem); de weck o harsen, die bij de ge 
wone temperatuur vast, maar niet broos zijn, zoo
dat zij tusschen de vingers kunnen worden ge
kneed (pijnhars); de harde harsen, bij de 
gewone temperatuur hard en broos (damar, gutte- 
gom); de gomharse n, die gom of plantenslijm 
bevatten (ammoniak, gomhars, asafoetida (duivels
drek), galbanum. Door Tschirch (Die Harze und

HARING. De Haringachtigen (Clupeidae) belmo
ren tot de Malacopterygii (zie VISSCHEN) en ko
men in talrijke soorten in den Indisehen Archipel 
voor. Chirocenirus dorab (Forsk.) is een lange slanke 
zilverkleurige visch, met scherpen buik, vanwaar de 
maleisclie naarn Parang-parang.Klcine haringsoorten 
van het geslacht Spartelïoides, zoowel als ansjovissen 
van het geslacht Siolephorus, (Ikan tori), worden 
geconserveerd en tot de bekende „Makassaarsche 
vischjes” of „Roode vischjes” (Ikan mérah) bereid, 
die als toespijs bij de rijsttafel een rol spelen. De ei
genlijke haringen (Glupea) (Ikan tèmbang) komen 
in talrijke soorten op de vischmarkten. Onder de 
elften is vooral Clupca (*4/osa)?nflcr?<raBlkrvan betee- 
kenis (mal.: Têroeboek),die het voorwerp van een 
belangrijke visscherij aan de mond van eenige mie
ren van Sumatra, Borneo en Malaka is. De gedroog
de en gezouten kuil komt onderden naam van „Të- 
lor troeboek” of „tëlor ikan” (alg.: vischkuit) in 
den handel. Onder den naam van Mata besar en 
Boelan-boelan zijn groote haringen met lange aars
vin, van het geslacht Pellona bekend, die deels in 
zee, deels ook in rivieren voorkomen. Ansjovissen 
doen zich ook in vele soorten voor; die van het 
geslacht Setipinna zijn groot en kenbaar aan de ver
lengde stralen van de borstvin; zij komen in brak 
en zoet water der groote Soenda-eilanden voor. En- 
graulis my-siax Bl.Schn. (MAL. Boeloe ajam) is een 
algemeene soort; bij Engranlis setiroitris (Brouss.) is 
de bovenkaak tot een ver naar achtpren reikend 
sabelvormig uitsteeksel, verlengd. Verwant met de 
haringen, waarvan zij ook het uiterlijk hebben, 
zijn de in het algemeen onder den inlandschen naam 
„bandëng” bekende vischsoorten, w.o. Elopshawa- 
xensis T. Regan, Megalops cyprinoides (Brouss.), Al- 
bnla vulpes (L.) en Chanos chanos (Forsk.). De 
laatste soort wordt op groote schaal in visch- 
vijvers, o.a. in de lage streken ten noorden van 
Batavia gekweekt. Het jonge broed wordt daartoe 
in zee gevangen en in de ondiepe vijvers uitgezet, 
waarvan de waterstand door sluizen geregeld wordt. 
Terwijl de dieren hier in brakwater leven, worden 
zij in de Preanger-Regentschappen ook in zoetwater 
gekweekt. Aan de Haringachtigen is ook verwant 
Noiopterus (op Java: lopis), groote, bruin gekleur
de, zijdelings afgeplatte, visschen met zeer kleine 
schubben, een zeer lange aarsvin en korte rugvin 
uit het zoete water van Java, Sumatra, Borneo 
en Oost-Azië. Ook de Osteoglossidae, waartoe het 
geslacht Scleropages een soort uit het zoete water 
van Borneo en Sumatra en een andere uit de rivieren 
van Nieuw-Guinea en Australië behoort, zijn met 
de haringen verwant.

HARINGIN(soEXD.).ZiëCASSIATIMORIENSIS.
HARI RAJA, d.i. feestdag. Zie GARÉBÉG.
HARITE. Een heetwater meertje op de ooste- 

lijkTThêHing van het Si Boeal-boeali gebergte in de 
nabijheid van Sipirok, res. Tapanoeli, nabij den oor
sprong van de AelTMandoerana. Het water is zwart 
gekleurd en riekt sterk naar zwavel. Ongeveer in 
het midden wordt om de 1 ■/., a 2 minuten het water 
tot een hoogte van -j- 1ÖM. omhoog geworpen, ter
wijl tusschen twee hooge opstootingen kleinere van 
eenige meters plaats vinden. Niet ver vandaar, nabij 
de kampong Si Toeraba, op ongeveer anderhalven 
kilometer van 3en grobten weg van Padang—Sidem- 
poean naar Sipirok bevinden zich komvormige ruim
ten m 'den bodem, gevuld met heet water van een 
troebel melkachtige kleur, in de nabijheid waarvan 
zwavelafzetting is te bespeuren. Hier kwamen steeds 
tal van aan huidziekten en lepra lijdende personen
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die Harzbehalter) is een andere verdeeling voorge
steld, welke op de chemische samenstelling berust, 
echter eveneens veel willekeurigs bevat, wat bij 

klasse van stoffen als de onderwerpelijke niet

begrepen gebruiken uit den vóór-Mohammedaan- 
schen tijd bij de rouwceremoniën opgenomen en hot 
schijnt met onmogelijk, dat oudtijds ook herinne- 
gen aan denWest-Aziatischen godsdienst, die no* on
der de bevolking van Mcsopotamiö voortleefden, in
vloed hebben gehad althans op de vormen, waarin 
het rouwbetoon over de. rampzalige Aliden zich 
uitte ly— Toen het Sji’itisme in Perzië staats. 
godsdienst was geworden, ontwikkeldo de Moehar- 
ram-viering zich daar tot een belangrijk nationaal 
godsdienstfeest. Verscheidene reizigers uit de 17o 
eeuw en later hebben uitvoerige beschrijvingen daar
van gegeven (vgl. o.a. de literatuur bij G. v. Vloten, 
Les drapeaux en usage a la fète de Huijein a Téhéran, 
Intern. Archiv. für Ethnographie V (1892), 105 vv.). 
Hoofdkenmerken der viering in Perzië zijn: le. de 
dagen van 1—10 Moeharram gelden als godsdiens
tige rouwdagen; ijverige vromen leggen zich dan 
velerlei onthoudingen op; liefdadigheid wordt in 
ruime mate beoefend (waarvan talrijke bedelaars, 
voordeel trekken); men onthoudt zich van zaken 
doen en van alle belangrijke ondernemingen; 2e. op 
pleinen en andere plaatsen worden voordrachten 
over Hoesains martelaarschap gehouden, bijge-. 
woond door een talrijk gehoor, dat meermalen onder- 
de kreten Hasan! Hoesain! in hevig geweeklaag los
barst, hetgeen gepaard gaat met verwenschingen 
tegen Oemar en de overige, door de orthodoxe Mo
hammedanen hoogvereerde, vroegste chaliefen, AlTs. 
voorgangers. Groote, kostbare tenten worden voor- 
deze bijeenkomsten ingericht, van binnen behangen 
met wapens en krijgsemblemen. In de 19e eeuw na
men deze voordrachten ook wel den vorm van too- 
neelopvoeringen aan, waarbij Hoesains krijgstocht 
en martelaarschap vertoond werden» Zij, die de kos
ten van een en ander op zich nemen, beschouwen dit. 
als een godsdienstige daad; 3e. luisterrijke optoeh-. 
ten met groote kleurenpracht hebben plaats, welke- 
ook weder hoofdzakelijk ten doel hebben, de ge
schiedenis van Hoesains treurig uiteinde aanschou
welijk voor te stellen. Do stoet heeft een krijgshaftig- 
aanzien, de deelnemers tooien zich zooveel mogelijk 
in krijgsdos en dragen wapenen; rijk opgetuigde- 
paarden zonder berijder worden medegevoerd be
nevens draagbaren, waarop soms kinderen liggen,, 
die de in den strijd gevallen helden moeten voorstel
len, verder reliekkastjes, bont versierd, en naboot
singen van monumentale graven en versierde lijk
baren, met velerlei stoffen behangen en voortdurend 
in beweging gehouden door de dragers, die zich sprin
gend voortbewegen; eindelijk: bont gekleurde vaan
dels en standaarden, bijna alle boven aan tle punt, 
op de wijze der Romeinsche adelaars, voorzien van de 
zgn. pandja, de zinnebeeldige hand met uitgestrekte- 
vingers2). Ook wordt wel de bruiloft van Hasans

een
behoeft te bevreemden.

Vele harsen worden in de geneeskunde gebruikt 
en vooral is dit met de gomharsen het geval; de 
meeste vinden technische toepassing, zooals voor 
vernissen, zegellak, liarszeepen enz.

HARTINGH (NICOLAAS)., Was opperkoopman 
en gecommiteerde tot de zaken van den Inlander en 
werd 21 Maart 1754 benoemd tot gouverneur en di
recteur van Java’s noordoostkust. Bracht door zijn 
voortreffelijk beleid er veel toe bij dat de 3e Javaan- 
sche successie-oorlog beëindigd werd door de over
eenkomsten van 12 Febr. 1755, waarbij het rijk van 
Mataram gesplitst werd in de vorstendommen Soera- 
karta en Djokjokarta, en van 17 Maart 1757, waar
door een van die rijkjes onafhankelijk gebied in het 
territoir van Mataram gesticht werd. In Oct. 1761 
vertrok hij naar Batavia om zitting te nemen in den 
Raad v. Indië. Zie P. J. F. Louw, De derde Jav.

r:

6uccessie-oorlog, Bat.—’s Hage 1889,
HARTMAN (F. J.). Sergeant bij de troepen der 

O. I. C. Hem werd in 1790 een onderzoek van de 
binnenlanden der Zuider- en Ooster-Afdeeliug van 
Bomeo opgedragen, waarvan hij zich op twee reizen 
gekweten heeft. Op de eerste reis werd het stroom
gebied der Negara-rivier met hare zijrivieren door 
hem geëxploreerd; op de tweede stelde hij een nader 
onderzoek in van de Barito-rivier en hare zijrivie
ren, waarvan de Teweh, Lemoe, Ajoeh, Montalat en 
Patei door hem werden bevaren. Over beide tochten 
leverde hij rapporten in, welke (naar nog bestaande 
afschriften, doch met eenige wijziging) zijn afge
drukt door P. A. Leupe in „Kronijk van het Histo
risch Genootschap te Utrecht, Jaarg. XX, 1864, 
deel V, p. 331 vlg.”.Deze rapporten zijn voorde ken
nis der Z O. afd. van het grootste belang. Zie ook: 
het artikel van C. M. Kan „Twee reizigers in de 
Doesoen”, in Tijdschrift Aardrijkskundig Genoot
schap 2de Serie, deel V, 1888, 1, p. 287 en S. P. 
1’Honoré Naber „De reiziger F. J. Hartman in de 
Zuider- en Oosler-Afdecling van Bomeo” in het
zelfde tijdschrift, Maart-aflevcring 1916, alwaar de 
reisroute van Hartman op eene schetskaart is voor
gesteld. Op een later ondernomen tocht is Hartman 
(Juli 1792) ergens aan de rivier Montalat vermoord.

HASAHATAN. Vroeger bondgenootschap in het 
kindschap Oeloe Baroemon der onderafd. Padang 
Lawas, res. Tapanocli.

HASAN-HOESAIN- of TABOET-FEEST, gevierd 
gedurende de eerste tien dagen van Moeharram (de 
le maand van het Mohammedaansche maanjaar) 
ter herdenking van het martelaarscliap der Sji’iti- 
sclie geloofshelden Hasan on Hoesain (zoons van ’Alï 
enMohammcdsdochter Fatimah) (zieSJl’IETEN). 
Hoewel in Sji’itischo landen thuisbehoorend, heeft 
dit feest zijn weg ook naar andere streken gevonden 
waar Sji’icten belangrijken invloed hadden, zooals 
met name in Britsch-Indië, waar zelfs vele Hindoes 
eraan deelnemen en vanwaar het ook naar den Ar
chipel is ovcrgcbraeht. De gegevens betreffende oor
sprong en oudste ontwikkelingsphasen der viering 
zijn schaarsch. Reeds oudere Arabische schrijvers 
vermelden, dat Hoesains dood in Sji’itische kringen 
jaarlijks met geweeklaag herdacht werd. In het jaar 
352 schreef de Boejidische sultan Moe’izz ad-Daulah 
te Bagdad openbaar rouwbetoon aan de bevolking 
voor (Ibn al-Athir, VIII, 407, 435, 443). Op den 
duur zijn in verschillende streken oude, niet meer

*) Ibn. al-Athïr, X, 28; Bar Hebraeus, Chron. 
256; Bernstein, Chresthom. Syriac. p. 39; vgl. B. 
D. Ecrdmans, Der Ursprung der Ceremoniën des 
Hoseinfestcs (Zeitschr. für Assyr. IX (1894), 
280—307).

2) De boteekenis, hierbij aan dit overoude zinne
beeld toe to kennen, staat niot vast. De figuur van 
do opgestoken hand komt ook bijv. op vaandels 
tegelijk met af beddingen van ’Ali’s zwaard dik
wijls voor (vgl. I. Goldziher, Ausland, 1884, p. 328 
vv.). In den stoet wordt meestal ook een phallus 
van aanzienlijke lengte, of zelfs verscheidene dier 
voorwerpen, verschillend van dikte on grootte,, 
rondgedragen. In Britsch-Indië houdt men ze wel,, 
als scheepsmasten, met touwen iu evenwicht. J
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zoon Kasim met een van Hoesains dochters, welke 
juist vóór den noodlottigen slag plaats vond, in 
bruiloftstoet voorgesteld, waarin dan o.a. zinnebeel
dige bruiloftsgeschenken worden medegevoerd. Op 
den lOen Moeharram, den zgn. ’dsjoerd-dag —’ds- 
joerd beteekent: de 10e — bereiken de plechtigheden 
haar toppunt en het geheele feest wordt daarnaar 
ook wel ’Asjoera-feest genoemd.

De Moeliarram-viering in Britsch-Indië is meer
malen uitvoerig beschreven; zie o. a. Garcin de Tassy 
L’Islamisme, 3e édit. (1874) p. 321—34, E. Soll, The 
faith of Islam (1SS0) p. 241 vv., Th. P. Hughes, A 
dictionary of Islam s.v., en: Notes on Muhammeda- 
nism (1S79) p. 163 vv. De hoofd trekken van hot 
feest, en de Perzische en Arabische benamingen daar
bij gebruikelijk, bleven hier behouden; toch hadden 
sommige eigenaardig-Indiscke gebruiken invloed 
op de viering. Belangrijk is Herklots’ vertaling eener 
beschrijving der Moeharram-ceremonies in den Dek- 
khan door een inwoner van dat land (G. A. Herklots, 
Qanoon-e-Islam bij Jaffur Shurreef, London 1832 p. 
14S ff.; Madras 1863, p. 112 ff.) omdat het feest blijk
baar vandaar uit in den Indischen Archipel is door
gedrongen. — In Ned.-Indië wordt de herdenking 
van Hasans en Hoesains martelaarschap thans nog 
slechts op sommige plaatsen van Sumatra's West
kust in eere gehouden. Toch wordt ook op Java de 
eerste maand des jaars algemeen soera (d.i. 'asjoerd) 
genoemd — in Atjèh: Asan-Oesén, bij de Minang- 
kabauers: boelan taboci'r(d.i. taboet) — hetgeen doet 
vermoeden dat het feest ook daar vroeger gevierd 
werd. De orthodoxe strooming, die van Arabische 
zijde werkte en den Islam in Ned.-Indië van vele 
ketterijen zuiverde, moet ook op de Hasan-Hoe- 
sain-herdenlcing een ongunstigen invloed gehad heb
ben. Waar het feest tegenwoordig op Sumatra’s 
Westkust nog gevierd wordt, geschiedt dit wel op 
kleinere schaal, maar toch hoofdzakelijk op derge
lijke wijze als in den Dekkhan. De eerste tien dagen 
•der eerste maand gelden ook hier als rouwdagen; het 
inrichten van tenten tot het houden van voordrach
ten en bijeenkomsten gedurende deze dagen is niet 
gebruikelijk, maar wel het houden van optochten. 
Deze missen echter de praal, waardoor zij zich elders 
onderscheiden. Men maakt een ommegang met mu
ziek en kleine vaandels, waarop behalve de namen 
van Hoesain, ’Alx en diens familieleden, merkwaar
digerwijze ook die hunner tegenstanders ’Oemar en 
Aboe Bekr voorkomen, waardoor het Sji’itisch ka
rakter op den achtergrond geraakt. De deelnemers 
aan den optocht stellen de toeschouwers in de ge
legenheid, liefdadigheid te beoefenen en begeven 
zich daartoe zelfs, bedelend, op de erven der gegoede 
ingezetenen. Ter opluistering der optochten nemen 
kinderen daaraan deel, de zgn. madjnoen’s (bezeto- 
nen) en simoentoes (wier gelaat met verf besmeerd 
of met een mombakkes bedekt is), die soldaten of 
bedienden van Hoesain moeten voorstellen of de 
hofdames der „bruid” (d. i. op Sumatra niet Hoe
sains dochter, maar zijne bruid, Sri Banoe). Andere 
deelnemers verkleeden zich als op een cameval. 
Evenals in den Dekkhan worden in den optocht van 
den lOen één of meer Taboets medegevoerd, hooge, 
torenvormige toestellen van latwerk, gekleurd pa
pier, enz. vervaardigd (vgl. de afbeeldingen in het 
Intern. Archiv. für Ethnologie I, plaat 17), welke 
hier, evenals in Voor-Indië op den avond te voren 
(welke als de avond van den lOen geldt) fraai ver

dicht tentoongesteld worden. Zoowel bij het vertoo- 
nen als bij de ommegangen met de taboets worden 

.treurliederen ten gehoore gebracht. Ook in Voor-

Indië is do taboet (aldaar ook td’zijah genoemd) een 
voorwerp van beteekenis geworden en draagt het 
geheele feest zijn naam daarnaar; do vorm van de 
taboets is daar echter andors (zie bij Herklots, plaat 
1). In het algemeen moeten zij de monumentale 
versiering van een graf of lijkbaar vertegenwoordi
gen in den stoet; in den Dekkhan worden wel na
bootsingen van grafmonumenten in de ta’zijdli ge
plaatst. In den middag van den lOen worden de 
taboets in optocht naar een riviertje, een ravijn of 
naar het strand gebracht en in het water weggewor
pen, een gebruik, dat wellicht aan Indische ceremo
niën ontleend is 1). Ook de symbolische hand met 
opgestoken vingers ontbreekt niet bij het feest op 
Sumatra. Deze wordt wel van zilver gemaakt. Men 
legt soms, bij ziekte of andere onheilen, een gelofte 
af, om zulk eene hand ter opluistering van het feest 
et schenken. Deze wordt in de taboet rondgedragen 
evenals de zgn. tulband van Hoesain, welke ook wel 
om de taboet gewikkeld wordt. Een ander heilig 
voorwerp, bij het feest in gebruik, is de doerga (van 
het Perzische darga), een soort van reliekkastje (zie 
de afbeelding in het Archiv für Ethnol. t.a.p.). Op 
den eersten dag gaat men in optocht buiten deplaats 
op het zgn. „plein van Kerbela” vochtige aarde 
halen, waaruit wel een afbeelding van Hoesain ge
kneed wordt, die gedurende de treurdagen in de 
doerga bewaard en daarna weder begraven wordt. 
Op den óen worden op dergelijke wijze pisangstam- 
men gehaald, welke men bij de doerga in den grond 
plant (survival van phallus-dienst ?). Op den Gen en 
7en worden, evenals in Voor-Indië, offers van rijst 
enz. bij de doerga gebracht. Ook het ronddansen der 
Hasan-Hoesain-vierders om vuren, welke in kuilen 
in den grond zijn aangestoken, zooaLs dat in Voor- 
Indië gebruikelijk is, komt op Sumatra voor (van
daar wellicht de aanduiding dezer maand als boelan 
apoej, d. i. vuur-maand, in Atjèh? Zie: De Atjèhers 
I, 219 The Achehnese, I, 206). Verwaarloozingder 
herdenking zou, naar de populaire opvatting, on
heilen ten gevolge hebben. — Na afloop der 10 
dagen hebben gedurende de drie daarop volgende 
dagen nog gewijde maaltijden plaats, waarbij ge
beden en formulieren opgezegd worden. Het be
stuur heeft de optochten op Sumatra wegens de 
daaraan verbonden wanordelijkheden lijdelijk wel 
verboden, maar later weder toegelaten.

Literatuur}^C. Snouck Hurgronje, Do Atjèhers, I, 
214 vv.-/(The Achehnese, I, 202 vv.) — Intern. 
Archiv für Ethnologie I (1888) 191—196, vgl. P. 
Veth, aldaar, blz. 230—33 — Eigen Haard 1889, bl. 
480 — Ph. S. van Ronkel, Nadere gegevens omtrent 
het Hasan-Hoesain feest (Tijdsein-., van het Batav. 
Genoolsch. LVI (1914) 334—44),— Dozy, Het Is- 1 
lamismo, blz. 301 vv. — De aarde en hare volken 
1870, blz. 242—251 — Revue du monde musuiman 
XXI (1912) 306 (met afbeelding).

HASIBOEAN. Landschap in Si Gaol aan het 
Toba-meor; ook naam voor een marga bij de Bataks. 

HASJISJ. Zie BANG.
HASSELMAN (JOHANNES JERPHAAS). Gcb. 

21 Oct. 1815 tc Noderhomert uit het huwelijk van 
D. Hassolman, rijksontvanger, en G. A. v. d. Bosch, 
zuster van den Gouv. Gen. Na op 24 Mei 1833 het 
radikaal van O. I. ambtenaar te hebben ontvangen, 
vertrok hij naar Indië; in 1834 werd hij benoemd tot

een

;

•:! f

5

k *) Men heeft dit wel vergeleken met het onder
dompelen van het beeld der godin Doerga op 
het Doerga poeja-feest in Indië, Garcin do Tassy, 
t.a.p., bl. 299; Sell, t.a.p., bl. 242.
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2den commies ter Alg. sccr., in 1837 tot eersten com
mies, in 1838 tot hoofdcommies, en in 1840 tot ass.- 
res. te Ngrowo. Na van 1844—1846 met verlof in 
Nederland vertoefd te hebben, werd hij in 1847 ass. 
res. te Lebak, in hetzelfde jaar te Pandeglang, en 
1849 te'Sberakarta en in 1851, na een paar maanden 
waarnemend resident te zijn geweest, resident van 
Djokjakarta. .Na zijn ontslag uit den dienst (8 Jan. 
f855) vestigde hij zich te Dijkzicht bij Herwijnen en 
werd 7 Sept. 1865 tot burgemeester van Tiol aange
steld. Den 17 Juli 1867 werd hij tot Minister van Ko
loniën in het Kabinet VanZuylen-Heemskerk be
noemd, doch trad met zijne ambtgenooten reeds 3 
Juli 1868 af. In Juni 1869 voor Tiel tot lid der 
Tweede Kamer gekozen, nam hij reeds in Sept. 1871 
zijn ontslag; 31 Dec. 1874 werd hij benoemd tot lid 
van den Raad van State, welko betrekking hij tot 
12 Aug. 1880 vervulde, waarna hij zich vestigde 
op den huize Fruithof bij Tiel, waar hij over
leed op 27 Maart 1895.

Hasselman, die met volle overtuiging do ko- 
loniaal-eonservatieve richting was toegedaan, gaf, 
behalve eene reeks van artikelen in liet Tielsche 
Weekblad van 1864, verschillende geschriften uit, 
t. w.: Eenige beschouwingen omtrent kolonisatie, 
Amsterdam 1857; met F. H. Van Vlissingen, Be
schouwingen omtrent de exploitatie der Westeraf- 
afdceling van Borneo, Amsterdam 1859; beschou
wingen omtrent het cultuurstelsel, eenige andere 
Indische aangelegenheden en vrijen arbeid op Java, 
Zalt-Bommel 1860; de cultuurprocenten en het 
cultuurstelsel, Zalt-Bommel 1862; beschouwingen 
over de particuliere industrie in vergelijking met 
het cultuurstelsel en bijlage: de landbouw op Java 
in verband met besproeiing en bemesting, Zalt- 
Bommel 1863; proeve eener verhandeling over den 
grondeigendom van Java, Tiel 1864.

HASSELT (AREND LUDOLF VAN). Geb. te 
Groningen, don 6den Januari 1848, zoon van Mr. N. 
Van Hasselt on J. H. Wichers, begon zijn loop
baan in Ned.-Indië in October 186S als sergeant der 
Infanterie. In ’t laatst van 1869 verliet hij den mili
tairen dienst en werd als klerk geplaatst, eerst bij 
het Departement van Financiën, daarna bij het 
college van Boedclmeesteren te Batavia... In April 
1871 werd hij 3de commies bij liet Dep. van Binn. 
Bostuuren vertrok hij weinige maanden later metver- 
lof naar Europa, deed daar grootambtenaars-exa- 
men en kwam in Januari 1873 in Indië terug als 
ambtenaar voor don burgerlijken dienst. Aanvan
kelijk geplaatst in de residentie Somarang, kwam 
hij in het laatst van 1873 ter Sunïatra’s Westkust, 
werd in December 1873 controleur der 2o kb, on 
verkreeg in 1877 vergunning om deel te nemen aan 
do door het Ned. Aardr. Genootschap uitgerusto 
wetenschappelijke expeditie naar Contraal-Sumatra, 
met welker leiding, voor zoovor het niet-nautisch 
gedeelte betrof, hij werd belast. In 1879 vertrok hij 
met buitonlandsch verlof buiten bezwaar van den 
lande voor de bewerking dor door hem op bedoelde 
expeditie verzamelde gegevens en keerde in Juni 
1882 in indië terug, werd toon tot referendaris ter 
Algemeene Secretarie en twee jaar later tot scorotu- 
ris van den Raad van Ned.-Indië benoemd, en als 
zoodanig bij ontstentenis van den leeraar gedurende 
eonigen tijd belast met het geven van onderwijs in 
de Land en Volkenkunde aan het Gymnasium Wil
lem Hl te Batavia. In 1888 volgde zijne benoeming 
tot resident van Tapanoelg van waar hij in 1893 naar 
Iliouw weid verplaatst, in welk gewest hij tot April 
1896 hot bestuur voerde, toen ziekte hem noodzaak-

to mot verlof naar Europa te gaan. Hij werd 1 Octo
ber 1897 tijdens dit verlof gepensionneerd. In 1898 
word hij benoemd tot hoogleeraar in de Land-en 
Volkenkunde van N. I. aan de Indische instelling 
to Delft, die in 1900 werd opgeheven, hotgeen hem 
altjj3''cénc grooto teleurstelling is gebleven in zijne 
laatste lovensjaren. Van Hasselt overleed 29 Sept. 
1909 te Oosterbeok. _

Nevens"~êhlcele idcinore tijdschriftartikelen on 
artikelen in de cersto uitgave der Encyclopacdie 
van N. I. verschenen van zijne hand: „Volksbe- 
schrijving van Midden-Sumatra met Ethnogra- 
phischo atlas”, „De Talen en Letterkunde van 
Midden-Sumatra” en bewerkte hij met de medeleden 
der expeditie Joh. F. Snelleman en C. H. Comelisscn 
„Reizen in Midden-Sumatra”, zoomede een gedeelte 
van de „Bijdragen tot de kennis der Flora van Mid
den-Sumatra”.

HASSELT (JOHAN COENRAAD VAN). Geb. 26 
Juni 1797 te Doesburg als zoon van Mr. B. van Has
selt, den burgemeester van die stad. Hij werd in Ja
nuari 1816 ingeschreven als student aan de Groning- 
sche Universiteit om in de medicijnen te gaan studee- 
ren,dock hij hield zich daarnaast vooral met de studie 
der dierkunde bezig onder leiding van den hooglee
raar Van Swinderen. In Groningen maakte hij al 
spoedig met een protégé van Van Swinderen kennis, 
den Duitscher H. Kulil, die in hetzelfde jaar op 
aandringen van Van S. te Groningen was gekomen, 
om de natuurlijke historie te beoefenen. Van Has
selt werkte tegelijk met Kuhl aan een prijsvraag 
van de Groningscho Universiteit, waarvoor hij de 
zilveren mcdaillo, Kuhl de gouden eerepenning 
verwierf. Samon maakten zij in 1819 een reis naar 
ParijSj .Yan II. voor zijn medische, Kuhl voor zijn 
zoölogische studies. Na zijn terugkomst in Mei 1820 
promoveerde Van H. op een proefschift over de 
ontwikkeling der Kikvorschon.In hetzelfde jaar ver
scheen er van hem en Kulil samen een artikel: Bei- 
trage zur vergleichenden Anatomie. Inmiddels was er 
een Koninklijk Besluit afgekomen (2Mei 1820) waar
bij een natuurkundige commissie voor Nederlandsch 
Indië. in gesteld werd, waarvan Kuhl en Van H. deel 
uitmaakten,en waarbij zij de opdracht kregen „Oost- 
Indië te bereizen met het bepaalde doel, om de 
wetenschappelijke kennis van de voortbrengselen der 
Natuur van die landen uit te breiden.” De opdracht 
werd uitgevoerd in de jaren 1820—1S23. In Dec. 
1820 kwamen de beide vrienden op Java aan. Na een 
verblijf te Buitenzorg maakten zij tochten in W. 
Java, waarop grooto collecties werden samenge
bracht. Naden dood van Kuhl (14 Sept. 1821) hield 
Van H. zicli bezig met het in orde brengen van de 
vorzamelingen en het bestudeeren van de hoogere 
zwammen van Java. Daarbij werkte hij samen mot 
den ontleedkundige G. van liaalten, die hem reeds 
bij zijn vertrok uit Ncdorland was toogevoegd. Tij
dens con expeditie in het Bantamsche (1S22—1823), 
werden beide door een omstige ziekte aangetast. Van 
Raalto herstelde, doch Van Hasselt overleed kort na 
zijn terugkomst to Buitenzorg op 8 Sept. 1823. Hij 
is bogravon in ’s Lands Plantentuin in hetzelfde 
graf als zijn vriend Kulil. 15e zoölogische collecties 
zijn door Cuvior, Valencicnnes, Do Haan en Tcm- 
minek in verschillondo werken gepubliceerd. Do 
botanische verzamelingen kwamen in handen van 
Blumo, die ze grootendeels in zijn llumphia gepubli
ceerd heeft, maar wien terecht door Junghuhu ver
weten is, dat hij daarbij do verdiensten van Kuhl 

Van Hasselt niet voldoende op den voorgrond 
heeft gebracht. Mot name geldt dat van de grooto
on
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riensis is voornamelijk: do systematische rang
schikking der to Buitenzorg gekweekte gewassen 
en het opsporon en de determinatie van een groot 
aantal nieuwe soorten. In 1S43 moest hij wegens 
ziekte naar Duitschland terugkceren; zijn tweede 
verblijf op Java, in 1846, heeft slechts enkele maan
den geduurd, daar hij van de Indische regeering 
niet do door hem gewenschte aanstelling te Buiten
zorg kon verkrijgen. Van 1847—52 woonde hij te 
Diisseldorf en trachtte daar door litcrairen 
arbëidin zijn onderhoud te voorzien. In laatstge
noemd jaar werd hij door den Minister Pahud belast 
met eene zending naar Z.-Amerika, teneinde aldaar 
de kinawouden te bestudeeren en plantmateriaal 
te verzamelen voor de op Java aan te vangen teelt. 
Het is Hasskarl met veel moeite gelukt, 75 levende 
Cinchona’s uit haar vaderland naar Indië over te 
brengen en hij is daardoor een der grondleggers van 
de zoo hoogst belangrijke kinacultuur in Ned.-Indië; 
echter is de voortreffelijkste kinasoort niet door hem 
maar later door C. Ledger (zie aldaar) aan het Ne- 
derl. gouvernement verschaft. Toen Hasskarl met 
den oogst van zijne Z.-Amerikaanscho reis op Java 
landde, werd hij tot beheerder der kina-plantsoenen 
aangesteld, een ambt, dat hij slechts anderhalf 
jaar vervuld heeft en dat in Juli 1856 op Junghuhn 
overgedragen werd. Hij kwam toen voor goed naar 
Europa; door de Ned. regeering werd hem een jaar
geld van ƒ 1000 toegekend. Hasskarl leefde sedert 
zijn terugkeer stil te Kleef, waar hij 5 Jan. 1894 
overleden is.

Tijdens zijne plaatsing bij ’s Iands plantentuin te 
Buitenzorg heeft Hasskarl een aantal kruidkundige 
waarnemingen gepubliceerd; ook gaf hij in 1844 
een 2den Catalogus der in dien tuin gekweekte 
gewassen uit. Voorts verschenen van zijne hand de 
volgende botanische werken: Aanteekeningen over 
het nut door de bewoners van Java aan eenige planten 
van dat eiland toegeschreven (1865), Planlae Java- 
uicae Rariores (1848), Retzia, observationes botanicae 
(1856), Filices Javanicae (1856), Hortus Bogoriensis 
descriplus (1858), Commelraaceae Indicae (1870) 
en verschillende artikelen in tijdschriften. Hasskarl’s 
plantbeschrijvingen munten uit door juistheid 
uitvoerigheid. Nog gaf hij uit een sleutel (d. i. ver
klarende inhoudsopgave) op Rumphius, Herbarium 
Amboinense en op Rheede, Hortus Malabaricus. Ook 
vertaalde hij het groote werk van Junghuhn, Java, 
in bet Duitsch. (1852—1854)

Levensschetsen van Hasskarl, zie Ind. Gids 1894,7 
Dl. I, 290 en Teysmannia V, 129.

HASTINGS (FRANCIS RAWDON—HASTINGS 
MARQUESS CF). Geb. 9 Dcc. 1754. Gouv. Gen 
Britsch Indië 1813—1821. Begon zijne carrière in 
1771 in militairen dienst. Nam van 1775—1782, 
aan Engolsche zijde, deel aan den oorlog in Noord 
Amerika. Was van 1783 tot 1813 werkzaam in 
verschillende hoogc betrekkingen in Engeland zelf. 
In 1793 volgde hij zijn vader op als Earl of Moira 
en nam zitting in het Hoogerhuis. Nam in 1813 het 
bestuur van Britsch-Indië over van Lord Minto. 
Werd in Febr. 1817 Marcjuess of Hastings ter he- 
looning van het door hem betoonde beleid in de 
Nepalsche zaken. Onder zijn bestuur werd de O. \. 
archipel door Engeland teruggegeven aan Neder
land, doch werd het eiland Singapore voordo Engcl- 
schen verkregen. De laatste jaren van zijn be
stuur werden verbitterd door het voorgevallene 
met het bankiershuis W. Palmor & Co. te Calcut- 
ta, ten voordeele van een der partners waarvan 

hem favoritisme verweet. Wel verre dat zijn

hoeveelheid aanteekeningen en schetsen, die 
Van Hasselt en ELuhl afkomstig waren, doch die 
den indruk maken door Blume zelf verzameld te 
zijn. Zie verder de biografie van H. Kuhl in deze 
Encvclopaedie en het artikel NATUURKUNDIGE 
COMMISSIE voor Nederland sch-Indië.

, Literatuur. M. Greshoff in Album der Natuur, 
1903, en M. J. Sirks, Indisch Natuuronderzoek 
(1915), p. 97 en volg.

HASIL (ha<jil, wasé). De aan het Arabische 
woord hasil (wat inkomt, wat voortkomt, op
brengst) ontleende naarn voor een of andere in- 
heemsche belasting.

De hoofden der Atjèhsche kuststaatjes plachten 
een belasting onder dien naam (wasó radja) op. 
te brengen aan den sultan van Atjèh van eiken 
uitgevoerden pikol peper en van "alle ingevoerde 
artikelen; en zij hieven op hun beurt peperhasil, 
pinanghasil, rivierhasil, boschhasil, ladanghasil 
enz., of in het algemeen wasó oelèëbalang, van 
hunne onderhoorigen. Ook de sultans van Pa- 
lembang hieven hasil van alle voortbrengselen 
van landbouw en nijverheid. De Maleische vorsten 
en grooten op Bomeo hieven van sommige Dajaks 
onder den naarn varfliasil een hoofdelijken omslag, 
die jaarlijks aan elke familie werd opgelegd; de 
vorst van Pontianak hief bovendien de hasil tanam- 
an, een belasting op het gewas; andere kust- 
vorsten lüeven weer een hasil tanah of uitvoer
recht van boschproducten. Ook in het voormalige 
Riouw-Lingga, in Indragiri en andere zelfbestu- 
rende landschappen wordt hasil geheven, en in 
het algemeen verstaat men onder hasil karadjaan 
de inkomsten van een Maleisch rijk. Onze be
moeienis met zulke heffingen heeft somtijds be
staan in het verbieden van ongewenschte of wille
keurige hasils, en in het zorgen voor rechtmatige 
inning, maar ook in het invoeren van eigen ha
sils (de hasil djalan bijv. in Atjèh) en het vor
men van hasilkassen. Bij „lange” politieke con
tracten werd veelal in een bijlage opgesomd, 
welke belastingen voortaan de eenige wettige zou
den zijn.

De in rechtstreeksch gebied door het gouverne
ment ingestelde hoofdelijke belastingen voor in
landers in Menado en Celebes en Ond. (in 1914 op
gegaan in "de bedrijfsbelasting voor alle buiten
bezittingen) werden ook wel hasil genoemd. Ook 
wordt de naam hasil wel, oneigenlijk, toegepast 
op heffingen, die geen belastingen zijn, maar 
recognities wegens het bese hik kin gsrecht over den 
grond; zoo spreekt men in Benkoelen van hasil 
hoetan of hasil barang hoetan. Eindelijk wordt 
hij gebezigd voor de som, die cultuurmaatschap
pijen aan vorst of landschapskas jaarlijks opbren
gen op Sumatra’s Oostkust, en elders voor het 
genot van hun Jandbouwconcessies (hasil tanah).

HASSKARL (JUSTUS KARL). Plantkundige, 
geb. te Kassei, 5 Dec. 1811. Bezocht eerst het gym
nasium te Bonn, maar werd spoedig tuinmansjon
gen aan den botanischen tuin aldaar, om tenslotte 
in de plantkunde te gaan studeeren. In 1837 kwam 
hij op goed geluk naar Indië en vond daar zijn weg 

den Buiten zo rgschen tuin, waar hij eerst „as
sisten t-hortulanus” later „botanicus” werd. In die 
functies is hij de leermeester en medewerker ge
weest van J. E. Teysmann (zie aldaar) en heeft hij 
aan dezen genialen practicus geleerd, hoe uit het 
Buitenzorgsche plantenpark weder eene weten
schappelijke instelling te maken was. Hasskarl’s 
aandeel in deze reorganisatie van den Hortus Bogo-
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Gouv. Gen.-schap hom voordeel bracht, keerde hij 
in 1823 terug naar Engeland onder zoodanige finan- 
cieelo omstandigheden dat hij wederopneming in 
staatsdienst moest zoeken. In 1824 kreeg hij de 
betrekking van Gouverneur van Malta, waar hij 
28 Nov. 1826 overleed.

HATA' (soEND.) . Zie- LYGOPODIUM. •
HATAM. Een volksstam op Nieuw-Guinca (Zie 

ARFAKKERS).
HATI HATI (mal.) Zie COLEUS AROMATICUS. 
HAVEN- EN ANKERAGEGELDEN. (BAKEN

GELDEN) PLAATSELIJK HAVENGELD. Aller
eerst zij er de aandacht op gevestigd, dat de be
staande regeling van de haven- en ankoragcgelden 
niet lang meer van kracht zal zijn. Thans wordt nog 
onder dien naam ingevolge de ordonnantie in Ind. 
Stb. 1885no. 88, aangevuld bij die in Ind. Stb. 1909 
no. 131, eene belasting geheven van schepen, die in 
eene Nederlandsch-Indisehe haven komen, waar tol
rechten worden gevorderd. De belasting bedraagt 16 
cent per kubieken meter en is verschuldigd bij aan
komst ter reede met dien verstande,dat zij binnen zes 
maanden niet opnieuw behoeft te worden betaald. 
Deze regeling, welke een zeer ongelijken druk op 
de scheepvaart uitoefent, dagteekent uit een tijd 
(1818), waarin nog niets voor bebakening, kustver- 
lichting en hydrographie in Nederlandsch-Indië 
werd gedaan, zoodat er, ofschoon natuurlijk over
eenkomst met eene retributie niet valt te ontkennen, 
geen verband bestaat tusschen de heffing en de 
uitgaven voor beveiliging der scheepvaart door 
bakens, kustlichten, zeekaarten enz.

Blijkens bladz. 190 der M. v. T. Begr. voor 
y 1917 bestaat het voornemen om hieraan tegemoet 

te komen door de bedoelde heffing te vervan
gen door eene nieuwe, welke bedoeld is als 
eene bijdrage in de kosten van evengenoemde 
beveiliging. Deze heffing zal, onder den naam van 
bakengeld, worden geheven naar den bruto-inhoud 
van het betrokken schip of vaartuig, waarbij oor
logsschepen voerende de Nederlandsche vlag of de 
vlag eener bevriende mogendheid, alle aan den Lande 
behooronde schepen en vaartuigen, zoomede die, 
welker bruto-inhoud niet meer dan zestig kubieke 
meters bedraagt, zullen worden uitgezonderd. De 
heffing zal drie en een halvcn cent per kubieken 
meter bedragen, met dien verstande dat door be
taling van vijftien cent per kubieken meter vrij
stelling wordt verkregen gedurende zes maanden. 
Do opbrengst werd voor 1917 voor een vol jaar 
geraamd op f 964.500 tegenover eene opbrengst in
1913 van de haven- en ankeragegclden van f 713.360 
(die in 1914 on 1915 bedroegen in verband met 
den ongowonon toestand f 819.000 en f 713.340). 
Daarmede zal gepaard gaan eeno vermindering 
van de opbrengst der loodsgelden (in 1913, 1914 
en 1915 f 960.300, f994.800 en f918.600) als 
gevolg van eene voorgenomen wijziging van de 
loodstarieven voor Tandjoeng-Priok, Soeraba'ja en 
Balikpapan.

Onafhankelijk van do genoemde, in het geheelo 
tolgobied van N.-I. tot eenzelfde bedrag ver
schuldigde heffing wordt nog sedert 1 October
1914 in cenigo havens een voor elke haven in 
’t bijzonder vastgesteld „havengeld'' geheven, welke 
heffing ten dool heeft om, to zamen met andere 
uit het beheerder haveninrichtingen voortvloeiende 
inkomsten, ten aanzien van elke haven op zichzelve 
de rente van en de afschrijving op het voor den aan
leg enz. bestede kapitaal alsmede de kosten van 
onderhoud en beheer Lehoorlijk te dekken. Die

havens zijn: Tandjoeng-Priok, Belawan,.Palembang, 
Tjilatjap, Makasser, Pelaboean Ratoe en de Emma- . 
haven. (Ind. Stb. 1914 nos. 427 t/m 432, 659 
708, allo gewijzigd bij Ind. Stb. 1915 no. 147. Sedert 
is ook voor de Tjilaoeteureun-baai (Prcanger- 
Reg„) eone dergelijke regeling getroffen (Ind. Stb. 
1915 nos. 233 en 495).

De regeling houdt verband met het, in overeen
stemming met een terzake doorde deskundigen Prof. 
Dr. J. Kraus en G. J. De Jongh aan den G. G. uitge
bracht advies, kort te voren ingevoerd stelsel om de 
havens, die daarvoor in aanmerking komen, onder 
het beheer van bijzondere commissies te stellen, ten 
einde tot eene practische exploitatie van de haven 
te geraken. Het havengeld wordt geheven van zee
schepen en binnenvaartuigen, als in de ordonnan
ties aangeduid, en berekend naarden bruto-inhoud, 
uitgedrukt in registertonnen van 2.83 M3., terwijl 
in sommige gevallen een vast bedrag verschuldigd 
is. De gewone heffing is voor zeeschepen per etmaal 
verblijf in de haven met een maximum van 5 etma
len en voor binnenvaartuigen telkenmale bij het 
aandoen van de haven verschuldigd, doch daar
aan zijn bijzondere regelingen voor verschillende 
termijnen vastgeknoopt. Zie voor loodsgelden de 
tarieven opgenomen in de plaatselijke loodsregle- 
menten in Ind. Stb. 1914—222; kaaigelden te Tan
djoeng-Priok Ind. Stb. 1914—223; Steiger gelden 
in de Emmahaven Ind. Stb. 1914—224, te Tan
djoeng-Priok Ind. Stb. 1910—563 en 1914—241, 
te Makassar Ind. Stb. 1906—'116; Ternate.. Ind. 
Stb. 1901—84 laatstelijk gewijzigd bij Ind. Stb. 
1910—423 en te Amboina en Bandaneira Ind. 
Stb. 1911—119 j° 1914—660.

Bij Ind. Stb. 1908 —517 is bepaald dat de hospi- 
taalschepen, bedoeld in artikel 1 van dein Ind. Stb. 
1907—336 opgenomen Conventie van 21 December 
1904, in tijd van oorlog zullen zijn vrijgesteld van de 
betaling van loods-, kaai- en steigergelden en van 
vergoedingen voor het gebruik van ’s Lands los- en 
laadhoofden, voor zoover die gelden en vergoedingen 
ten bate van het Gouvernement worden geïnd.

De ontvangsten voortvloeiende uit het op boven- 
staanden voet gewijzigd bedrijf der haveninrichtin
gen hebben in 1914 en 1915 f 853.000 en f 1,473.000 
opgebracht ep zijr 
raamd. 'r- > &

HAVENBEHEER en -EXPLOITATIE. Zie HA
VENWERKEN. ' j ■*

HAVENWERKEN. In een eilandenrijk als Neder- 
landsch-Indië,waar men voor alle handel en verkeer, 
die niet uitsluitend tot één eiland beperkt blijven, 
noodzakelijkerwijze van scheepsgelegenheid moet 
gebruik maken, is het niet te verwonderen dat daar, 
waar de natuurlijke gesteldheid dit slechts even ge
doogt, langs do kusten tal van plaatsjes zijn te vin
den, die voornamelijk van handel en scheepvaart 
bestaan. Tot grooten bloei konden zij het echter 
slechts bij uitzondering brengen. Zelfs afgescheiden 
van de handelspolitiek, die door de O.-I.Compagnie 
en de volgende Regeeringen w'erd gehuldigd (waar
omtrent overigens zij verwezen naar het artikel t 
HANDEL EN SCHEEPVAART), waren de om
standigheden oudtijds veelal weinig bevorderlijk 
aan eene voorspoedige ontwikkeling dier kleine- 
nederzettingen tot eenigszins belangrijke havens; 
vaak liet de verbinding met het achterland veel te 
wenschen over, of wras de productiviteit van dit 
laatste gering (hetzij door onveiligheid, hetzij door 
schaarschto van bevolking, onvruchtbaarheid, e. 
d. m.), dan wel, de gesteldheid van do kust was kwa-
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schijnt mon ook van mechanische hulpmiddelen 
gebruik to hebben gemaakt: Valentijn spreekt over 
een moddermolen, waarvoor in 1707 Jakob Faes 
als opperkoopman en Raad van Justitie uitkwam, 

waarmede zooveel succes werd verkregen, dat 
Faes na een gunstig rapport nopens dc verrichte 
werkzaamheden in 1710 benoemd werd tot extra- 
ordinaris lid in den Raad van Indië. Op den duur 
echter hielp ook deze werkwijze niet: in 1712 had de 
bank hare oude afmetingen weder herkregen. Sedert 
werd onophoudelijk strijd gevoerd met den slib- 
aanvocr, met weinig gunstig resultaat; ten minste, 
tusschon 1628 en 1817 was de riviermond ^ 1350 M. 
zeewaarts verplaatst, hetgeen eene/gemiddelde ver- 
lenging geeft van ^ 7 M. per jaar/'Na dien tijd gin g>r~r' 
de landaanwas nog aanmerkelijk sneller: aan de 
Westzijde bedroeg de verlenging tusseken 1817 en 

voor niet te diep gaande vaartuigen mogelijk maken 1S74 niet minder dan 1825 M., of gemiddeld -j- 32 M.
direct aan den vasten wal of aan steigers te meeren per jaar. In 1832 werd de eigenlijke haven een dood
en goederen te laden of te lossen. Eene beschrijving zeekanaal, doordat dc rivier bij den „Uitkijk” (waar
te geven van al deze kleine havenplaatsen komt on- zich oudtijds het Tolhuis bevond) werd afgedamd
noodig voor: in het volgende zullen slechts enkele en eene nieuwe meer westelijk gelegen uitwatering
van deze z.g. „prauwenhavens”, die door hunverle- verkreeg: de „Moeara baroe”. Het oude havenka
den of hunne handelsbeweging van belang zijn, kort naai werd door schutsluizen met de Tjiliwong in
worden besproken, om daarna de aandacht te wijden gemeenschap gebracht, waarna van aanzanding van
aan de reeds voltooide of in aanleg zijnde Oceaan- dit kanaal weinig last meer werd ondervonden. Wel
havens,waar ook aan de groo te zeeschepen gelegenheid grpeide in den aan vang de bank voorden nieuwen
wordt geboden, om zonder tusschenkomst van prau--^-riviermond sterk aan en kwam het slib buitenom 
wen of lichters goederen te lossen en in te ncmeiy voor dc haven, doch later, na de verdere verlenging 

Batavia. Onder de prauwenhavens is de o u'cl e der hoofden, ondervond men daarvan ook steeds 
haven van .Batavia een der meest bekende. minder last. Na 1863 ongeveer bleef de grootste
Van oudsher ankerden de schepen, die Batavia moeilijkheid nog het binnenkomen, daar in den
aandeden, op de ruime reede, terwijl de eigenlijke Westmoesson eene zware branding op de hoofden 
haven werd gevormd door de vrij in zee uitstroo- kan staan. Na den aanleg van de haven van Tan- 
mende Tjiliwong,__waarlangs het oude Djakatra of- djoeng-Priok (zie hierachter) heeft het groote inter- 
Noesa Kalapa, de havenplaats van het rijk van nationale verkeer zich daarheen verplaatst. Evenwel
Padjadjaran, lag. Na de stichting van Batavia blijft de oude haven van Batavia nog steeds een
(1619) had de verbinding van de reede met de pak- belangrijk centrum voor de visscherij en het prauw-
huizen aan den wal plaats door middel van prauwen verkeer binnen den Archipel,
of lichters, die, de Tjiliwong opvarend, hunne lading Semarang. De p rauwenhave n v a n S e- 
konden brengen tot vóór de aan de Kali Besar en an- ma rang vertoont veel overeenkomst met die 
dere grachten gelegen pakhuizen. Door de voortdu- van Batavia. Ook daar laden de zeeschepen over in
rende aanslibbing van de reede, moesten dc schepen prauwen, die een door hoofden in zee uitgebouwd
echter steeds verder van den riviermond ankeren, kanaal moeten opvaren. Door middel van een sehut-
waardoor de kosten van laden en lossen en het sluis is verbinding verkregen met de rivier van Se-

marang. Thans is aldaar eene nieuwe prauwenhaven 
in aanlog met een wateroppervlak van 8V 2 H.A. en 
eene kadclengte van 850 M. De diepte is vastgesteld 
op 2,60 M. beneden laagwater, of 3.00 M. onder Se- 
marangsch peil. De invaart tot de prauwenhaven 
bevindt zich aan den rechteroever van het haven -

!lijk geschikt om aan hooger eischen te voldoen dan 
die, welke een weinig omvangrijk verkeer konden 
bevredigen. Naarmate het Nederlandsch gezag werd 
bevestigd, het wegennet werd uitgebreid, meer li
berale opvattingen in handelsaangelegenheden 
werden gehuldigd en dientengevolge het Europeesch 
kapitaal meer belangstelling ging toonen voor de 
tropische cultures, waarmede eene vermeerderde pro
ductiviteit gepaard ging, verloren de genoemde fac
toren ten deele hunne beteekenis. Het bezwaar, ver
bonden aan de ongunstige kustgesteldheid, kon 
slechts door het maken van technische werken wor
den ondervangen. Op vele plaatsen geschiedde dit 
dan ook: langs Java’s Noordkust treft men in elke 
Residentie minstens een of twee kustplaatsen aan — 

ook op de z.g. Buitenbezittingen neemt hun aan
tal voortdurend toe — voorzien van werken, die het
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oponthoud steeds grooter werden. In 1634 was het 
door den toenemenden landaanwas reeds noodig een 
tweetal koraaldijken loodrecht op de kustlijn in zee 
uit te bouwen, die oorspronkelijk eene lengte van 
450 vadem (rond 800 M.) verkregen, waartusschen 
het havenkanaal besloten werd. Deze hoofden 
werkten echter de opslibbing in de hand, zoodat 
verdere verlenging niet kon uitblijven. Overigens 
moesten ook steeds maatregelen worden genomen 
om de stadsgrachten — die in 1643 ten deele reeds 
yan gemetselde kaden waren voorzien — op diepte 
ts houden. Vooral werd de gesteldheid hoogst ongun
stig na een lievigen bandjir in den nacht van 4 op 5 
Januari 1699, vermoedelijk veroorzaakt door aard
stortingen in het gebergte tengevolge van aardbe
vingen, waardoor de rivieren verstopt geraakten 
en na doorbraak der aldus gevormde reservoirs alle 
vaarwaters in en om Batavia met zand, slijk, en mod
der werden gevuld. Ook de aanslibbing bij het ha
venkanaal nam na deze catastrophe sterk toe: 
alléén in genoemd jaar zou de kustlijn 75 M. zee
waarts zijn verschoven. De bank vóór de rivier 
moest dan ook telkens worden opgeruimd, hetgeen 
aanvankelijk door handenarbeid geschiedde, waar
bij door de Cheribonsche vorsten daartoe gezonden 

.z.g. „modderaars” werden te werk gesteld. Later

kanaal, op ongeveer 1 K.M. beneden den mond. 
In het werk is begrepen eene zeewaartsche verlen
ging van den Westelijken (linker-) havendam met 
400 M. Dc uitvoering ondervindt groot bezwaar en 
vertraging door de ongunstige en slappe bodemge- 
aardheid. De oorspronkelijke aannemingssom van 
/ 2.200.000.— moest dientengevolge verhoogd wor
den, terwijl onlangs besloten is, het werk in eigen 
beheer te nemen. Op rond 1300 M. afstand van do 

zee ligt aan het ha-tegenwoordige uitmonding in 
ven kan aal de z.g. „kleine boom V., een visitatielo- 
Icaal voor de douane. De eigenlijke douanekantoren 
liggen aan de Semarangsche rivier, h 500 M. boven - 
strooms van de hooger genoemde schutsluis.

Over het algemeen wordt bij de havens op Java’s 
Noordkust veel last ondervonden van de voortdu
rende zeewaartsche verschuiving der slrandlijn, welke 
plaatselijk zelfs wel J2 a 14 M. ’s jaars kan bedragen. 
Aan de Zuidkust zijn de omstandigheden te dien 
aanzien over het algemeen beter: men treft aldaar
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enkelo baaien aan, die voortreffelijke natuurlijke 
havens vormen, doch de communicatie met het 
binnenland liet tot voor korten tijd veel te wenschen 
over, terwijl het nabijgelegen achterland weinig 
producten voor de Europceschc markt opleverde, 
zoodat do aldaar bestaande afschcepgolegcnheden 
voorden niet uitsluitend plaatselijken handel slechts 
van zeer weinig belang waren. Ook op do z.g. „Bui
tenbezittingen” vond men nog niet lang geleden 
slechts weinig havens van eenig belang voor den 
internationalen handel, terwijl het aanloopen voor 
schepen van eenigen diepgang hoogst bezwaarlijk 
was door de zandbanken en ondiepten, die zich 
voor do mondingen der rivieren, waaraan de handels
plaatsen veelal waren gelegen, uitstrekten. Dit was 
o.a. het geval met plaatsen als Bandjcrmasin en 
Pontianak op Bomeo, Palembang en Belawan op 
Sumatra, om slechts enkele der voornaamste tenoe- 
men. Elders zooals te Padang aan Sumatra’s West
kust, te Menado (op Celebes), moesten de schepen op 
eeno min of meer beschutte open reede blijven lig
gen en was de communicatie met den wal slechts 
door prauwen mogelijk.

Tandjoeng-Priok. De behoefte aan zeeha
vens, op moderne w ij ze uitgerust, 
(de z.g. „O ceaanhaven s”) berekend op het 
groote internationale verkeer,deed zich in Indië eerst 
gevoelen na de opening van het Suez-kanaal. Tot 
dien tijd toe was de verbinding met het buitenland 
uitsluitend door de zeilvaart onderhouden. De 
schepen kwamen en gingen om de kaap de Goede 
Hoop; eene reis, waarmede voor de uit- en thuis
vaart in het gunstigst geval 7 a 8 maanden waren ge
moeid. Gelegenheden, om spoedig te kunnen laden 
en lossen, waren onder die omstandigheden van ge
ring nut. Hoewel eenig stoomverkeer voorkwam, 
was dit toch nog weinig uitgebreid (in 1860 telde 
men slechts 14 particuliere stoomschepen) en beperkt 
tot den Archipel zelven. In 1809 werd het Suez-kanaal 
geopend en daarmede de toestand geheel gewijzigd. 
Do zeilvaart werd steeds meer verdrongen door de 
stoomschepen: geregelde diensten ontstonden en 
maakten het noodig dat een einde kwam aan het 
lange oponthoud, veroorzaakt door de gebrekkige 
gemeenschapsmiddelen van de groote schepen met 
den wal. Steeds krachtiger werd — vooral door 
den Batavia’schen handel — aangedrongen op 
verbetering, in de eerste plaats van de haventoe
standen te Batavia; maar dat ten slotte de kwes
tie uit het stadium van wenschen en beschouwin
gen overging in het meer practische van een on
derzoek naar bepaalde plannen, was te danken 
aan het initiatief van Prins Hendrik der Neder
landen, den broeder van Koning Willem III, die in 
een schrijven van 8 Juni 1871 aan den Gouver- 
neur-Generaal Mr. P. Meyereen plan vooreen haven 
nabij Batavia ontwikkelde, welke dan verder met do 
noodigc moderne middelen ten dienste van het groo
te verkeer zou kunnen worden uitgerust. Dit optre
den had tot gevolg, dat in 1872 een aanvangsbedrag 
van / 1.000.000.— voor een zeehaven nabij het 
oude havenkanaal op de begroeting werd gebracht. 
Wel werd deze post in de Tweede Kamer der Staton- 
Generual afgestemd, doch / 50.000.— werden voor 
nadere onderzoekingen bewilligd en eeno commissie 
benoemd onder voorzitterschap van den Directeur 
der Burg. Op. Werken Van Kaders, ten eindo de 
eischon vast te stellen, waaraan de ontwerpen 
moesten voldoen. Al spoedig bleek het nu, dat de 
wenschen der Batavia’sche handelsfirma’s lijnrecht 
stonden tegenover de technische en nautische

cischen, aan de havenwerken tc stellen, zoodat het 
onmogelijk was, om tot overeenstemming tc gera
ken. Voornamelijk liep het meeningsverschil over de 
voorde nieuwe haven aan to wijzen plaats, waarvoor 
dc technici in de commissie het oog hadden geves
tigd op Tandjoeng-Priok, op±9 K.M. afstands van 
Batavia, terwijl de handelden bouw voorstond 
een haven in de meer on middellijke nabijheid van de 
stad. Ten slotte werd de kwestie onderworpen 
het oordeel eencr Nederlandsche commissie 
deskundigen, bestaande uit de H.H. P. Galand, 
J. A. A. Waldorp en A. R. Blommendal, welke zich 
verklaarde voor het denkbeeld om de havent te 
bouwen te Tandjoeng-Priok. Het Indische ontwerp 
werd echter gewijzigd door den Heer Waldorp, die 
zich ten behoeve van een nader onderzoek naar 
Ned.-Indië begaf, en op die reis vergezeld werd door 
den oud-zeeofficier J. A. de Gelder, toenmaals- 
Ingenieur der le klasse bij de B. O. Werken, die als 
de toekomstigo leider van de uitvoering werd aan
gewezen. Een bestek voor eene aanneming a for
fait, gebaseerd op eene begrooting van / 20.000.000,. 
werd opgemaakt, doch er deed zich voor dat bedrag 
geen inschrijver op: de risico, aan het werk ver
bonden, werd te groot geacht. Daarop werd besloten 
tot uitvoering in eigen beheer. In Mei 1877 werd met 
den bouw aangevangen. In 18S3 gaf De Gelder, die 
het werk op de meest doortastende wijze had geleid 
en voor zooverre het de eigenlijke havenwerken be
treft, in hoofdzaak had voltooid, den dienst over aan 
den Ingenieur M. J. van Bosse; met 1 Januari 1886 
kwam het in gewoon onderhoud bij den gewestelij- 
ken Waterstaatsdienst. De haven is met Batavia 
verbonden door een scheepvaartkanaal met jaag
pad, een spoonvog en een rijweg. Het oorspronkelijk 
werk werd gebouwd voor een bedrag beneden de ra- 
mingssom. In 1893 rekende men, dat het geheele 
werk toen, met inbogrip van talrijke accessoires, 
welke niet op de begrooting voorkwamen, 261 z 
millioen gulden had gekost. Voor den eigenlijken 
havenbouw zijn do kosten te stellen op rond 
/ 17.100.000.—, waarvan rond / 7.200.000 voor de 
buitenhaven, ƒ 7.900.000.— voor de binnenhaven, 
en / 2.000.000.— voor verschillende werken, als 
petroleum-pakhuizen en steiger met pijpleiding, 
wat rvoorziening, e. d. m. Eene sleephelling met een 
klein havenbassin en accessoires, in gebruik bij de 
Droogdok M'i (een particuliere reparatie-inrichting 
en -werf) hebben gekost / 1.600.000.—; voor scheep
vaartkanaal met rijweg en jaagpad is te rekenen 
ƒ 2.200,000.—,
/ 1.200.000.—.

Een der verwachtingen van de voorstanders 
van den havenaanleg tc Tandjoeng-Priok was, dat 
zich aldaar eene handelsplaats van beteekenis zoude 
ontwikkelon, die do z. g. Benedenstad van Batavia 
grootendeels zou kunnen vervangen. Deze verwach
ting is tot nu too niet vervuld. Evenmin is echter een 
voorspelling van do tegenstanders uitgekomen, r.!. 
dat de haven, op betrokkelijk grooten afstand van 
Batavia gebouwd, weinig zou worden gebruikt en 
dat vele schepen dc reedo van Batavia zouden blij
ven aaiulocn met voorbijgang van Tandjoeng Priok. 
Grootendeels waarschijnlijk tongovolgo van den on- 
gunstigere gezondheidstoestand is T. Priok schaarseh 
bewoond: zij die er des daags voor hunne bezighe
den moeten vertoeven, trekken er des avonds 
weder uit. Batavia is gebleven de hoofdopslagplaats 
van vele goederen, welke niet on middellijk verder 
vervoerd moeten worden, on de hoofdzeteljjder 
handelshuizen, doch Priok is geworden do haven
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acht. De uitbreidingswerken zijn thans grootendeels 
voltooid, terwijl de geheele afwerking in 1917 
wordt tegemoet gezien. Als zij geheel gereed zijn, 
zal de haven te Tandjoeng-Priok bestaan uit do 
volgende onderdeden:

buitenhaven, omsloten door ruim 1700 M. 
uitgebouwde convergeerende hoofden,

van Batavia, althans wat betreft het groote ver
keer, en alleen de inlandsclie zeilschepen blijven nog 
de oude haven aandoon. Do groote afstand tot den 
hoofdzetel van den handel blijft echter een econo
misch nadeel, en hoogstwaarschijnlijk zou men er 
thans, nu de hulpmiddelen der techniek zóózeer 
zijn verbeterd, dat uit dien hoofde geen overwegend 
bezwaar meer tegen een ander dan het gekozen 
emplacement zou behoeven te bestaan, niet licht 
meer toe overgaan een haven te bouwen zóó ver van 
het handelscentrum verwijderd.

Deze geïsoleerde ligging bleef aanvankelijk niet 
zonder invloed op het scheepvaartverkeer, dat zich 
niet zóó snel ontwikkelde als door de voorstellers 
der havenplannen wel was verwacht. In de laat
ste jaren valt echter een steeds toenemende be
drijvigheid te constateeren: terwijl in 1885 slechts 
487 stoom- en 47 zeilschepen de haven aandeden, 
bedroeg dit aantal in de periode 1886—1890 gemid
deld resp. 587 en 56; in die van 1S91—1897 ge
middeld 797 en 4S. In 1913 kwamen 1636 particu
liere stoomschepen binnen, metende S.240.269 M3. 
(waarvan 64 met 6622 M3. van minder dan 300 M3 
inhoud). Voorts 31 zeilschepen van meer dan 300 M3, 
met een gezamenlijken inhoud van 35.747 M3, en 
187 oorlogs- en andere Gou vernementsschepen (ook 
van vreemde nationaliteit). De totale netto-inhoud 
van alle aangekomen schepen bedroeg in 1902 
3.423.512 M*j in 1907: 4.995.003 M3; in 1910: 
6.856.624 M3; in 1913: 8.667.075 M* *). In 1909 werd 
de gezamenlijke waarde der in- en uitgevoerde goe
deren geschat op 163 millioen gulden; do goederen
beweging op 680.000 ton van 1000 K.G., waarvan 
100.000 ton steenkool.

Terwijl in de eerste jaren na de totstandkoming 
van de haven de beschikbare ruimte meer dan vol
doende was te achten, deden zich in den laatsten tijd 
gegronde klachten hooren omtrent te kort aan kade- 
lengte — in 1912 b.v. kwam het 185 maal voor, 
dat aan binnenkomende schepen niet direct een lig
plaats kon worden aangewezen —, gebrek aan op
slagruimte en te geringe diepte in binnen- en buiten
haven. Ten deele werd hieraan al dadelijk tegemoet 
gekomen door in de buitenhaven een vaargeul uit te 
baggeren van 350 M. breedte en 9.50 M. diepte onder 
Bataviasch peil, terwijl de binnenhaven tot 8.50 M. 
onder genoemd peil werd verdiept ;door het vergroo- 
ten en bijbouwen van hangars, en het bouwen van 
kademuren langs die gedeelten van de havenkom, 
welke nog niet waren bekaad. Geheel voldoende 
was dit nog niet, en daarom besloot de Regeering, 
gebruik te maken van de aanwezigheid in Ned.-Indië 
van de Nederlandsche deskundigen Prof. Dr. J. 
Kraus en G. J. de Jongh, oud-Directeur der Rot- 
terdamsehe gemeentewerken, die kort te voren 
reeds in commissie waren gesteld om te adviseeren 
nopens uit te voeren havenwerken te Soerabaja 
(waarover hierachter nader zal worden gehandeld). 
Genoemde deskundigen werden uitgenoodigd, 
hunne meening kenbaar te maken nopens de ge
dragslijn, welke ten opzichte der haven van Priok 
ware te volgen. In het advies, dat daarop werd uit
gebracht, verklaarden zij eene verdere uitbreiding der 
haven urgent, terwijl tevens wijzigingen in het 
beheer en de exploitatie noodzakelijk werden ge-

]) Daar de cijfers van de jaren na 1913 ten 
gevolge van den Europeeschen oorlog geheel ab
normaal zijn, worden die hier evenmin als bij de 
verder te behandelen havens nader in beschou
wing genomen.

!

a. een
lange, in zee
die aan het worteleinde rond 1200 M. van elkander 
verwijderd zijn en aan het zee-einde eene invaart- 
opening van 125 M. tusschen de in een kwartcirkel 
naar elkander toebuigende koppen vrijlaten. In 
deze buitenhaven is voor de schepen gelegenheid 
tot meeren aan een 30-tal boeien.

v

t;

b. de oude binnenhaven, lang 1100 M., breed 
1S5 M., oorspronkelijk 7.50 M. doch thans 8.50 M. 
diep, en geheel omkaad, waarlangs verschillende 
hangars en opslagplaatsen voor goederen.

c. de nieuwe binnenhaven, ten Oosten van de 
hiervoor genoemde oude havenkom, ongeveer even 
lang en ten deele geschikt voor schepen met 12 
M. diepgang, doch met eene bodembreedte van 
125 M. Tusschen de beide bassins blijft een terrein- 
strook ter breedte van 280 M. disponibel voor de 
noodige opslagplaatsen.

d. Een nieuwe petroleumhaven ter zijde van de 
nieuwe binnenhaven, met een afzonderlijke invaart 
naar de buitenhaven.

e. een droogdok met reparatiewerf en atelier 
ten W. van de oude binnenhaven.

/. het spoorwegstation, oorspronkelijk ten Wes
ten van het oude haven bassin gelegen, wordt naar 
het Zuiden verplaatst, alwaar het midden tusschen 
de beide havenkommen zal staan. Het spreekt 
van zelf, dat ook de noodige accessoires, m.n. 
drinkwaterleiding, electrische verlichting, drijvende 
bok van 75 ton lichtvermogen, drijvende kraan, 
electrische- en stoomlcranen, de noodige opslag- en 
bergplaatsen voor goederen en steenkolen, sporen 
op de kaden, enz. enz., niet ontbreken, terwijl ter 
assaineering de om de haven aanwezige moerassen 
worden opgehoogd en aangeplempt. Voor de uit
breidingswerken was tot uit. 1916 besteed een be
drag van rond / 0.750.000.— aan werken in aan
neming, en rond / 2.790.000 aan werken in eigen 
beheer, terwijl volgens de Memorie van toelich
ting op de Begrooting voor 1917 nog te rekenen 
zal zijn op een bedrag van rond ƒ 2.500.000.—, be
nevens bezoldigingen en andere uitgaven wegens 
toezicht op de uitvoering.

TjilatJAI». De haven van T j i 1 a t j a p 
is cïe eenige voor het groote verkeer van boteekenis 
zijnde plaats aan Java’s Zuidkust. Zij wordt ge
vormd door de monding van de Donan-rivier, die, 
beschut door Noesa Kern ban gan (Noesa=eiland)cenc 
uitmuntende, meer dan 10 M. diepe reede oplevert. 
De breedte tusschen de dieptelijnen van 7,5 M.onder
L. W. varieert van 150 tot 300 M. Ten gevolge van 
den aanleg der spoorweglijn Djokjakarta-Tjilatjap 
is de belangrijkheid van laatstgenoemde plaats als 
haven zeer toegenomen; in 1886 werd dan ook 
aan vang gemaakt met den bouw van een schroef paal- 
steiger,lang505M,en breed 9.77 M., waarop een kraan

15 ton en twee loopkranen van 3 ton hefver
mogen aanwezig zijn. Achter den steiger, waaraan 
bij den laagsten waterstand nog schepen van 0.50
M. diepgang kunnen meeren, bevinden zich opslag- 

douane-loodsen, pakhuizen, kolenloodsen, enz.,
raetde noodige sporen.In 1 OlGzouden volgensde be
grooting voor N.-I. de bestaande steiger worden 
verbreed en ondiepten voor den steiger en in den 
haventoegang worden weggebaggerd, benevens
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a. h. w. aan den ingang van Straat Malaka gelegen
— een klein steenkolondepöt gevestigd aan de baai 
van Balohan. Deze baai bleek op den duur weinig 
geschikt, vooral, omdat de-kust zoo steil in zee af
daalt, dat op bereikbare diepte geen goede anker
grond te vinden is. Eene opname in 1887 voerde 
tot het resultaat dat op de Noordkust in de Sa- 
bang-baai eene gelegenheid aanwezig was, die 
alle vereisehten voldeed. In dat jaar verkreeg 
Bataviasche firma concessie voor de vestiging 
een kolenstation aan de Sabangbaai. Dat echter 
het bedrijf te Sabang zich daarna ontwikkeld heeft 
tot den omvang, dien het allengs heeft verkregen 
is naast de gunstige ligging van de haven ten op
zichte van het interoccanisch verkeer en zijne na
tuurlijke gesteldheid, die het mogelijk maakten om 
mét betrekkelijk geringe financieele opofferingen 
veilige en beschutte ligplaatsen voor de schepen 
tot stand te brengen, voornamelijk toe te schrijven 
aan de bemoeiingen van den toenmaligen majoor 
Van Heutsz, die reeds in 1892 in geschrifte het 
denkbeeld bepleitte, van Sabang een vrijhaven te 
maken, welke naast Olce-Lheuë de eenige vrij
haven zou zijn voor geheel Atjeh, en die ook 
later, nadat hij Gouverneur-Generaal van Ned. 
Indië was geworden, den bloei van Sabang naar ver
mogen bevorderde. In 1892 werd te Sabang een 
Controleur geplaatst, in 1S93 verkreeg het eene 
militaire bezetting, terwijl de openstelling als vrij
haven voor den algemeenen handel in 1S97 volgde. 
De eerste havenwerken, in 1896 door den concessi
onaris gebouwd, bestonden uit een paar kolenstei
gers, terwijl enkele eenvoudige gebouwen werden 
opgericht. In 189S ging de concessie over op de 
Factory der Nedcrl. Handel Mij. te Batavia.

Geleidelijk volgde — nadat de Factory te Batavia 
zich had teruggetrokken en het beheer geheel was 
gekomen bij de Nederl. Handel Mij. te Amsterdam — 

verdere uitbreiding der havenwerken. ‘Eèn'rëpa- 
ratiewerf ontstond; scheepshellingen werden aan
gelegd; electrisch gedreven kolentransportcurs 
aangeschaft; kaaimuren, handelssteigers, pakhui
zen en kolenloodsen gebouwd, woningen voor per
soneel en koelieverblijven opgericht. Sabang is 
voornamelijk transito- en kolenhaven. Terwijl in 
1900 nog slechts 19000 ton kolen werden afge
leverd, steeg dit aantal in 1906 reeds tot 130.000 
ton, in 1912 tot 210.000 ton, en werd het voor 1913 
geschat op 220.000 ton. De hoeveelheid naar Euro
pa verscheepte goederen, in 1905 bedragend 39.000 
ton, was in 1912 reeds tot 82.000 ton gestegen. In 
1902 kwamen 159 Gouvernements-, en 192 handels
schepen te Sabang; in 1912 was dit resp. 123 en 909 
boven de 300 NI3 met een inhoud van 132.300 en 
5.844.000 M3. De verdere ontwikkeling van Atjeh 
als cultuurland en wellicht ook als mijnbouwge- 
bied zal de beteekenis van Sabang als oceaanhaven 
slechts kunnen doen toenemen.

Soerabaja. Zoolang de in uitvoering zijnde h a- 
venwerkon te Soerabaja niet gereed 
en in exploitatie genomen zijn, is deze handelsplaats
— de belangrijkste en grootste van geheel Ncdcr- 
landsch-Indiö — voor de communicatie tusschon 
schip en wal nog geheel aangewezen op lichters 
en prauwen. Do reedc, gevormd door Straat Soera
baja, is uitmuntend; men heeft er goeden ankergrond 
én ligt er altijd veilig, terwijl het water slecht hoogst 
zelden bepaald onrustig of woelig is. Do prauwen 
kunnen de Kali Mas (een der armen waarmede de 
Soerabaja-riviér in zeo valt) opvaren tot aan de 
handelswijken, welker centrum ongeveer 31/- K.M.

meerdere loodsen worden gebouwd, de watervoor
ziening worden verbeterd en verdere maatrege
len in het belang der gezondheid worden genomen. 
Voor een en ander was gerekend op een bedrag van 
/ 507.000.— In 1913 werd Tjilatjap bezocht door 
164 schepen boven de 300 M3 met een netto inhoud 

rond 1306000 M3, waarvan 25 met een in-van
houd van rond 113000 M3 in Ned. Indië thuis be
hoorden. De overigen waren van Nederlandschc 
(50), Engelsche (41), Duitsche (31), Noorsche (2) 
Fransche (27), Zweed sche (1), en Japansche (12) 
nationaliteit.

E.mmahaven. E m mahaven heeft in de 
eerste plaats haar ontstaan te danken aan de be
hoefte, welke ontstond bij het in exploitatie 
brengen der Ombilin-mijnen, gelegen in de Padang- 
sche Bovenlanden, aan een veilige en behoorlijk 
uitgeruste haven, vanwaar uit de verdere distri
butie over zee van de opgedolven steenkolen kon 
geschieden. Gelijktijdig met den spoorwegaanleg 
van de kust naar de Bovenlanden, werd do haven
aanleg geautoriseerd (1886). Daarvoor werd op 
+ 7 K.M. afstand van Padang aan de Brande- 
wijnsbaai (welke tevens herdoopt werd tot Konin- 
ginnebaai) een geschikte plaats gevonden. Deze 
baai bevindt zich achter een tegenover Poeloe- 
Pisang uitstekende kaap, van waaruit een dam is 
uitgebracht, die met den tegenovcrliggendcn vasten 
wal een binnenbaai van 150 H.A. oppervlakte 
omsluit, waarin op een eilandje een werf is aange
legd. Dwars over dit eilandje is nog een dam ge
legd, waarvan de kop 240 M. binnenwaarts van 
den eerstgenoemden zeebreker ligt, welke laatste 
eene invaartopening van di 1000 M. breedte tus- 
schen de kop en den wal vrijlaat. De binnenkomende 
schepen kunnen langs de beide zijden van den over 
het eilandje opgeworpen dam varen om zoo de 
aanlegsteigers te bereiken, die langs de kust zijn 
gebouwd en gevormd worden door schroefpaal- 
jukken, waarover een planken dek, en waarvóór 
eene waterdiepte van 7.50 M. bij laag water be
schikbaar is. Men is voornemens de steigers te 
verbroeden, terwijl de haven wordt uitgediept. 
De steigers zijn door sporen met het stationsem- 
placement verbonden. De hoofd lijn geeft verbin
ding met het station Padang, van waar uit weder 
een zijtak is aangelegd naar de Padang-rivier, zoo- 
dat de aldaar bestaande handclsinrichtingcn met 
de nieuwe haven zijn verbonden. Emmahaven. 
zooals de nieuwe havenplaats werd genoemd, is 
geheel aangelegd door den dienst der staatsspoor
wegen op Sumatra, die daaraan tot 1893 — het jaar 
waarin de werken aan den Gewestelijkon Watcr- 
staatsdienst in beheer werden overgegeven — rond 
/ 3.400.000 verwerkte; een bedrag, waarin echter 
de uitgaven voor liet kolenstort en de kolenmaga
zijnen niet zijn begrepen. In 1913 werd Emma
haven bezocht door 428 particuliere stoomschepen 
grooter dan 300 Al3 inhoud met een netto inhoud 
van rond 2.946.000 M3; 1195 zeilschepen met 
rond 26.000 M3 inhoud; en 73 Oorlogs- en andere 
Gouvernomentssehepen, inhoudend rond 64700 M3. 
Van de stoomschepen behoorden 173 met rond 
581.000 M3 in Nederlandsch-Indië thuis, do overige 
waren van Nederlandsche (192), Engelsche (30), 
Duitsche (31), Oostenrijksche (1) en Amerikaansche 
(1) nationaliteit.

Saija nu. De havenplaats Sabang heeft 
een eigenaard igen ontwikkelingsgang doorge
maakt. In 1884 werd aan de zuidkust van Poeloe-
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hoogwater. Deze kom, ter oppervlakte van gemid
deld 950 X 1100 M. is van uit Straat Soerabaja 
bereikbaar door een 300 M. wijde invaartopening 
ten oosten van de kade. Aan de oostzijde wordt 
deze toegang begrensd door een korten dam. Een 
dieper gedeelte van de havenkom is bestemd voor 
ligplaats van een 14000 tons drijvend dok. Uit
breiding van de aanlegplaatsen is later mogelijk 
door in de havenkom uitspringende tongen aan te 
leggen, en het overblijvende gedeelte verder uit te 
baggeren tot de gewenschte diepte. Achter (ten 
zuiden van) de nieuwe haven is met den uitgebagger- ■ 
den grond een aanzienlijk terreinoppervlak op- 
gelioogd tot 1.00 M. boven hoogwater, bestemd 
voor woon- en handelswijken en aansluitend aan 
de bestaande bebouwing. Natuurlijk is tevens ge
rekend op den noodigen spoorwegaanleg en ver
binding met het oude handelsterrein en de bestaan
de woonwijken. Het oude havenkanaal, de Kali 
Mas, wordt voorts verbreed en van nieuwe kade
muren voorzien .De kosten van deze werken, welke 
voor zoover den eigenlijken havenaanleg betreft, 
oorspronkelijk waren aangenomen voor ƒ 11.764.000, 
terwijl de Commissie Kraus— de Jongh volgens 
eene globale raming rond ƒ 14.000.000.— noodig 
achtte voor alle uit te voeren werken met uit
zondering van de verbetering van het Wester- 
vaarwater, zijn uiteraard nog niet met zekerheid 
op te geven. Door verschillende tegenspoeden bij 
de uitvoering, zullen zij echter vermoedelijk aan
merkelijk hooger worden: bij Gouvernementsbe
sluit van 13 Juli 1915 No. 12 werd de opleverings
termijn der werken, oorspronkelijk bepaald op 
4,/2 jaar na den datum van gunning, met 9 maan
den verlengd, terwijl de Directeur der B. 0. Wer
ken werd gemachtigd om den aannemers wegens 
geleden en nog te lijden schaden een bedrag van 
/ 1.266.970.— uit te keeren.

Luidens de memorie van toelichting op de In
dische Begroeting voor 1917 is voor dat jaar 
de aanvang der exploitatie in uitzicht gesteld. 
De scheepvaartbeweging te Soerabaja is de aan- 
zienlijkste van alle havens in Ned.-Indië. In 19J3 
kwamen 13023 schepen met een netto-inhoud van 
7.722.046 M3 ter reede. Daarvan waren 1191 par
ticuliere stoomschepen, elk van meer dan 300 M* 
met te zamen 7007637 M3 inhoud en van verschillen
de nationaliteit; 565 daarvan hoorden in N. J. thuis, 
(inhoud 2182381 M3), terwijl 218 Nederlandsclie 
(2108319 M3), 260 Engelsche (1681466 M3), 54 
Duitsche (477743 M3), 02 Japansclie (447482 Al3) 
28 Noorsehe (41106 M3,) 2 Oostcnrijksche (11790 
M3) en 2 Fransche (7350 M3) stoomschepen Soera
baja aandeden. De zeilschepen waren op 9 vaar
tuigen met 14809 M3 inhoud na kleiner dan 300 M3 
en alle uit Ncderlandsch-Indië afkomstig.,-

Van het verblijf der Hoeren Kraus en Dé Jongh 
in Ned. Indië, werd door den Gouverneur-Generaal 
gebruik gemaakt, om tevens hun advies in te win
nen nopens de uitbreiding, die in verband met het 
steeds toenemend handelsverkeer enkele andere 
haveninrichtingen dienden te ondergaan. Behalve 
bij de hiervóór reeds in het kort besproken haven 
te Tand joeng-Priok was het vooral te M akass e r 
en B e 1 a w a n dringend noodig verbetering in de 
toestanden aan te brengen.

Makasser. De reede van Makasser wordt be
schut door eenige op 1 tot l1 ? K M. vóór de kust 
gelegen koraaleilandjes, terwijl de verder in zee 
gelegen Spermonde-eilandengroep haar tegen hef
tige stormen beveiligt. Wel kan somtijds eene vrij

van den riviermond is verwijderd. Op ongeveer 
500 M. van den mond bevindt zich de z.g. „Kleine 
Boom,” een douanekantoor met aanlegsteiger," be
stemd A'oor de behandeling van passagiersbagage, 
alwaar tevens de beladen prauwen worden onder
zocht en zoo noodig verzegeld, voordat zij vergun
ning krijgen de rivier verder op te varen. Bij het 
handelscentrum bevindt zich het eigenlijke douane
kantoor; aldaar worden de belastbare goederen 
ter visitatie gelost en verder behandeld. Een derde 
douanestation bevindt zich nabij de uitmonding 
in zee van de Pegirian (een tweede arm van de 
Soera ba ja-rivier) ten behoeve van do dien tak op
varende prauwen. Door gebrek aan ruimte aan het 
douane-kantoor ondervonden de prauwen aldaar 
veelal een langdurig oponthoud; de beperkte breedte 
en diepte van de Kali Mas bleek steeds meer eene 
groote belemmering voor het handelsverkeer te zijn 
en het is dan ook niet te verwonderen dat reeds ja
renlang pogingen in het werk werden gesteld om 
tot afdoende verbetering van een allengs onhoud
baar geworden toestand te geraken. Reeds sedert 
1875 werden herhaaldelijk min of meer uitgewerkte 
plannen gemaakt, waarbij het verkrijgen van los
kaden of steigers voor de groote vaart op den voor
grond stond. Daarnaast beoogden weder andere 
ontwerpen het gra ven van een prauwen haven met 
daarmede gepaard gaande rivierverbetering. Terwijl 
reeds in beginsel tot de uitvoering van de laatstge
noemde oplossing was besloten, wist echter de 
Chef der 4e Waterstaatsafdeeling, de Hoofdingenieur 
Van Goor, de Indische Rcgeering op deze beslissing 
terug te doen komen door nieuwe voorstellen voor 
te brengen, waarbij wel in de rivierverbetering was 
voorzien doch tevens gerekend was op het maken 
van een aanlegplaats voor zeeschepen. De aanleg 
van de prauwenhaven werd daarbij onnoodig geoor
deeld. In deze omstandigheden, nu zulk een ernstig 
verschil in inzicht bij de verschillende deskundige 
adviseurs bleek te bestaan, meende de Minister 
van Koloniën de kwestie te moeten onderwerpen 
aan het oordeel van erkende autoriteiten op het ge
bied van havenaanleg: de verschillende stukken 
werden in handen gesteld van de hiervóór reeds ge
noemde deskundigen Prof. Dr. J. Kraus, Hooglee- 
raar aan de Technische Hoogescliool te Del ft, en G. J. 
de Jongh, Directeur der Gemeentewerken "te Rotter
dam, die als zoodanig ten nauwste betrokken was bij 
den aanleg en de exploitatie van de Rotterdamsche 
havenwerken. Beide heeren begaven zich in 1910 
naar Nederlandsch-Indië. Het resultaat van hunne 
bemoeiingen aldaar was een rapport aan den Gou- 
vemeur-Generaal, waarvan de conclusies ten grond
slag dienden voor de ontwerpen der later tot uit
voering gekomen werken, benevens voor de toekom
stige wijze van exploitatie, niet aileen van de haven 
van Soerabaja doch ook van Tand joeng-Priok en de 
andere Indische havens in het algemeen.

De in aanleg zijnde havenwerken, waarvan de 
voltooiing eerlang kan worden tegemoet gezien, 
bestaan voornamelijk uit een ten westen van de 
Kali Mas, langs Straat Soerabaja in hoofdzaak 
Oost-West loopende kade, ter lengte van 1200 M., 
gefundeerd op 13.30 M. onder hoogwater. Daar
achter bevindt zich een terrein van 200 M. breedte, 
waarop de noodige sporen zijn ontworpen en ge
legenheid is voor de oprichting van loodsen en 
open opslagplaatsen, pakhuizen, en entrepots. 
Ten zuiden van deze terreinen is een havenkom 
uitgebaggerd, ten deele tot eene diepte van 13.00 
M. doch overigens voorloopig tot 6.30 M. onder
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deining, die uit het Zuidwesten tusschcn de geheel aangeplempt en bestemd voor entrepots 
en pakhuizen; een deel ervan echter, het dichtst bij 
den ouden steiger gelegen, ter lengte van 280 AL 
en ter breedte van 7G AI (hetwelk dus van de 
open zee is gescheiden door de er voor uitgebouwde 
kade voor zeeschepen met daar achter gelegen 
aanplemping, welke laatste ter plaatse nog -b GO 
M. breedte heeft), zal dienen voor prauwen kade 
en is eveneens van kaaimuren voorzien. De water
diepte vóór de kade bedraagt di 13 AI. bij hoog
water; het verschil tusschcn hoog- en laagwater 
is op 1.50 M. te stellen.

Inmiddels is de scheepvaartbeweging te Alakaaser 
nog zoodanig toegenomen, dat nogmaals tot nadere 
verlenging van den kaaimuur in noordelijke rich
ting moet worden besloten. Blijkt verdere uitbrei
ding noodig, dan is meerdere verlenging van dien 
muur onraadzaam, doch zal overeenkomstig de 
denkbeelden der meergenoemde commissie aan het 
Noordeinde een dam in westelijke richting in zee 
moeten geplempt worden met pieren aan de Zuid
zijde, waardoor binnenhavens worden gevormd. 
Bovendien is eene beschutting van de haven aan de 
Westzijde wenschelijk gebleken, waarvoor op de 
begrooting van 1917 gelden werden toegestaan.

Belawan of Belawan-Deli is de haven van 
Medan, de hoofdplaats van het Gouvernement 
Oostkust van Sumatra, en is door een spoorweg 
met Medan verbonden. De haven ligt op een eilandje 
ontstaan door aanslibbing van Belawan- en Deli- 
rivier, die kort voor hare uitmonding in zee in 
elkanders onmiddellijke nabijheid stroomen. De 
diepte in de Belawan-rivier ter hoogte van de aan
legplaatsen bedraagt meer dan 7 AI. Ongelukkiger
wijze ligt echter voor de monding in zee een bank 
waarop bij ebbe slechts 2.20 AI. a 2.30 AI. water staat, 
terwiji bij hoogwater de diepte is 4.20 AI. a 4.30 AI. 
Dientengevolge is de haven wel bereikbaar voor de 
kleinere in Ned. Indië thuis behoorende stoomsche
pen,doch niet voor de meerderheid der tegenwoordig 
voor den internationalen handel gebouwde vracht
schepen en passagiersbooten, zoodat steeds over
lading van de ter Sumatra’s Oostkust gewonnen 
en voor andere landen bestemde producten noodig 
blijft. Ten gevolge van de snel toenemende ont
wikkeling, veroorzaakt door den bloei van de 
tabakscultuur, de petroleum industrie en de rub- 
beraanplantingen, nam het verkeer te Belawan 
in den laatsten tijd met ongeveer 17 % per jaar 
toe. De uitbreiding van de voor den handel be
schikbare terreinen kon hiermede geen gelijken 
tred houden, zoodat het gebrek aan opslagruimte 
steeds nijpender werd en daaraan door het oprich
ten van tijdelijke loodsen slechts zeer gebrekkig kon 
worden te gemoet gekomen. Hoe langer hoe meer 
bleek de wenschelijkheid in het Noordelijk deel van 
Sumatra ten minste één behoorlijk uitgeruste 
Oceaan haven te hebben. Pogingen, van 1905 
tot 1907 in het werk gesteld, om met behulp van 
een emmcrbaggcrmolen do vaargeul door de bank 
voor de Belawan-rivier te verdiepen, mislukten 
echter, zoodat men meende, elders een geschikte 
gelegenheid te moeten zoeken. Verschillende plan- 

voor diverse plaatsen werden onderzocht doch 
alvorens ter zake eene beslissing te nemen, wensclite 
de Gouverneur-Generaal gebruik te maken van de 
omstandigheid, dat de H. H. Kraus en De Jongh 
nog in Indië vertoefden, om hun oordeel dienaan
gaande te vernemen en tevens hun advies in te 
winnen nopens de vraag, of verbetering van de 
haven te Belawan inderdaad technisch onuitvocr-

zware
koraalriffen doordringt, eenigen last veroorzaken, 
doch meestal vindt men kalm water, zoodat aan 
het maken van eene aanlegplaats voor groote sche
pen onmiddelijk aan zee, zonder verdere beschutting, 
geen overwegende bezwaren in den weg stonden. 
Daartoe werd bij de inlijving van Alakasscr bij het 
tolgebied in 1900 een voorontwerp opgemaakt, 
dat sedert behoudens cenige wijziging, noodig 
geworden door de later aan den dag gekomen slappe 
geaardheid van den ondergrond, tot uitvoering 
kwam. Evenwijdig aan de kust werd een schroef- 
paalsteiger gebouwd van rond 500 AI. lengte en 
rond 10 AI. breedte, met den vasten wal verbonden 
door een negental landingsbruggen, terwijl de 
noodige pakhuizen en loodsen werden opgericht. 
Deze werken,die te zamen rond /1600000.— kostten, 
hebben krachtig bijgedragen tot de ontwikkeling 
van den handel. Terwijl in 1899 een aantal van 
274 koopvaardijschepen met een inhoud van 
693000 Al3. Alakasser aandeed, was dit cijfer in 
1904 gestegen tot 320 met een inhoud van 1217000 
Al3, en werd het voor 1909 bepaald op 476 met 
geschatten inhoud van 2020000Al3.In laatstgenoemd 
jaar kwamen voorts nog omstreeks 3400 opinland- 
sche wijze getuigde schepen (prauwen) binnen, met 
een inhoud van rond 62000 AI3., zoodat de scheep
vaartbeweging voor 1909 te schatten was op 4164000 
Al3 (in- en uitgeklaarde schepen). In 1913 kwamen 
549 particuliere stoomschepen met een netto-in- 
houd van rond 2874000 Al3, en 2927 zeilschepen 
en lichters met rond 68000 Al3 te Aïakassar aan. 
De goederenbeweging verviervoudigde in hetzelfde 
tijdvak. Zij nam toe van 82000 ton in 1899 tot 
328000 ton in 1908, terwijl zij voor 1909 door de 
Commissie Kraus-de Jongh op 350000 ton werd 
gesteld. Een groot gedeelte van deze goederenbewe
ging komt op rekening van het transito-verkeer, 
n.1. ruim 11.000 ton in 1899, en 154.000 ton in 1908. 
De opbrengst van steiger- en loodsgelden nam van 
1908 tot 1912 toe van rond / 65.000.— tot rond 
/ 88.500; de verschillende heffingen door den dienst 
der in- en uitvoerrechten en accijnsen (waaronder 
pakhuishuur is begrepen) stegen in hetzelfde tijdvak 
van rond / 624.300.— tot rond / 1.201.900.—

In verband met deze snelle toename van het ver
keer werden de handelsinrichtingen te Alakasser 
in 1910 dan ook ten eenenmale onvoldoende ge
oordeeld en achtte de Commissie Kraus—de Jongh 
uitbreiding op zoodanige wijze, dat deze later zou 
kunnen worden voortgezet, urgent. De te maken 
werken werden uitvoerig vermeld. Naar aanleiding 
van dit advies werd een ontwerp opgemaakt, dat 
sedert in uitvoering iB gekomen en dat in hoofd
zaak overeenkomstig de denkbeelden der Commissie 
was ingericht. De uitvoering werd in 1911 aange
nomen voor / 2.457.000. Intussehen deden zich ook 
hier verschillende moeilijkheden voor, die aanlei
ding gaven tot vertraging in de oplevering. Boven
dien moesten enkele onderdeden worden gewijzigd: 
o.a. bleek verlenging van de aanlegkadc reeds tijdens 
de uitvoering van het werk noodig. Door een en 
ander werd de aannemingssom verhoogd met 
/ 811.800.—, terwijl bovendien den aannemer eene 
som van / 388.000.— werd uitbetaald als schade
loosstelling voor ondervonden moeilijkheden. Het 
werk, waarvan de voltooiing in 1917 wordt ver
wacht, bestaat uit eene evenwijdig aan den oever 
in zee uitgebouwde kaaimuur lang 1340 Al. en 
gemiddeld ongeveer 175 Al. van den wal verwijderd. 
De ruimte tusschcn muur en oever is grootendeels
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dan voor de behoefte noodig was, ter beschikking 
stond en een intensief beheer nog geen noodzake
lijkheid was, kon daarmede genoegen worden 
genomen, doch naarmate het verkeer in laatst
genoemde haven toenam en een meer intensieve 
exploitatie noodig werd, vermeerderden ook de 
klachten. Zeer zeker waren deze niet alle steeds 
even gegrond; ook waren de misstanden niet steeds 
te wijten aan gebrekkige samenwerking der auto
riteiten, maar toch won de meening, dat wijziging 
in het beheer noodzakelijk was, meer en meer veld. 
Bovendien was het, met het oog op de aanzienlijke 
kapitalen, welke de voorgenomen havenaanleg 
van Soerabaja en de uitbreidingen te Tandjoeng- 
Priolf én Makasser zouden vorderen, een dringende 
eisch, date de ‘exploitatie der havenwerken op ge
zonde economische grondslagen zoude worden ge
voerd, ten einde de in de havenwerken gestoken 
gelden behoorlijk rentegevend te maken. In haar 
rapport over de verbetering der haven toestand en 
te Soerabaja had de Commissie Kraus-de Jongh 
reeds hare zienwijze blootgelegd omtrent de wijze, 
waarop baars inziens de nieuwe haven aldaar zou
de moeten worden beheerd en geëxploiteerd: de 
Gouverneur-Generaal achtte het wenschelijk ook 
nog de meening der commissie te vernemen omtrent 
beheer en exploitatie der andere havens. Het des
betreffend advies der Commissie was, de exploitatie 
van alle havens zooveel mogelijk te voeren volgens 
dezelfde beginselen, als reeds voor Soerabaja aan 
de hand waren gedaan. Van een eenhoofdig be
stuur werd veel verwachting gekoesterd en de 
instelling van eene Commissie van Beheer staande 
onder het oppertoezicht der R-egccring voor elke 
eenigszins belangrijke haven bepleit. De noodige 
inkomsten zouden zijn te verkrijgen uitbet uitgeven 
van kaderuimte en loodsen in vaste huur, verhuur 
van voor entrepots bestemd terreinen, verhuur 
van opslagruimte in de entrepótpakhuizen, kraan
gelden, eene heffing ten laste der betrokken spoor
wegmaatschappij betreffende de over de haven- 
tereinen aangelegde lijnen en de daarlangs vervoerde 
wagens, waterverkoop en levering van elcctriseh 
licht, exploitatie van petroleurasteigers en pijp
leidingen, aanleggelden aan de meerboeien en locaal 
havengeld. Eene herzienig van het tarief der be
staande havens- en ankeragegclden zou dan in 
overweging moeten worden genomen.

Bij de verdere uitwerking dezer denkbeelden 
werd ook nog overwogen het in het leven roepen 

college van beheer met een eigen gebied en 
eigen geldmiddelen, ongeveer in den geest van de 
„port-trusts” die in verschillende havens van 
Engeland en de Engelsohe Koloniën bestaan. Daar
toe zouden eenige belangrijke wijzigingen in 
de algemeene wetgeving noodig zijn, waarmede 
vermoedelijk veel tijd zoude heengaan, terwijl de 
zoozeer gewenschte ervaring te dien aanzien met 
betrekking tot Indische toestanden geheel ontbrak. 
Daar evenwel verbetering van do exploitatie voor 
Priok steeds meer urgent werd, werd besloten al 
aanstonds over te gaan tot het aanwijzen van een 
Directeur der haven en van een Commissie van

baar moest worden geacht. In voldoening aan deze 
opdracht werd door genoemde deskundigen ge
rapporteerd, dat huns inziens Sumatra’s Oostkust 
ten minste één voor moderne zeeschepen toegan
kelijke haven moest kunnen aanwijzen, terwijl 
op economische gronden Belawan daarvoor als 
aangewezen moest worden beschouwd, zoodat alléén 
om redenen daarbuiten gelegen in het uiterste 
geval eene andere plaats moest worden opgezocht. 
Bovendien meenden zij, dat met krachtiger bagger- 
middelen dan tot nu toe waren gebezigd eene vaar- 
diepte van 21 voet onder laagwater, of 6.30 M., 
hetgeen voorloopig voldoende werd geoordeeld, 
vermoedelijk zeer wel zoude zijn te verkrijgen. 
Aanschaffing van een slibzuiger met grootc capa
citeit werd daarom wenschelijk geoordeeld.

Naar aanleiding van dit advies werd nu in be
ginsel besloten, de haven van Belawan voor het 
grootc verkeer geschikt te maken. Voorloopig werd 
te Belawan een slibzuiger, bestemd voor de verbe
tering der toegangen naarde haven van Soerabaja, 
te werk gesteld, en wel met zóó gunstig resultaat 
dat besloten werd tot den bouw van een soortgelijk 
werktuig, speciaal berekend op de bijzondere toe
standen in de Belawan-geul, waarmede men uiter
aard nog betere resultaten hoopt te verkrijgen dan 
met het voor andere toestanden geconstrueerde, 
thans aldaar arbeidende werktuig. De nieuwe slib
zuiger is onlangs opgeleverd, en zal dezer dagen 
(April 1917) naar Indië vertrekken.

Havenbeheer en Exploitatie. Het technisch 
beheer over de havens wordt gevoerd door den 
dienst der Burgerlijke Openbare Werken. In de 
meer belangrijke havens berust het politietoezicht, 
(dat uitgeoefend wordt krachtens het alg. politie- 
reglement voor Reeden in N. I., voorkomend in 
Ind. Stb. 1905 no. 547 en 1911 no. 414) bij des
kundige havenmeesters, terwijl in de kleinere haven
plaatsen de functie van havenmeester in den regel 
door ambtenaren van den dienst der in- en uitvoer
rechten wordt vervuld. Behalve voorde behoorlijke 
naleving van het bovengenoemd politiereglement, 
hebben de havenmeesters nog te zorgen voor de 
handhaving van de bestaande plaatselijke veror
deningen, terwijl zij tevens belast zijn met het 
toezicht op de bebakening en kust verlichting 
en als superintendent van het loodswezen binnen 
hun ressort optreden. Zij staan onder het Depar
tement der Marine.

De ambtenaren der in- en uitvoerrechten en 
accijnzen hebben in de meeste havens nog, behalve 
met de eigenlijke douanewerkzaamheden, bemoeie
nis met den opslag der aangebrachte of ter versche
ping aangebrachte goederen. Daar, waar de haven 
aan eene spoorweglijn is gelegen, is voorts de dienst 
der Staatsspoorwegen of der Spoorwegmaatschappij 
bij de havens betrokken, terwijl ook de ambtenaren 
van het Binnenlandsch Bestuur, — en waar een 
Gemeenteraad is ingesteld ook de Gemeente — bij 
verschillende kwesties hebben mede te spreken of 
te beslissen. Van een eigenlijk havenbeheer kan 
onder dergelijke omstandigheden feitelijk niet 
worden gesproken: elk ambtenaar kan beslissen 
binnen den kring van zijne eigen bevoegdheden, 

_ zonder te rade te gaan met de maatregelen,,door 
. collega’s van andere diensttakken genomen, ƒD

waar de communicatie van het schip met dén wal 
door tusschenkomst van prauwen geschiedt, geeft 
een dergelijke toestand nog weinig last of opont
houd. Ook na de openstelling van Tandjoeng-Priok, 
toen in den aanvang meer kadeeën bergruimte
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Bijstand, wier taak in hoofdzaak zoude bestaan 
in het oefenen van controle, het beramen van ver- 
beterings-maatregelen, het verzekeren van samen
werking, het plegen van overleg en het geven van 
advies in zake het havenbeheer, en werd bij 
Gouvernementsbesluit van 9 Januari 1912 no. 34 
bij wijze van tijdelijken maatregel ingesteld de 
betrekking van Directeur van de haven van Tan-
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djoeng-Priok, en dezen eene Commissie van Bijstand 
in liet belang van het beheer der haven ter zijde 
gesteld. Deze Commissie bestaat uit den Directeur 
der haven als Voorzitter — als hoedanig een Inge
nieur van den Waterstaat en ’s Lands B. O. Werken 
werd aangewezen —, een door den Gemeenteraad 
van Batavia aan te wijzen lid, den Controleur der 
In. e‘n uitvoerrechten en accijnzen te Batavia, den 
Adjunct-Chef der 4e afdeeling van den dienst der 
Staatsspoorwegen, den Havenmeester, en drie niet 
ambtelijke leden, uit scheepvaart- en handelskringen 
gekozen. De Commissie werd 22 Maart geïnstalleerd 
door den Directeur der B. 0. Werken met eene rede
voering, die te vinden is in het verslag der B. O. 
Werken over het jaar 1912, en waarin uitvoerig 
do motieven zijn medegedeeld, welke tot de instel
ling der Commissie leidden, benevens de beginselen 
welke de Regeering ten aanzien der havenaangele
genheden in het vervolg wenschte te zien gehuldigd.

Op de begrooting voor het jaar 1917 zijn fondsen 
uitgetrokken voor de aanstelling van het personeel, 
dat voorloopig noodig wordt geacht om het haven
bedrijf in te richten en te exploiteeren volgens de 
inzichten van de voormelde commissie en wel ten 
behoeve van Tandjoeng-Priok, Soerabaja, Makas- 
ser, Tjilatjap, Belawan en Emmahaven. Op de 
overige havenplaatsen zal het beheer niet wor
den opgedragen aan een daarmede in het bijzon
der te belasten ambtenaar, doch worden toever
trouwd aan een ambtenaar ter plaatse, die uit den 
aard zijner betrekking reeds bemoeienis heeft met 
de haven, b.v. aan den havenmeester.

Literatuur. J. E. de Meyier, Aanleg van eene 
zeehaven te Tandj.-Priok, in het Tijdschrift v.h. 
Kon. Inst. v. Ingenieurs. Verh. 1892—1893 aflev. 
II. — De jaarverslagen over de B. O. Werken in 
Ned. Indië sedert 1892. — Dr. J. Kraus en G. J. 
de Jongh. Verslag over verbetering van Haven
toestanden van Soerabaja. Batavia, Landsdrukkerij 
1910. — id. Verslag over verbetering van haven- 

, toestanden van Makasser. id. — id. Verslag over ver- 
betering van haventoestanden van Tandjong- 
Priok, Semarang en andere havens, id. — Voor
dracht over Sabang en Belawan als Occaanhavens 
door R. A. van SandickrIndische Mercuur van 19 
December 1913 no. 49.

HAVIK. Zie ROOFVOGEL.
HAWAR-HAWAR. Zie MUZIEK en MUZIEK

INSTRUMENTEN.
HAWOEAPAN. Gebergte in de onderafd. Padang 

La was, ros. Tapanocli, gelogen ton zuiden van den 
Hadjoran op do grens van Si pi rok, pp don Hawooa- 
pan liggen de bronnen van do Pano-rivier.

HAZAART (JACOBUS ARNOLDUS). Geb. 8 Jan. 
1773 te Koopang, vroeger luit. in dienst dor Compag
nie, was handelaar op Timor, toon hij doorDaondols 
in 1809 tot Drost (opperhoofd) over dat eiland werd 
benoemd. In die betrekking onderscheidde hij zich 
door een aanval der Engelsehen in 1810 op Koepang 
afteweron; tengevolge der overgave van Java en 
Ond. door Janssens moest ook Timor in hunne han
den worden gesteld en nam Hazaartzijnontslag,doch 
bleef do rechterhand der opvolgende Engolsehe ge
zaghebbers. Tegen het eind van hot Engolsehe tus- 
sclienbestuur nam Hazaart, na den dood van den 
waarnomonden gezaghebber, op verzoek van do 
voornaamste ingezetenen weder het gezag op zich en 
word bij hot herstel van het Ned. gezag als resident 
daarin bevestigd. In de oneenigheden, dio daarna 
tussehon de Nederlandsoho en Portugeeschc autori
teiten ontstonden, trad Hazaart met klem op om

do Ned. belangen te vordedigen; op de aanklacht 
deswege van het Portug. bestuur wist hij, ter ver
antwoording naar Batavia opgeroepen, zich afdoen - 
do te verdedigen, zoodat hij weder in zijne betrek
king hersteld werd (1819). Daarna trad Hazaart 
nog krachtig op in do onlusten, die de binnenlanden 
van Timor teisterden, on maakte hij zich ook op an
dere wijzen verdienstelijk, tot hij in 1833 in het 
bestuur over het eiland vervangen werd. Hij over
leed 19 Dec. 1838 op het eiland Savoe. Zie voor 
bijzonderheden P. J. Veth „Het eiland Timor,” 
in de Gids 1855, en P. H. van der Kemp, Kol. 
Tijdschrift, Febr. 1917.

HAZEN (Leporidaé), een familie der knaagdieren 
(zie aldaar), die o.a. door het bezit van twee paar 
snijtanden in de bovenkaak tot de minst gespe
cialiseerde leden dier orde behoort. Die bovenkaaks- 
snytanden onderscheiden zich door een eigenaardi- 
gen .stand: het eene, veel kleinere, paar is niet naast, 
maar achter het andere geplaatst. Ook de bouw der 
snijtanden zelf is nog niet die van typische knaag
tanden, in zooverre dat ze rondom met email be
kleed zijn. Ook daarin, dat de beide rijen van kiezen 
der onderkaak dichter bij elkaar staan dan die der 
bovenkaak, terwijl bij de overige Knaagdieren, in af
wijking van alle andere zoogdieren, het omgekeerde 
bet geval is, vertoonen de Hazen een nog minder van 
het normale afwijkenden bouw.

De meerderheid der hazen zijn bewoners van het 
Noordelijk Halfrond. In de oostelijke helft van den 
Indischcn 'Archipel ontbreken ze, evenals (met uit
zondering van geïmporteerde soorten) in geheel 
Australië, en in de westelijke helft worden ze door 
slechts twee weinig verspreide soorten vertegen
woordigd : Lepos of Nesolagus netscheri Schleg. in de 
Padangsche Bovenlanden en den ook in Voor-Indië 
voorkomenden Lepus'nigricollis Cuv., van West- 
Java._ iV. netscheri wordt als eon primitieve vorm on
derdo Leporiden beschouwd. Het dier heeft opval- * 
lend korte ooren en een voor hazen eigenaardige tee- 
kening, uit donkere banden bestaande (gekleurde 
afbeelding in: Snelleman, Midden-Sumatra, dl. I,
Leiden, 1887). Het is ook in het beperkte gebied, 
vvaar het voorkomt, zeer zeldzaam en eerst in 1879 
door E. Netscher ontdekt. L. nigricollis, gekenmerkt 
door een zwarte vlek in den nek, i* bij de Soendanee- 
zen bekend onder den naara këlëntji, een verbaste
ring van „konijntje”. Zooals Koningsberger (Zoog
dieren van Java, 1902, blz. 58) opmerkt, is het ont
breken van een echt inlnndschen naam een argu- 

’ ment voor do mconing, dat het dier op Java niet 
oorspronkelijk inkeemseh is; waarschijnlijk is het 
uit Voor-Indië ingevoerd. Het komt voornamelijk in 
het laagland voor.4■ - ' ’ . / ■ - '

HEDYCHIUM CORONARIUM Kön., fam. Ztn- 
giberaceae, Gandasoeli, of Gandasoeli poetili (Mal.), 
Gandasdi (Soend.), eon kruidachtige hoogo plant, 
vaak in tuinen gekweekt,ook in andere deelen van de 
wereld, wegons do oigenaardig gevormde en sterk 
geurende bloomen. De wortelstok schijnt wel te 
worden gegeton, na in heete asch te zijn gepoft.

De stengel van dozo soort on van verwante soor
ten (waarvan er op Java voorkomen) is een uit
stekend materiaal voor papierbereiding. Het vozel- 
gehalte van den stengel is zeer hoog; de vezel zelf 
taai. Zie Kew Bullotin 1912 p. 373. Do gele of witte 
bloemen worden door inlandsclie vrouwen in het 
haar gedragen. J '-}

HEEMRADEN. Bij resolutie van 1064 werd te Ba
tavia een college van heemraden opgericht ter btP 
recht ing van alle geschillen over de limietscheidingen, J
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De dienstprestatie geschiedde veelal om niet; in 
sommige gevallen tegen verstrekking van een maal 
of een kati rijst, ook wel van eeriigo dniten boven
dien ; zij werd gevorderd in hoofdzaak van grond
bezitters of grondgebruikers, die tevens verplicht 
waren hun aandeel op te brengen in de contingen
ten en andere lasten, door de Compagnie, door den 
Vorst of de Regenten opgelegd.

Daendels trachtte door voorschriften de heeren- 
diensten te beperken, maar er was veel arbeid noodig 
voor openbare werken, voor defensiewerken, voor 
den grooten postweg over Java, voor bewaking en 
voor politie, en geld ontbrak f‘de voorschriften 
bleven daarom onuitgevoerd, terwijl een ruim 
gebruik gemaakt werd van de krachten der bevol
king. Raffles schafte bij proclamatie (1813) het stel- 
stel van dienstplichtigheid en gedwongen leverin
gen af; het bleef echter bij eene afschaffing op het 
papier, zijn bewind was ook te kort van duur om 
een dergelijk ingeworteld beginsel, dat het geheele 
stelsel van inwendig bestuur vanouds had be- 
heerscht, voor andere instellingen plaats te doen 
maken, daargelaten nog in hoever dit in de gege
ven omstandigheden uitvoerbaar zou zijn gebleken. 
Commissarissen-Generaal namen dezen maatregel 
van Raffles niét over; zij lieten de heeren dien sten 
bestaan doch trachtten den arbeid voor ambtena
ren en particulieren tegen te gaan. Onder Van den 
Bosch werd de druk der gedwongen diensten 
aanmerkelijk verzwaard; vooral de defensiewerken, 
zoowel die te land als de maritieme, eischten 
zeer veel arbeid. Baud en na hem De Eerens 
trachtten verandering in den bestaanden toestand 
te brengen, doch het kwam wederom niet verder 
dan tot voorschriften op het papier; de heeren- 
diensten bleven overgelaten aan plaatselijke rege
lingen van ambtenaren, die niet alleen voor do 
vervulling van hunne taak zelve voortdurend van 
die diensten gebruik hadden te maken, maar die 
bovendien, vooral wat de Inlandsche bestuur
ders betrof, in vele gevallen persoonlijk daarbij 
betrokken waren. Rochussen bracht enkele verbe
teringen tot stand, die in werkelijkheid werden 
uitgevoerd; hij bepaalde o.m. dat in het vervolg, 
wanneer van trekdieren of van het water kon worden 
gebruik gemaakt, de inlanders niet als arbeidskrach
ten mochten gebezigd worden, terwijl tijdens den 
padi-aanplant de bevolking zoo min mogolijk in 
heerendienst mocht worden opgeroepen. De gedwon
gen arbeid aan de zware defensiewerken werd opge
heven. Hij splitste tevens de heerendienston in 
algemeenc en bijzondere (zie hieronder). Zijn opvol
ger, Duymaer van Twist, bepaalde, dat gebroken 
moest worden met het misbruik om dagelijks een 
onbepaald aantal dienstplichtigen te laten uitkomen, 
onverschillig of allen noodig waren of niet, en dat 
voortaan eene berekening moest worden gemaakt 
van het vermoedelijk noodige getal.

Bij de behandeling van het tegenwoordig Ro- 
geerings-Regiem ent in do Kamers der Staten-Cene- 
raal (1854) werd aan de heerendiensten in het bij
zonder aandacht geschonken en zelfs gewezen op do 
wenschclijklieid der afschaffing, waartoe velen een 
tijdvak in de wet zelve wilden zien opgenomen. Zoo
ver werd echter niet gegaan; men vergenoegde zich 
met de bepaling: „In elk gewest worden de aard en 
duurder persoonlijke diensten, waartoe de inboorlin
gen verplicht zijn, do gevallen, waarin, en de wijze en 
voorwaarden, waarop zij kunnen gevorderd worden, 
door den Gouv.-Generaal geregeld, in overeenstem
ming met de bestaande gebruiken, instellingen en

enz. van de in de ommelanden van Batavia gelegen 
landerijen; liet was verder belast met de zorg voor 
het onderhoud van wegen, bruggen, grachten, dijken, 
dammen en slooten. Door Daendels werd dit college 
in 1809 opgeheven en weiden zijne bevoegdheden 
overvehraeht op het college van schepenen.

HEEMSKERCK (JACOB VANl.Gcb. 13 Maart 1567 
gesneuveld voor Gibraltar 25 April 1607. Bekend 
als ontdekkingsreiziger in de Poolstreken, als be
velhebber in dienst van de O. I. Compagnie en als 
admiraal in dienst van de Republiek. Ging op 1 
Mei 159S naar Oost.-Indië als vice-admiraal om den 
Indisclien handel te beschermen tegen vreemd ge
weld en was 19 Mei 1600 weder terug in het vader
land. In het werk van Jhr. mr. J. IC. J. de Jonge, 
Opkomst van het Neder], gezag in O. I. deel II, 
is te vinden een door hem zelf van deze reis ge
houden Journaal alsmede een door hem opgestelde 
„Memorie over de wijze waarop, naar zijne bevin
ding op de kustplaatsen van Java en in de Moluks 
ken, den handel moet gedreven worden.” Zie Nieuw 
Nederl. Biografisch Woordenboek I.

HEERENDIENSTEN. Het verrichten van dien
sten, het verleenen van arbeid, door den onderdaan, 
als zoodanig, ten behoeve van zijn heer, van de 
overheid of de gemeenschap en dit om niet of onder 
genot van zekere tegemoetkoming, is een allerwe
gen bekend gebruik. In het Westen is dat gebruik 
tengevolge van staatkundige en maatschappelijke 
omstandigheden allengs op den achtergrond getre
den. In het Oosten en ook in onze koloniën aldaar 
is het om verschillende redenen nog steeds in meer
dere mate van kracht.

Onder het vorsten bestuur op Java hadden de 
ingezetenen persoonlijke diensten van huislijken en 
anderen aard te presteeren ten behoeve van den 
vorst, diens familieleden, zijne rijksgrooten en lagere 
beambten en mede te werken bij den aanleg van 
sawahs en vischvijvers te hunnen behoeve, van we
gen en waterwerken en andere werken van open
baar belang. Enkele landschappen moesten man
schappen leveren voordegladag (zie op dit woord) 
en voor het vervoer van personen en goederen aan 
de hoven, andere waren belast met de le vering 
van producten of aangewezen voor den houtaan- 
kap. Voor de hoofden werden de velden bewerkt, 
die voor hun onderhoud dienden, en andere werk
zaamheden van dien aard verricht, terwijl dienst
plichtigen als volgelingen hen vergezelden op hunne 
reizen naar de hoofdplaats en elders. Op de Buiten
bezittingen kwam ongeveer dezelfde toestand voor; 
de diensten der bevolking maakten ook daar voor 
een groot deel de inkomsten der hoofden uit.

Het gebruik in zoo onbeperkte mate van koste- 
loozen arbeid der bevolking paste volkomen in het 
stelsel der O.-I. Compagnie, die inzonderheid in 
haar geldelijk belang het beginsel dan cok zooveel 
mogelijk exploiteerde. Zij vorderde heerendiensten 
en zeer zware; zij liet alle koeliewerk in haar for
ten, pakhuizen en fabrieken, bij den bouw van ver
sterkingen en publieke werken, voor het vervoer 
van goederen over land van en naar de reede, in 
heerendienst verrichten, evenals het bewaken en 

^^•'■'''vervoeren van gevangenen] Paarden, pedati’s, prau- 
ff\'p wen en kruisvaartuigen met de bemanning moes

ten geleverd worden, buffels en volk werden voor 
den houtaankap geëischt (blandong-diensten), ge
wapende korpsen moesten worden onderhouden, 
enz. Bovendien verzwaarde zij zeer de gebruikelijke 
diensten der bevolking aan hare hoofden, door 
dezen lasten en le veringen op te leggen.
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behoeften. De verordeningen, die persoonlijke dien
sten betreffende, worden in elk gewest om do vijf ja- 
ren door don Gouv.-Generaal herzien, met het doel 
om daarin trapsgewijze de verminderingen te bren
gen, bestaanbaar met het algemeen belang. In het 
verslag, bedoeld bij het 1ste lid van art. GO der 
Grondwet, wordt jaarlijks opgave gedaan van den 
staat, waarin zich de. voorgeschreven regeling der 
hier bedoelde diensten bevindt” (art. 57 R.R.). *)

Een groote stap vooruit; do persoonlijke dien
sten zouden gewestelijk door den Gouv.Ge
nera al geregeld en trapsgewijze verminderd worden. 
Het gebruik van den algemeenen term: „persoon
lijke diensten”, waaronder bij strikte uitlegging in 
het wettelijk verband evenzeer de gemeentelijke dien
sten als de heerend i en sten waren te verstaan, moest 
noodzakelijk tot verschil van opvattingen aanleiding 
geven. In de practijk evenwel is het wetsartikel al
dus opgevat, dat het niet van toepassing was op de 
desadiensten, vermits die gemeentelijke instelling 
beheerscht werd door de bepaling in artikel 71, 2de 
al., van het Regeeringsreglement, luidens welke 
aan de inlandsche gemeenten de regeling harer huis
houdelijke belangen wordt gelaten, met inachtne
ming der van den Gouv. Generaal of van het go- 
westelijlc gezag uitgegane verordeningen.

In 1856 werden de residenten op Java aange
schreven om de h c e r e n diensten binnen hunne 
gewesten naar de daarbij verstrekte aanwijzingen 
te herzien en daarvan staten samen te stellen, terwijl 
hun in 1859 machtiging werd verleend om overeen
komstig deze staten voorloopig te werk te gaan. 
Deze machtiging werd door de Indische Regeering 
beschouwd als de eerste regeling der heeren- 
diensten. Zij was als zoodanig het uitgangspunt voor 
latere herzieningen, waarvan dc eerste vijf jaar la
ter door den Gouverneur-Generaal Sloet van de 
Beele bij Gouvernementsbesluit (3 Sept. 1864) voor 
geheel Java en Madoera uitgezonderd do Vorsten
landen werd bevolen. Luidens die beschikking moest 
de herziening plaats vinden door de hoofden van ge
westelijk bestuur vóór den laatsten Juni 1865 met 
inachtneming van dc bij het besluit gegeven regelen 
et) wenken, o. a.: 1. De heerendicnstplichtigheid 
rust op den grond; 2. slechts met goedkeuring van 
don Gouv. Generaal mag van één heerendienstplich- 
tigo meer gevorderd worden dan 52 dagen arbeid 
(zooveel mogelijk 1 dag van 12 uur in de 7 etmalen) 
in het jaar; 3. de gemeentelijke diensten worden, 
behoudens toezicht dat zij binnen billijke grenzen 
blijven, aan geen rcehtstreokscho regeling van be- 
stuurswege onderworpen; de cultuurdienstcn wor
den door bijzondere voorschriften beheerscht; 4. 
onder den naam van heerendiensten worden geen 
gedwongen levcringcn begrepen; 5. de heerendien
sten zijn onderscheiden in algemoo n c, dc 
zoodanige, welko niet dagelijks do opkomst vorde
ren van een vast aantal personen doch naar do be
hoefte worden geregeld, en b ij z o n d o r c, waar
voor dagelijks een vast getal dienstplichtigen uit
komt, of waarvoor dagelijks bij raming een zeker 
aantal kan opgeroopen worden. Tot do alg o- 
m e e n o heerendiensten behooren: dc diensten

ten behoeve van het aanloggen, horstellen en onder- 
houdon van wegen, bruggen, dijken, dammon en 
waterwerken, pasarloodsen, wachthuizen, mijlpalen, 
woningen van inl. hoofden, poststations, pasang- 
grahans on districtsgovangenissen; tot de b ij z o n- 
dere diensten: het bewaken van ’slands pakhui
zen, pasanggrahans, pasars, niet verpachte over
vaarten, tempels en heilige graven, het bezetten 
van wachthuizen, het doen van diensten bij de 
Inlandsche hoofden, het leveren van gras voor de 
paarden op de poststations, het overbrengen van 
brieven, het vervoeren van reizigers en goederen, 
het vervoeren van gevangenen en het bewaken van 
gevangenissen. In 1870 kwam de tweede .vijfjaar- 
lijksche herziening tot stand, in 1875 de derde 
en in 1880 de vierde, voor het eerst, overeenkomstig 
het R.R., bij koloniale ordonnantie (Ind. Stb. I880n° 
241). Veel veranderingen en verminderingen werden 
door deze herzieningen niet aangebracht. De grond
slag van den heerendionstplicht werd, met meer 
omzichtigheid, by vermelde ordonnantie omschre
ven als volgt: „Het beginsel, dat de heerendienst- 
plichtigheid rust op den grond, wordt gehandhaafd 
overal waar het in werking is. Waar, op grond 
van inheemsche gebruiken of instellingen, een an
dere grondslag gevolgd wordt, wordt daarin geen 
verandering gebracht. Bij verschil of twijfel beslist 
de Gouv.-Generaal”. De pantjèndiensten 1: waren 
in 1S67, gelijktijdig met de hervorming van het 
Inlandsch bestuur, beperkt en (in 1S74) aan vele 
niet met gezag bekleedc ambtenaren ontzegd. De 
heerendiensten ten behoeve van het aanleggen, 
herstellen en onderhouden van woningen van in- 
landseho hoofden en poststations vervielen, zoo
mede de diensten ten behoeve van het bewaken van 
pasanggrahans, pasars, tempels en heilige graven.

In 1882 echter had eene belangrijke verminde
ring plaats. Toen werden afgeschaft de pantjèn
diensten ten behoeve van de Inlandsche ambte
naren (ten behoeve van de dorpsbestuurders bleven 
zij als desidionst bestaan), de diensten voor aanleg, 
herstel en onderhoud van districtsgevangenissen, 
pasanggrahans en passantenhuizen, voor het vervoer 
van gouvernomontsreizigers en goederen, voor het 
bewaken van ’s lands pakhuizen, voor het bedienen 
der niet verpachte overvaarten, voor het over- 
brengon van brieven, voor het leveren van gras voor 
de postpaarden. Tevens werd het maximum-aantal 
dagen van 52 teruggebracht tot 42.

Ter bestrijding van de uitgaven, verband hou
dend met deze vermindering van heerendiensten, 
werd bij de ordonnantie in Ind. Stb. 18S2 n° 137 
ingesteld de heffing van een hoofdgeld ten bedrage 
van /1 van eiken heercndienstplichtige. Reeds bij 
do invoering van dozen maatrogel liet hot zich aan
zien, dat de opbrengst van hot hoofdgeld de uitga
ven voor den te betalen arbeid zou ovortreffen, dat 
er con excedont zou zijn. Hierop word door den 
hoofdambtenaar, mot do invoering van don niouwon 
maatrogel belast (don gewezen 1C1> Gouv. Secretaris 
Van der Woido), in de vergaderingen mot do Euro- 
peescho en Inlandscho ambtenaren gewozon, mot do 
mcdedeeling dat het overschot van elk gewest zou 
aangewend worden om aldaar de heerendionstplich- 
tige bovolking nog meer te verlichten. Eerst vijf 
jaren later, in 1887, weid aan die toezegging uitvoe-

) Wel bevatten ook do vroogero Regeerings- 
reglomenten eenige wenken en voorschriften, doch 
waar dc Regeering verder niets rogeldo en do 
zaak aan do betrokken ambtenaren ovorliet, 
stichtten die bepalingen in de praktijk niet veel 
nut. Zie R.R. 1818 (art. 109), R.R. 1827 (art. 115), 
R.R. 1830 (art, 114) on R.R 1836 (art. 100).

') Van „pantji”, bestommen, toowijzen; dien
sten van huisolijken en anderen aard, te ver
richten door een bepaald getal aan een inlandsch 
hoofd tot dat doel toogowozon personen.
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voorstellen in. De resultaten van bet onderzoek wer
den spoedig gefixeerd in den vorm van gewestelijke 
hoerendicnstregelingen. die nog vóór bet vertrek van 
den Gouv.-Gcn. Pijnacker Hordijk (Oct. 1893) alle in 
bet Staatsblad afgekondigd waren ').

Het onderzoek had voor de Inlandscke bevolking 
belangrijke gevolgen. Een aantal misbruiken en 
willekeurige toepassingen werden aan het licht ge
steld : onjuistheden, ten decle ook veroorzaakt door 
de instelling der hoofdgeldheffing, waardoor de 
Europeesche en de Inlandsche bestuursambtenaren 
zich \erplicht zagen om meer dan te voren zich 
rechtstreeks in te laten met de regeling van den 
dienstplicht in de desa, zonder over de daarvoor 
nóodige nauwkeurige kennis der plaatselijke toestan
den en van de bestaande rechtsverhoudingen te 
beschikken. In dc verschillende afdeelingen en dis
tricten van eenzelfde gewest, zelfs in de verschil
lende desa’s van eenzelfde district of onderdistrict 
werden zoowel dientengevolge als door verschillende 
andere invloeden de meest uiteenloópende regelin
gen aangetroffen, zonder dat in vele gevallen aanne- 
nemelijke gronden daarvoor bij te brengen waren. 
Eerst door de ingestelde enquête werd de weg ge
opend, om, overeenkomstig de bedoeling van het 
Regeeringsreglement, zooveel mogelijlF in overeen
stemming met de bestaande gebruiken en instellin
gen het onderwerp voor elk gewest op zich zelf te 
regelen, in de eerste plaats wat betrof de bepaling, 
welke categorieën van personen dienstplichtig en 
welke vrijgesteld zouden zijn. In het algemeen was 
te dien aanzien tusschen grondbezit en heerendienst- 
plicht geenszins dat rechtstreeksch verband gecon
stateerd, hetwelk vroeger als vaststaand was aan
genomen. Naast de bezitters van bouwgrond, visch- 
vijvers of woonerven bleken, hier in mindere daar in 
meerdere mate, in de meeste gewesten in de verplich
ting tot het verrichten van de hierbedoelde openbare 
diensten te deelen—immers mede als gogol derdesa 
tewoiden aangemerkt (zie onder dat woord)—de be
zitters van huizen, zoo niet, in nog meer uitgebreiden 
zin, de hoofden van op zich zelf staande gezinnen, 
allen — cvenalsde eerstgenoemde categorieën—voor 
zooveel zij persoonlijk tot den arbeid bekwaam, zoo
genaamd „werkbaar”, waren te achten. Vrijgesteld 
van dienstplicht werden — behoudens enkele andere 
gevallen van gewestelijken of van meer algemeenen 
aard — in hoofdzaak Inlandsche ambtenaren en ge
wezen ambtenaren, benevens desahoofden en andere 
leden van het desabestuur, de eersten ook veelal na 
eervol ontslag uit hun ambt; erkende godsdienstlee
raars, bewakers van heilige graven en het personeel 
van moskeeën; gegageerde militairen en weduwen 
van de voormelde personen, indien niet hertrouwd 
zijnde. Voorts — hetgeen uit een principieel oog
punt de aandacht verdient—weduwen, gebrekki- 
gen en bejaarden, die krachtens hunne maatschap
pelijke omstandigheden dienstplichtig zouden zijn,

■) Uitgezonderd de regeling voor Buitenzorg 
(ondcrdistricten Pledang en Bondongan), die eerst 
in J89G werd vastgesteld.

De uiteenloopende toestanden vereischten in 
de residentie Soerabaja drie regelingen, een voor 
Zuid-, een voor Noord-Soerabaja en een voor 
Bawean; in do res. Besoeki twee, een voor Ba- 
njoewangi en een voor overig Besoeki.

Vgl. de ordonnantiën in Ind. Stb. 1890 n° 102, 
1891 nos 57, 247, 249 en 203, 1893 nos J08, 172- 
185 en 189 en 1890 n° 15, alle sedert ingetrokken 
en herzien.

ring gegeven en op de Indische begroeting voor het 
volgende jaar een post gebracht van 2 millioen, te 
nemen van het excedent van vroegere jaren, om be
steed te worden ten bate der bevolking, inde eerste 
plaats ten bate der heerendienstplichtigcn, terwijl 
nadien een groot gedeelte van het excedent jaarlijks 
gebezigd werd om waterstaatswerken en wegen in 
vrijen arbeid in plaats van in heerendienst aan te 
leggen; o.a. werden alle diensten voor kappen en 
sleepen van hout, die steeds een onderdeel hadden 
gevormd van de diensten voor aanleg, herstel en 
onderhoud van openbare werken, vervangen door 
vrijen arbeid. Van eene bestemming der gewestelijke 
excedenten uitsluitend voor het eigen gewest was 
echter geene sprake.

Inmiddels waren in 18S4 nog tusschentijds afge
schaft do algemeene diensten tot aanleg, herstel en 
onderhoud van pasarloodsen, wachthuizen en mijlpa
len en de bijzondere diensten tot vervoer van gevan
genen en bewaking van districtsgevangenissen, waar
na, bij de vijfde periodieke herziening in het volgende 
jaar, nog vervallen waren de diensten aan openbare 
werken op hoofd plaatsen van gewesten en afdeelingen.

De zesde periodieke herziening kwam tot stand 
in 1890. Zij verschilde nagenoeg niet van die van 
18S5; alleen de onderscheiding in algemeene en 
bijzondere diensten had men daarbij laten varen 
en slechts gedecreteerd, dat geen andere diensten 
mochten gevorderd worden dan die voor: 1°. het 
aanleggen, herstellen en onderhouden van groote 
post- en binnenwegen, bruggen en duikers (met uit
zondering van die op hoofd plaatsen van residentiën 
en afdeelingen), dammen, waterwerken, dijken en 
waterleidingen; 2°. het bezetten van wachthuizen; 
3°. het bewaken van waterwerken; 4°. het vervoe
ren van personen en troepen op marsch en hunne goe
deren, alleen te vorderen, indien tegen de vastge- 
stelde tarieven geen vrije koelies te bekomen waren. 
Deze ordonnantie gold voor geheel Java en Madoera, 
uitgezonderd Kedce en Bagelen, voor welke ge
westen in 18S9~ëirin 1890 afzonderlijke regelingen 
waren tot stand gekomen, als resultaat van een 
door den Gouv.-Geueraal Van Rees bevolen plaat- 
selijk onderzoek naar alle persoon
lijke diensten, door de inlanders 
gepraestcerd.

Met dit onderzoek was men in den aan vang niet 
gelukkig. De voomoemde hoofdambtenaar Van 
der Weide, met de leiding belast, stierf eenige 
maanden na zijne benoeming. Ook zijn opvolger, 
de hoofdambtenaar Wiselius, kwam na het uitbren
gen van een rapport omtrent zijne bevindingen in 
de res. Kedoe te overlijden. Nu werd het onderzoek 
den hoofdinspecteur Mr. H. Kuneman opgedragen 
(1888), die evenals zijne voorgangers zijn arbeid 
begon in Kedoe en in 1889, in overleg met den advi- 
seur-honorair K. E. Holle, aan den inmiddels opge
treden Gouv.-Cen. Mr. Pijnacker Hordijk omtrent 
die residentie een rapport indiende, waarna nog in 
datzelfde jaar een gewestelijke heerendienst- 
regeling voor Kedoe tot stand kwam (Ind. Stb. 1889 
n0- 267). De heer Kuneman was inmiddels benoemd 
geworden tot Directeur van Binnen]. Bestuur en de 
leiding van het heerendienstonderzeek opgedragen 
aan den Inspecteur F.Eokkens, die als controleur den 
arbeid in de residentie Kedoe had medegemaakt. 
Deze bracht met behulp van een aantal aan hem 
toegevoegde controleurs het onderzoek in alle ove
rige gewesten van Java en Madoera in drie jaren 
tijde ten einde en diende in overleg met genoemden 
adviseur daaromtrent de vereischte rapporten en
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het hoofdgeld zou dienen voor hot gewest, waar 
liet was opgebracht, word aanvankelijk door de 
Indische Kcgeering in zijn geheel toegepast. Niet 
alleen werden in een gowest die categorieën van 
heerendiensten afgeschaft, welker vervanging in 
vrijen arbeid binnen do grenzen van het aldaar 
verkregen hoofdgeld viel, maar ook werd hetgeen 
daarna overschoot tor beschikking gesteld van den 
resident om, waar noodig, in het belang der heeren- 
dienstplichtige bevolking te worden besteed. Spoe
dig echter kwam ten opzichte van het laatste 
verandering en werden opnieuw de overschotten uit 
de verschillende gewesten in de algemeene kas ge
houden on voor onderscheidene doeleinden gebezigd, 
o.a. in September 1898 om de koffieplantende In
landers van Malang tegemoet te komen met den 
aanplant van 1585 bouws nieuw koffieplantsoen en 
het aanleggen van kweekbedden. Toen enkele ja ren 
later, in wolken tijd het hoofdgeld allengs belangrijk 
was toegenomen als gevolg van den aanwas der be
volking en daarmede ook het aanwezig excedent, de 
Minister van Koloniën (Van Asch van Wijck) wilde 
weten hoeveel het overschot bedroeg, kon dat in 
Indië niet geconstateerd worden. Wel was het 
hoofdgeld steeds bij het Koloniaal Verslag afzonder
lijk verantwoord geworden, doch omtrent hetgeen 
jaarlijks onverbruikt was gebleven ontbrak eene 
doorloopende boekhouding. Genoemde Minister 
hakte nu den knoop door en deed bij de Indische 
begrooting voor 1902 een nieuw beginsel aannemen, 
n.1. dat het hoofdgeld voortaan zou zijn een gewone, 
belasting on niet meer een equivalent voor afgeschafte 
diensten. De overschotten waren nu de wereld uit. 
Het hoofdgeld zou voortaan in zijn geheel in ’s Lands 
kas vloeien. Daartegenover werd echter gesteld, dat 
voortaan een betrekkelijk aanzienlijk bedrag jaar
lijks uit de schatkist voor afschaffing van heeren
diensten beschikbaar gesteld zou worden met de 
bedoeling om in die richting geleidelijk voort te 
gaan, naarmate de middelen het zouden toelaten. 
De verdere afschaffing van heerendiensten zou 
dus geschieden op kosten van den Staat, in ver
band waarmede na 1903 ook geene afzonderlijke 
overzichten omtrent het gebru k van het hoofdgeld 
meer voorkwamen. Wel werd in 1905 nog de gele
genheid geopend zich spoediger van de heerendien
sten te ontdoen door, waar de heerendienstplichti- 
gen dit wcnschten, desa’sgewijze van bestuurswege 
regelingen te doen treffen omtrent het doen ver
richten in vrijen arbeid, met behulp van vrijwillige 
geldelijke bijdragen der Inlandsche bevolking, van 
alle of zekere op haar rustende heerendiensten.

Inmiddels waren de gewestelijke lieerendienst- 
rcgelingen, in opvolging van het bepaalde bij art. 
57 van het R.R., telkens om do vijf jaar herzien, 
waarbij rekening werd gehouden met de verdere af
schaffingen, die allengs hadden plaats gevonden, met 
het gevolg.dat ook het maximum-aantal dagdiensten 
steeds meer kon vorlaagd worden. In 1912 liep dit 
voor de verschillende gewesten nog uiteen van 10 
tot 30. Het aantal in 1911 werkelijk verrichte dag
diensten bedroeg evenwel per hoofd gemiddeld niet 
meer dan 5. Nog slechts drie soorten van heeren- 
dienstarbeid waren overgebleven (behoudens dat in 
sommige gewesten of gedeelten van gewesten ook 
enkele dier diensten reeds geheel of gedeeltelijk 
waren afgeschaft), n.l. a. het onderhoud van en 
het doen van gewone herstellingen aan groote post
en binnenwegen, b. het verzamelen on transpor- 
teeren van verhardingsmateriaal ten behoeve van 
die wegen, c. het onderhoud van on het doen van

echter in het algemeen met uitzondering van hen, 
die in het gozin een werkbaar man, inzonderheid 
een werkbaar zoon of schoonzoon, hadden.

De bewoners van z.g. „vrije” dessa’s, voor zoover 
die desa’s als zoodanig waren of zouden worden aan
gewezen bij door den Gouverneur-Generaal vastge- 

xstelde registers (vgl. Bijblad n° 7847), bleven van 
/ heerendienstplicht vrij gesEelcT/^)

Op grond van do verkreg^ngegevens werd voorts 
voor verschillende werkzaamheden, die uit het jaar- 
lijksch gowestelijk excedent van liet hoofdgeld in 
vrijen arbeid uitgevoerd konden worden, de vorde
ring van heerendiensten afgeschaft, waarbij gebruik 
werd gemaakt van de in verband met de vroegere 
toezeggingen van het Koninklijk Gezag verkregen 
machtiging tot het geleidelijk, naarmate de nieuwe 
regelingen voor een gewest zouden zijn afgekondigd, 
in toepassing brengen van het beginsel, dat de op
brengst van het hoofdgeld gebezigd zou worden ten 
bate der heerendienstplichtigen in het gewest, waar 
de gelden waren opgebracht.

Door doelmatige regeling van den overgebleven 
heerendienstarheid werd het mogelijk den gezamen- 
lijken last en daarmede den druk voor de bevolking 
nog meer te verlichten ‘), zoodat ook het cijfer, aan
gevende het maximum-aantal dagdiensten, dat van 
eiken dienstplichtige gevorderd mocht worden, in 
de meeste gewesten zonder bezwaar kon worden ver
laagd tot 30, 24, 21, in een paar gevallen zelfs tot 12 
dagen in het jaar.

Voor meerdere gewesten werd bovendien de mo
gelijkheid aangetoond, in verband met den econo- 
mischcn toestand, om alle heerendiensten, uitgeno
men die ten behoeve van waterwerken, af te schaf
fen tegen eene equivalente verliooging van het 
hoofdgeld, naar gelang van omstandigheden voor 
de verschillende gewesten uiteenloopend van ruim 
één tot twee gulden ’s jaars. Na rijpe overweging 
echter achtte de Minister Van Dedem het raadzaam, 
in die richting eerst eene proef te nemen in de resi
dentie Pasoerocan. Bij de ordonnantie in Ind. Stb. 
1893 n° 180 werd mitsdien bepaald, dat de hoeren- 
dienstplichtige bevolking in dat gewest werd aan
geslagen in het hoofdgeld naar den maatstaf van 
/1,50 per hoofd, waarmede eene afschaffing kon 
worden verkregen van de diensten ten behoeve van 
groote post-en binnenwegen en bruggen en duikers in 
die wegen on voor de bewaking van waterwerken, 
uitgezonderd den arbeid tot het verzamelen en ver
voeren van grind voorde genoemde wegen. Voorde 
andere gewesten, waaromtrent mede voorgesteld 
was het hoofdgeld te verhoogen, werden de hecren- 
dienstrcgclingen vastgestckl „bij wijze van tijdclij- 
ken maatregel, in afwachting, dat (kon) worden 
overgegaan tot verliooging van het hoofdgeld tegen 
verdere afschaffing van heerendiensten”.

Voor allo gewesten, met uitzondering van de 
Prcangor-Kegentschappen, werd voorts af geschaft 
de in vroegere hcercndienstregelingcn voorkomende 
bepaling, krachtens welke met machtiging van den 
Gouverneur-Generaal do dienstplichtigen verder dan 
8 palen (2 /., uur gaans) van hunne woning konden 
worden te werk gesteld.

JLet aangenomen beginsel, dat de opbrengst van

*) Luidcns do Koloniale Verslagen werden, 
volgens de gerapporteerde cijfers, aan welke ove
rigens geene volstrekte bcteckcnis mag worden 
toegekend, in 1894 gepresteerd 19 millioen dag
diensten tegen 2b millioen in 1887, derhalve vóór 
het onderzoek.

-
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ook uitgestrekt tot do gemconto diensten *). Te
recht begreep de Regeering dat vereenvoudiging en 
vermindering van hoerendiensten zonder gelijktij
dige regeling, zooveel mogelijk, van de dcsadien- 
ston, voor do inlandsclie bevolking niet veel voor
deel zou aanbrengen, omdat verlichting van den 
druk, aan den een en kant, dikwerf tot verzwaring 
van den druk aan de andere zijde zou kunnen lei
den. Zij gelastte daarom ook naar die diensten een 
onderzoek in te stellen on in verband met de uit
komsten hiervan gewestelijke regelingen door de 
residenten in overeenstemming met do leiders 
van het onderzoek tot stand te doen brengen, het 
laatste — naar het op blz. 77 vermeld standpunt 
dienaangaande— krachtens het bepaalde bij het 2jc 
lid van art. 71 R.R. Bij r e s i d e n t s-besluiton 
werden nu voor elk gewest regelingen vastgesteld 
omtrent de samenstelling van het desabestuur en de 
ambtelijke voordeelen der leden daarvan, in den 
vorm van pantjèn- en andere persoonlijke diensten, 
ambtsvelden enzovoorts omtrent de beschikkingover 
de ingezetenen voor

gewone herstellingen aan dammen, waterwerken, 
dijken en waterleidingen.

In 1912 meende deRegeoring.dat do tijd gekomen 
was om ook aan dezen nog overgebleven hoeren- 
dienstarbeid een einde te maken. In de Troonrede 
werd zulks aangekondigd door do medcdceling, dat 
de Regeering hoopte de laatste overblijfselen van de 
vordering van heerendiensten op Java en Madoera 
weg te nemen De wijze, waarop dit zou geschieden 
werd kenbaar gemaakt in de Memorie van Toelich
ting der ontwerp-Indische begrooting voor 1913, 
luidens welke tot dat doel aan de heerendienstplich- 
tige bevolking een verhooging van het hoofdgeld 
zou worden opgelegd, voor de verschillende gewes
ten uiteonloopende van 50—100 %.

Het hoofdgeld veranderde hiermede weder in een 
equivalent voor bepaalde heerendiensten, althans 
wat de verhooging betrof, want het oude deel der 
belasting (/ 1 per dienstpl., Pasoeroean / 1 50) bleef 
het karakter eener algemeene belasting behouden.

De afschaffing werd over drie jaar verdeeld, telken 
jare voor een zeker aantal gewesten. In 1916 kwa
men de laatste residentiën aan de beurt, waarmede 
de heerendiensten op Java en Madoera, de Vorsten
landen en de particuliere landerijen uitgezonderd, 
m het algemeen tot het verleden behoorden.

de politioneele bewaking der de
sa als anderszins, waarbij eveneens een aantal noo- 
delooze diensten werd afgeschaft. De meeste der be
doelde residentsbesluiten zijn opgenomen in het 
Koloniaal Verslag van 1893, bijl. O.

Inzonderheid voor politioneele doeleinden waren 
ook de desadiensten in sommige streken allengs in 
hooge mate opgedreven en dit ten deele om het 
streven der Regeering te kunnen bevredigen naar 
inkrimping van de heffing der heerendiensten, zon
der dat, voor zooveel noodig, tegelijkertijd middelen 
waren verschaft om in vrijen arbeid te voorzien in 
do bewaking van ’s Lands bosschen en koffietuinen, 
in de bescherming der gouvernements-monopoliën 
en in andere behoeften van dien aard. In het alge
meen evenwel lag de bron van het kwaad bovenal 
in de mogelijkheid eener vrij wel ongelimiteerde be
schikking over den onbetaalden arbeid der bevol
king, naar de persoonlijke inzichten en wenschen 
der bestuurders, hoe wèlbcdoeld ook die vaak op 
zich zelve waren. Eene beschikking, voor do desa
diensten nauwelijks in eenig opzicht begrensd; voor 
de heerendiensten begrensd voornamelijk door een 
wetteiijk maximum-cijfer per dienstplichtige, waar
aan, bij gemis van behoorlijk toezicht en bij de on
mogelijkheid ook om met do voorhanden admini
stratieve krachten een bevredigend toezicht te 
scheppen, in werkelijkheid eveneens niet veel waarde 
te hechten viel.

ak
Koezeer ook de heerendiensten in de Gouverne- 

mentslanden op Java en Madoera aldus in het alge
meen zijn afgeschaft, kunnen zij niettemin nog steeds 
gevorderd worden, wanneer dit bij rampen vanhoo- 
gerhand dan wel tot afwending van algemeen ge
vaar^ tijdelijk noodig mocht zijn, in welke gevallen 
desvereischt zelfs over alle werkbare mannen kan 
worden beschikt. Ook kunnen zij op den voet van 
het bepaalde bij Ind. Stb. 1875 n ' 110 nog worden 
verlangd voor het vervoeren van personen en troe
pen op marsch en van hunne goederen, dit echter 
alleen indien tegen de vastgestelde tarieven geen 
of niet in voldoenden getale vrije werklieden te be
komen zijn, terwijl voorts de Gouverneur-Generaal 
bevoegd is om in bijzondere gevallen, als het alge
meen belang dit bepaaldelijk eischt, van de heeren- 
dienstplichtigen tegen behoorlijk loon diensten te 
vorderen ten behoeve van het aan leggen of vernieu
wen van en het verrichten van zware herstellingen 
aan irrigatie werken, eveneens weder indien daar
voor op behoorlijke voorwaarden geene of niet in 
voldoenden getale vrije werkkrachten zijn te verkrij
gen. In de beide laatste gevallen zullen alleen de 
naar de vastgestelde regelen dienstplichtige per
sonen mogen worden opgeroepen. Evenals tijdens de 
vroegere regelingen is de Inlandsclie bevolking daar
bij nergens verplicht tot eenige levering, betaald of 
onbetaald, van materialen of andere goederen, die 
haar bijzonder of gemeentelijke eigendom zijn. Elke 
vordering van dien aard blijft on voorwaardelijk 
verboden, behoudens onteigening ten algemeenen 
nutte.

I

'
1
:

Ofschoon die bezwaren — onafscheidelijk als zij 
in eene maatschappij als de hierbcdoelde tot zekere 
hoogte zijn van eene zoodanige belastingheffing in 
arbeid — uit den aard der zaak vooral in de desa 
zelve niet geheel waren weg te nemen, is uit de voor
schreven maatregelen ook met betrekking tot de ge
meentediensten ongetwijfeld eene aanzienlijke ver
lichting van lasten voorde bevolking voortgevloeid 
en werd tevens in meerdere opzichten daardoor orde 
en regelmaat in do desa-huishouding gebracht.

I

De particuliere landerijen in de bestuursafdeolin- 
gon Stad en Voorsteden van Batavia, Tangerang, 
Mec'-tcr-Cornelis en Buitenzorg, die tot het domein 
van den Lande zijn teruggekeerd, zijn met betrek
king tot den heerendienstplicht der opgezetenen ge
lijkgesteld met de bevolking van de tot het onder - 
district Buitenzorg (voorheen Bloeboer) vereenigde 
vroegere onderdistricten Pledang en Bondongan der 
laatstgenoemde bestuursafdeeling (vgl. de noot op 
blz. 78).

‘) Nopens het onderwerp ook van de gemeente
diensten was destijds eene in meerdere opzichten 
nuttige aanwijzingen bevattende brochure ver
schenen van den toenmaligen Controleur bij het 
Binnenlandseh Bestuur H. E. B. Schmalhausen, 
getiteld: „Voorstel tot afschaffing der heeren
diensten en tot inkrimping der gemeentediensten 
in de afd. Djombang, benevens de daarop be
trekking hebbende besluiten van den Resident 
van Soerabaia”.

1

.Het hiervoren besproken onderzoek heeft zich
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Wijl do in 1898 gehouden onderzoekingen nopens 
de toepassing der bepalingen omtrent do grond ver
huur door do Inlandscho bevolking aan niet-Inlan- 
dora o.m. aan het licht hadden doen komen, dat do 
tenuitvoerlegging der voormelde gewestolijke roge- 
lingen betrof fond o het genot van ambtsvelden door 
het desabestuurin meerdere residontiën tewenschen 
overliot en ook die regelingen zelve over het alge
meen naar minder juiste beginselen waren samen
gesteld, besloot de Regeering aan do hoofden van 
gowestolijk bestuur eone herziening van die aange- 
legenheid'op te dragon. In hoofdzaak overeenkom
stig de beginselen, welke waren neorgelegd in de 
gewestelijke besluiten voor Rembange en voor de 
voormaligo residentie Japara, werd’ mitsdien in 1901 
een algemeene Leid raad-'vastgcstekl voor de rege
ling van het ambtelijk grondbezit van het desabo- 
stuur in de Gouvernementslanden op Java en Ma- 
doera (Bijblad n° 5558), vergezeld van eene uitvoe 
rige toelichtiiTg^varT Regeeringswego omtrent de 
strekking on de wijze van toepassing der beoogde 
voorzieningen.

In verband' inet gerezen klachten nopens de ge
brekkige nakoming, in vele gewesten, ook van de 
verdere regelingen aangaande de vordering van ge
meentelijke diensten als anderszins, werd voorts in 
1902 aan den toenmaligen Inspecteur C. J. Hassel- 
man een nader onderzoek ter zake opgedragen, 
waarbij opnieuw in velerlei opzichten de noodzake
lijkheid van eene doeltreffende bemoeienis van be
stuurszijde aan het licht werd gesteld.

Ten aanzien van de residentie Besoeki is, voor
al met het oog op do veelvuldige brandstichtingen 
in suikerrietaanplantingen en tabaksschuren, nog 
bepaald, dat door het Hoofd van Gewestelijk Be
stuur in het belang dor openbare veiligheid tijdelijk 
aan do inboorlingen buitengewone gemeentelijke 
diensten van politioneelen aard kunnen .worden 
opgelegd, mits die diensten beperkt blijven tot het 
gebied der desa, in welke do dienstplichtigen woon
achtig zijn en van de oplegging der tijdelijko ver
plichting terstond aan den Directeur van Binnen- 
landsch Bestuur mededeeling wordt gedaan.

Wat hierboven vermeld is omtrent heeron- on 
gemeentediensten heeft in het bijzonder betrekking 
op Java en M a d o e r a, met uitzondering van 
de residenties Soerakarta en Djokjakarta en de 
particuliere landerijen. In do genoemde twee ge
westen worden persoonlijko diensten gevorderd door 
do Vorsten en do geapanageerden van den Vorst, 
als zoodanig, zoomede door hunne vervangers, waar
toe ook de Europecsche landhuurders zijn te reke
nen. Die dienston — in beginsel wel te onderschei
den van do uit agrarische verhoudingen voortvloei
ende eultuurdiensten — betroffen, behalve prosta- wijzen, 
tien ton bohoovo van de Inlandscho grooten zolven, 
ook hier do zorg voor wogen, bruggen, waterleidin
gen enz., do verrichting van bewakingsdiensten on 
dergelijke.

Dienstplichtig zijn in hot algemeen de houders 
van woonerven; in andere govallen kunnen zonder 
ondorscheid allo werkbare mannen in de kampoong 
tot den arbeid worden opgeroopen. Bij gemis, in de 
meeste strekon, van een eigenlijk dosaverband, kan 
van cono systematische scheiding in hoeren- en 
gemeentediensten nog geen sprake zijn. Eerst wan
neer do hervorming van do inwendige toestanden 
in do Javaanscho Vorstenlanden, die sinds enkele 
jaron ten deelo reeds in uitvoering is, ton volle 
haar beslag zal hebben gekregen, zullen ook mot ding van algoïneon gevaar tijdelijk noodig zijn.

betrekking tot do vordoring van persoonlijke dien
ston meer regelmatige verhoudingen kunnen intre- 
don (Zie overigens onder VORSTENLANDEN).

Op do particuliore land er ij en be
westen de Tjimanoek heeft, luidons hot 
bepaalde bij het in Ind. Stb. 1912 n° 422 opgonomen 
„Nieuw Reglement” voor die landerijen, het Gou
vernement als onvervreemdbaar recht aan zich 
gohoudon do bevoegdheid tot het vorderon o.m. van 
heerendiensten op den voet der bestaande of nader 
vast te stollen bepalingen, mits niot noodzakelijk 
daardoor verminderend de diensten, aan den land
eigenaar wettiglijk toegestaan. De eigenaren zijn 
voorts gerechtigd om van ieder mannelijk opgeze- 
tene van 16—50 jaren, die niet door lichaamsge
breken of volgens inlandsch gebruik is vrijgestold, 
tegen behoorlijke voeding één dag — ter verrich
ting van wachtdiensten één nacht — arbeid in de 
week te vorderen in dier voege, dat, tenzij met den 
landeigenaar anders wordt overeengekomen, iedere 
dienstplichtige zes volle dagen in de week voor 
zich zelf zal behouden. De werkzaamheden bepa
len zich uitsluitend tot „koeliearbeid”, waartoe 
echter ook hier kunnen behooren prestatiën, 
die onder het begrip „openbare diensten” vallen, 
als bewakingsdiensten, onderhoud van openbare 
verkeerswegen en dergelijke. De afstand tusschen 
de plaats van tewerkstelling en de woonplaats van 
den dienstplichtige mag niet meer bedragen dan 
acht paal. Is die afstand meer dan vijf palen, dan 
wordt voor iedere verdere paal één cent heen en één 
cent terug betaald bij het einde van den dag of 
nacht. Do dienstplichtigen hebben het recht om ter 
verrichting van den verschuldigden arbeid een ver
vanger te stellen. De landeigenaar stelt den te 
presteeren arbeid vervangbaar door een jaarlijksche 
betaling in geld, afkoopgeld genaamd, waarvan het 
bod rag zoo noodig door het Hoofd van gewestelijk 
bestuur wordt bepaald.

Op do landerijen, bij welker vervreemding door 
het domein do afschaffing dor heerendiensten spe
ciaal is bedongen, zijn do opgezetenen tot geene 
andere heerendiensten ten behoeve van de eige
naren verplicht dan alleen voor zooveel betreft het 
onderhouden van wegen en bruggen en het doen 
van wachten bij do woon- on pakhuizen.

Voor do particuliere landerijen 
beoosten de Tjimanoek bestaan geen 
bijzondero bepalingen ten aanzien van de heeren- 
dienston. De ordonnantie in Ind. Stb. 1S80 n° 150 
verklaart alleen dat, voorzoover bij de oorspron
kelijke voorwaarden van verkoop niet anders is 
overeengekomen, de opgezotenen onderworpen zijn 
aan het verrichten van heerendiensten ten alge- 
mconon nutte, door den Gouverneur-Generaal aan te

Voor de Buitenbezittingen is art. 57 R.R. even- 
kracht als voor Java en Madoera; ookzeer van

daar weder met het voorbehoud van art. 27 omtrent
do gebiedsdeolcn, waar het recht van zelfbestuur 
aan de Inlandscho vorsten en volken is gelaten. Voor 
do residontiën Riouw en Ondcrhoorigheden, Wester- 
afdeeling van Borneo en Tornate en Onderhoorigt _ 
heden en voor de eigenlijke Banda-eilanden (res. 
Amboina) zijn echter de inboorlingen, onder recht- 
strecksch gezag staande van het Gouvernement, bij 
ordonnantie uitdrukkelijk vrijgesteld van heeren
diensten, behoudens in het geval dat deze tot wering 
van rampen van hooger hand dan wel tot afwen-

6h
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algemeen de voorziening aangetroffon, dat indien 
de civiele of militaire Landswerken,' welke 

in vrijen arboid behooren te geschieden, op be
hoorlijke voorwaarden geeno of niet in voldoend 
aantal vrije werklieden te verkrijgen zijn, van hee
rendienstplichtigen gebruik kan worden gemaakt 

zooveel don koeliearbeid betreft, mits na 
verkregen machtiging van den Gouvemeur-Ge- 
neraal en tegon zoodanig loon als, rekening hou
dend met do plaatsclijke koelieloonen, voor elk ge
val zal worden bepaald.

Bij Ind. Stb. 1914 n° 732 is aan de heerendienst- 
plichtigen in do residentie Sumatra’s Westkust de 
gelegenheid geopend tot het sluiten van overeen
komsten omtrent den afkoop van een of meer 
diensten, waartoe zij verplicht zijn. Door do hee- 
rendienstplichtigen ter hoofdplaats Benkoelen van 
het gelijknamig gewest en in de onderafdeeling 
Makasser van. het gewest Celebes en Onderhoorig- 
heden worden ter vervanging van heerondiensten 
bijzondere belastingen opgebracht (zie onder BE
LASTINGEN, deel I blz. 232).

Literatuur: Eindresumé Onderzoek rechten op 
den grond door Mr. W. B. Bergsma, 3de deel;
Mr. C. W. Margadant, Het Regeeringsreglement^ 
v. N.-I., art. 57/V^lr. J. De Louter, Staats- en Adm.
Recht v. N.-I.^Mr. Ph. Kleintjes, Het Staatsrecht^ 
van Ned. Indié; Eindresumé van het onderzoek 
haar de verplichte diensten der Inl. bev. op Java 
en Madoera op last van de Min. v. Kol. samengesteld 
door F. Fokkens (1903); Verslag van het onderzoek 
naar den omvang der gemeentelijke diensten door 
C. J. Hasselman (1905).

HEIDENDOM. Met dit woord wordt hier bedoeld 
de primitieve wereldbeschouwing der volken van 
den Indischen Archipel, die nog niet den directen in
vloed van het Hindoeïsme, den Islam of het Chris
tendom ondergaan hebben, waarbij te bedenken 
valt, dat ook daar, waar een dezer godsdiensten in
gang gevonden heeft, evenals dit in andere landen 
het. geval pleegt te zijn, veel van het oude volksge
loof in min of meer geassimileerden vorm Is blijven 
voort leven.

In weerwil van eindelooze verscheidenheid in de 
bijzonderheden, heeft toch die „heidensche” wereld
beschouwing bij de verschillende Indonesische vol
ken genoeg trekken van overeenkomst in do hoofd
zaken om mogelijk te maken eene samen vat tendo 
algemeenc schets.

In het Heidendom der volken van den Indischen 
Archipel merken wij drie elementen op: 1°. eene we
reldbeschouwing van pantheislischcn aard, waarbij 
de gehcele schepping gedacht wordt bezield te zijn 
met dezelfde ziel of zielestof, of levenskracht, die bij 
menschen, dieren en planten in den grond der zaak 
niet verschillend is; 2o. het geloof aan de persoonlij
ke ziel van den mensch, die na zijn dood voortleeft in 
het doodenrijk, en die door de nabestaanden van den 
afgestorvene wordt gediend en vereerd, welke ver- 
eering van zielen het hoofdelement is in den heiden- 
schen godsdienst der Indonesiërs; 3o. het geloof in 
en de vereering van geesten en góden, die voor een 
deel personificaties van natuurkrachten zijn.

1°. liet r/eloof aan een alzid of zidesto/, die alles Oj -■ * 
vervult en leven geeft aan al het geschapene, staat in A / 
nauw verband met het communistisch voelen, dat /(< ,. •/ l’. 
bij de Indonesische volken de leden der verschillen- f, / 
de groepen aan elkaar verbindt, waarbij hel individu^" ( 
geheel op den achtergrond blijft. Hoe meer de Indo
nesiër individualistisch gaat voelen door ontwikke
ling zijner maatschappij, bij aanraking met Chris-

Elders, waar de vordering van heerendionston van 
Gouvernementswege wèl zich voordeed, werd in 
1S57 en later het onderwerp geregeld en dit — in 
tegenstelling met Java on Madoera — van den 
aanvang af, overeenkomstig de wettelijke voor
schriften, gewestelijk en bij koloniale ordonnantie. 
Niettegenstaande den uitdrukkelijken eisch van 
vijfjaarlijksche herziening, zijn daarentegen ver
schillende van die verordeningen twintig, dertig 
jaar onveranderd ‘gebleven. Na 1900 zijn die rege
lingen algemeen herzien en tevens voor sommige 
ressorten voor het eerst rogelingen ingesteld. Zij

en onder-
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bestaan thans voor de volgende gewesten 
deelen van gewesten: Sumatra’s Westkust, Tapa- 
nocli, Benkoelen, Lampongsche Districten, Palem- 
■baiïg, Djambi, Oostkust van Sumatra, Groot-Atjóh, 
Singkel, Banka en Onderkoorigheden, Billiton, Züi-__ 
der cn jOosterafdeeling van Bomeo, de afdeelingcn 
Makasser on Bonthain (de eerste uitgezonderd de 
h’öofd plaats en "enkele eilanden), Menado,.Am boin a 
(uitgezonderd de tot het gewest belioorende eigen
lijke Banda-eilanden), Timor en Onderhooriglieden, 
en Bali en Lombok, alle c.q. met uitzondering 
van de niet ónder rechtstreeksch bestuur staande

I
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gebiedsdeelen.
De verordeningen voor de Buitenbezittingen zijn 

in het algemeen van gelijken vorm als die voor Java 
en Madoera. Heerendienstplichtig zijn, behoudens 
de gebruikelijke vrijstellingen, over het geheel de 
werkbare mannelijke ingezetenen, belioorende tot 
de Inlandsche bevolking. Het maximum-aantal da
gen arbeid, hetwelk van een dienstplichtige per jaar 
gevorderd mag worden, verschilt van 24 tot 52. Wat 
aangaat den aard der voorzieningen, waartoe van 
den arbeid der heerendienstplichtigen gebruik mag 
worden gemaakt, loopen de regelingen voor de ver
schillende gewesten of gedeelten van gewesten in 
meerdere of mindere mate uiteen. In den regel 
bepalen de werkzaamheden naar gelang van om
standigheden in hoofdzaak zich tot: 1°. aanleg 
en onderhoud van groote transport- en binnen
wegen (hier en daar ook van waterwegen), met 
inbegrip van de daarin gelegen bruggen en duikers; 
2°. aanleg en onderhoud van dammen, dijken en 
andere waterwerken en van waterleidingen, voor 
zooveel niet door de inlandsche gemeenten geschie
dend; 3°. het transport van in dienst reizende 
landsdienaren (waaronder mede te begrijpen per
sonen en troepen op marsch) en van hunne goede
ren, zoomede dat van Gouvernementsgoederen en 
-gelden, hier en daar ook van dienstbrieven en van 
gevangenen, een en ander voor zooveel niet tegen 
de vastgestelde tarieven in vrijen arbeid of op andere 
wijze van Landswego daarin kan worden of wordt 
voorzien; 4° de bewaking van wachthuizen en het 
verrichten van nachtelijke patrouillediensten, beide 
voor zoover niet tot de zorg der Inlandsche ge
meenten behoorend, en, voor zooveel noodig, van 
Landsgebouwen en dergelijke; 5°. het bedienen 
van niet verpachte overvaarten in de onder 1° 
bedoelde wegen; 6°. het verrichten der vanouds 
gebruikelijke, niet als gemeentelijke diensten aan 
te merken, prestatiën ten behoeve van Inlandsche 
hoofden.

In sommige verordeningen vindt men onder de 
taak der heerendienstplichtigen nog vermeld het 
verrichten van koeliearbeid voor bouw en onder
houd van wachthuizen, pasanggrahanB, passanten
huizen, pasarloodsen en mijlpalen en andere spe
ciale diensten van minder belang. In de regelingen 
voor de Buitenbezittingen wordt voorts over het
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tcndom en Islam, hoo meer bij zich bewust wordt 
eeno porsoonlijko ziel te hebben. Hoorneer zelfs ook 
aan dieren en planten, die voor den mensch van 
groot belang zijn, die dus uit het geheel der dieren 
en der planten op den voorgrond treden, een per
soonlijke ziel wordt toegeschreven.

Van al liet geschapene staat de mensch bovenaan 
en daarom wordt in hem do hoogste mate van on
persoonlijke ziclestof aanwezig gedacht. Ziekte of 
pijn aan lichaamsdeclen worden toegeschreven aan 
afwezigheid van of gebrek aan zielestof; men tracht 
dan die ontbrekende zielestof aan te vullen met die 
van andere menseken, van planten en dieren. 
Zoo dienen een deel van de praktijken bij het 
koppensnellen om zich de onverbruikte zielestof 
van den vcrslagcno toe te eigenen (zie KOPPEN
SNELLEN).

Een van de wijzen, waarop men zich de zielestof 
van den mensch toeeigent, is door bepaalde doelen 
van diens lichaam te eten, want eten voert zielestof 
aan. Zoo eet men van de hersens van den verslagen 
vijand om dapper te worden, dit is, om zich eene ove- 
vlocdige mate van zielestof te verwerven (zie verder 
KANNIBALISME). Op dezelfde gedachte berusten 
in het algemeen de verbodsbepalingen omtrent het 
eten, bij ziekten, van sommige spijzen, die door 
vorm, smaak of naam niet geschikt worden geacht 
de verzwakte zielestof van den kranke te versterken, 
omdat de zielestof van die voedingsmiddelen gelijk 
is aan het voorkomen en den naam van de zich open
barende ziekte. Zoo eet men ook het vlecsch van 
sommige dieren niet, om niet hun aard te krijgen. 
Zoo zullen de mannen bij sommige Indische volken 
geen hertenvleesch eten om met het vlecsch ook niet 
den laiïcn aard van deze dieren over te nemen.

Ook de ingewanden, vooral de lever, zyn een zetel 
van zielestof. Met de lever voeden zich weerwolven 
(zie WEERWOLF). Stukjes van de lever van offer
dieren worden den góden aangeboden. Bij tal van 
volken in Indië worden lever en ingewanden be
schouwd als de bron van gemoedsaandoeningen. 
Bloed is mede een voorname zetel van zielestof, zoo- 
dat dit dikwijls als offer wordt geplengd. De onder
deden van eene nieuwe woning worden met bloed 
bestreken om het hout duurzaamheid te geven. De 
vampyr voedt zich met bloed (zie WEERWOLF). 
Do rijksornamenten van Makassaren en Bocgincezen 
worden met bloed besprenkeld om ze krachtig te 
maken. Zieken worden met bloed van offerdieren 
besmeerd om hunne zielestof te versterken. Deze ge
woonte komt vooral veel voor onder do Dajaks, on
der den naam van mënjaki.

Bloed heeft eene reinigende werking, waarbij de 
voorstelling is, dat de zielestof (in het bloed aanwe
zig) gegeven wordt in de plaats van de zielestof van 
den schuldige. De gedachte, dat in bloed zielestof 
aanwezig is, heeft aanleiding gegeven tot de gewoon
te van het bloed drinken. Het drinken van bloed van 
verslagen vijanden, zooals men dit bij tal van volken 
in Indonesië vindt, heeft ten doel vlug, sterk en 
dapper te worden; verslagenen zijn dappere men- 
schcn, want de laffen loopen weg, en worden dus niet 
veis lagen. Men drinkt ook bloed om de zielestof 
van twee personen tot één te maken. Dit geschiedt 
bij liet sluiten van de zoogenaamde blocdviiend- 
schap, zooals deze op Bornco onder de Dajaks veel 
gevonden wordt; gewoonlijk wordt cenig bloed gc- 

// tapt uit den arm van beide personen, die in nauwe 
vriendschapsbetrekking tot elkaar willen komen, en 
van dit bloed drinken beide partijen. Ook heeft 
dit drinken van elkanders bloed plaats bij het adop-

tecren, waardoor de gcadoptccrdo in de familie van 
de pleegouders wordt opgenomen, of bij het sluiten 
van vrede.

Grootc kracht schrijft de Indonesiër toe aan speek
sel. Op offers wordt door de offeraars gespuwd om een 
deel van zichzelf daaraan toe te voegen en om alle 
kwaad van zich af te weren. Men spuwt in een graf 
om aan den overledene iets van zijne zielestof mee te 
geven, opdat hij die niet geheel met zich zou voeren. 
Speeksel, vooral van voorname lieden, wordt dik
wijls als medicijn begeerd. Het bespuwen of bestrij
ken van zieke lichaamsdeclen en van voorwerpen, 
hetzij met zuiver speeksel, hetzij met gekauwde 
kruiden, is algemeen in Indië; de bedoeling is om 
zielestof, kracht aan het bcslrekene toe te voegen. 
Door het bezit van speeksel, afkomstig van een an
der persoon, krijgt men macht over hem, daar men 
met de zielestof in het speeksel aanwezig ook de 
overige zielestof van den eigenaar schade kan toe
brengen.

Haar speelt mede eene groote rol als houder van 
zielestof. Allerlei gewoonten betreffende het afsche- 
ren van het hoofdhaar zijn uit dit geloof voort geko
men. Moeders wrijven pijnlijke plekken bij hare kin
deren met haar hoofdhaar. Haar wordt meermalen 
als geneesmiddel aangewend. Afgesneden haar wordt 
bij vruchtboomen gelegd om ze veel vrucht te doen 
dragen. Men draagt eikaars haar bij zich, om niet te 
sterk naar elkander te verlangen. Ook het haar van 
overledenen wordt om dezelfde reden bewaard. Al
lerlei tooverij berust op het geloof, dat men met eenig 
haar van een persoon macht krijgt over zijne geheele 
zielestof. Vooral het verbranden van haar is zeer 
schadelijk voor den eigenaar er van. Het offeren van 
haar, vooral van kinderen, opdat de eigenaar er van 
gespaard blijve, komt veel voor. Bij sterfgeval offe
ren velen hun haar aan den overledene, opdat deze 
de ziel van de achterblijvenden niet zal meenemen. 
Zoodoende is het afsnijden van het haar een rouw- 
gebruik geworden.

Ofschoon in veel mindere mate, spelen nagels en 
tanden eene zelfde rol als haar, vooral in de betee- 
kenis van offer van een deel in de plaats van het ge
heel. Dit zal ook wel de oorspronkelijke betcekenis 
zijn geweest van liet tanden vijlen of tanden uit
slaan, dat alleen in den Indischen Archipel voor
komt.

Ook door zijn adem kan de eene mensch van zijne 
zielestof op den ander doen overgaan. Zelfs het be
tasten van een zieke kan al heilzaam werken. Van
daar dat bcblazcn, befasten, wrijven veel voorko
men in do Indische geneeskunde.

De zielestof van dieren is als die van den mensch, 
alleen heeft zij niet zoo groote waarde. Zoodra een 
dier eene bijzondero waarde krijgt voor den mensch, 
wordt ook zijne zielestof meer persoonlijk gedacht. 
Zelfs vinden wij vermeld, dat de zielestof van dieren 
en planten zich, evenals die van den mensch, ver
toont in den vorm van een vogel, waarbij meer ge
dacht is aan het zich gemakkelijk in de lucht te kun
nen bewegen dan aan den vogelvorm. Menschen 
brengen volgens de verhalen dieren voort, en dieren 
baren menschen. De gelijksoortigheid van mensch 
en dier blijkt ook uit de talrijke verhalen, waarin 
menschen in dierengedaante verschijnen en dieren 
optreden als bondgenooten van menschen. Do ge
aardheid van een dier kan door den mensch worden 
overgenomen, wanneer hij het vlecsch van dat dier 
eet. Ook aan de beenderen van dieren wordt groote 
kracht, veel zielestof toegeschreven, en ook do been
deren van menschen hebben blijvende waardo^
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persoonlijking van do ziel to zien; men zal daarom 
een vuurvlieg van het vuur afhouden, want als de 
vlieg verbrandt, zal de eigenaar van de ziel daardoor 
schade lijden aan zijn lichaam. Men stelt zich dc ziel 

als in staat om overal in door te dringen, zooals 
muizen en slangen in de aarde verblijven en in de 
huizen doordringen. Zoo kwam men er toe, deze 
dieren als voorspellers te beschouwen, als zielen, 
die de huisbewoners waarschuwen voor eenig 
dreigend gevaar. De huishagedis wordt als ver
schijningsvorm van dc ziel beschouwd, omdat zij 
zicli steeds in dc woningen der menschcn ophoudt.

De ziel is in staat het lichaam te verlaten zonder 
dat dit daarvan eenige schade ondervindt. Alleen 
wanneer de scheiding te lang duurt, zal het lichaam 
kwijnen en sterven. Gedurende den slaap verlaat de 
ziel het lichaam en doolt rond; alles wat zij op hare 
wandelingen ziet, wordt door den eigenaar der ziel 
gedroomd. Aangezien de zielen van levenden op deze 
wijze in aanraking kunnen komen met die van over
ledenen, wordt aan droomen groote waarde ge
hecht, en schrijft men er een voorspellenden zin aan 
toe. Door een sterk verlangen naar iemand of iets, 
door een plotselïngen schrik, door ontevredenheid, 
gebrek of onaangename levensomstandigheden ge
beurt het, dat de ziel het lichaam ontvlucht. Om dit 
te voorkomen bindt men in omstandigheden, die tot 
dit wegvluchten zouden kunnen leiden, bandjes om 
polsen en enkels. De plaats waardoor de ziel het 
lichaam in- en uitgaat, is in de eerste plaats de kruin 
van het hoofd, de plek van de groote fontanel; ver
der alle openingen van het lichaam: mond, oor, 
neus, oog; zoo ook de gewrichten. Iemands ziel kan 
door anderen naar buiten gelokt worden; zoo ge
looft men algemeen, dat wanneer iemand nagels, 
haar, kleederen, resten van voedsel van een ander 
bezit, hij ook macht heeft over diens ziel, en dus ook 
diens lichaam kan verderven. In oorlogstijd worden 
de zielen van den vijand gelokt om ook hunne licha
men machtig te worden. Overledenen nemen dikwijls 
de zielen van levenden mede, waardoor deze laatsten 
ook sterven.

Dit geloof heeft den Indonesiër er toe gebracht, 
middelen uit te denken om de verloren gewaande 
ziel terug te halen. Men roept haar in gewone geval
len eenvoudig terug. Baat dit niet, dan gaat men 
naar de plek, waar men meent (dikwijls door droe
men voorgelicht), dat de ziel zich ophoudt, en met 
allerlei middelen tracht men dan haar machtig to 
worden en zorgvuldig in een doek gewikkeld, naar 
den zieke terug te brengen. Gewoonlijk geschiedt dit 
terughalen door bepaalde personen, aan wie men de 
noodige ervaring en kennis van de daarbij beboe
rende gebruiken toeschrijft. Meent men, dat dc ziel 
door een geest of overleden bloedverwant wordt 
vastgehouden, dan doet de priester of priesteres 
zijne (hare) eigen ziel het lichaam verlaten, ten einde 
de ziel van den zieke te gaan zoeken. Hier en daar 
vindt men ook personen, die bezield worden door 
een geest, welke dan de noodige aanwijzingen geeft 
voor het terugbrengen van de ziel (zie PRIESTERS).

Als een toeken van het tcrugkeeren der ziel geldt 
het niezen. Wanneer een kranke niest, zal hij beter 
worden; niest iemand kort na het ontwaken, dan 
heet het dat zijn ziel, die gedurende den slaap 
het dwalen is geweest, in hem is teruggekeerd. Uit 
dit geloof spruiten voort de wenschen, welke men 
uit, wanneer iemand niest. Niezen heeft hierdoor ook 
voorspellende beteekenis.

Denkt men dat een geest de ziel van den mensch 
heeft geroofd, dan moet bij het terugvragen van het

Bloed, speeksel en haar van dieren vervullen cene 
zelfde rol in het leven van den Indonesiër als bloed, 
speeksel en haar van menschcn. Aan huisdieren 
schrijft men menigmaal een persoonlijke ziolestof toe. 
Zoo beschouwen volken, die veel aan de jacht doen, 
hunne honden dikwijls als gelijkwaardig met zich
zelf. Ook hoeft dc vrees voor sommige dieren den In
donesiër er tce gebracht, hun eone persoonlijke zie- 
lestof tce te kennen en hen te vereeren. Aan deze 
veie erin g ligt mede ten grondslag het denkbeeld van 
zielsverhuizing (zie ZIELSVERHUIZING).

Wat hier van dieren is opgemerkt, geldt ook van 
planten. In vele verhalen toekent de gezondheidstoe
stand van een mcnsch zich af in den staat, waarin de 
eene of andere plant zich bevindt . In andere zijn het 
boomen en planten, die menschcn voortbrengen. Er 
zijn planten, aan welke men eene zeer sterke zielestof 
toekent, omdat zij steeds groeien, al hakt men ze om 
of al steekt men ze eenvoudig in den grond. Onder 
deze planten neemt deDracaena terminalis (zie COR- 
DYLINE T.) eene eerste plaats in. Zij is bij alle vol
ken in Indiëde heilige plant. Van boomen en planten 
kan men door zich ermede te wrijven en te slaan ziele
stof overnemen. Ook hier zien wij een meer persoon
lijk worden van de zielestof van planten, die bijzon
dere waarde hebben voor den mensch, in de eerste 
plaats de rijst (zie Alb. C. Kruyt, De Rijstmoeder in 
den Indischen Archipel, Verslagen en Medcdeelingen 
der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afd. 
Lett. 4e Reeks, Deel V), verder de kokosboom, de 
arènboom, de kamferboom, de sandelhoutboom.

Ook voorwerpen zijn met zielestof vervuld. Bij
zondere kracht schrijft men toe aan ijzer en steen. 
Vele gebruiken hebben ten doel om de zielestof van 
ijzer en steen op den mensch te doen overgaan (zie 
ook bezoarsteenen onder FET1SISME). Bij de Da- 
jaks en andere volken spelen de harde vruchten van 
Coix-soorten eene groote rol. Het gebruik van harde 
kralen berust voor een deel op dit geloof. Akkerge- 
reedschappen, weefgetouw, vervoermiddelen, onder
deden van het huis worden sterk gemaakt, door ze 
met bloed te besmeeren of te besprenkelen met water, 
waarin de zielestof van krachtige planten, steen 
of ijzer is overgebracht. Bij het ijzer-, goud- en zilver
smeden neemt men tal van gebruiken in acht, die be
wijzen dat men aan deze metalen zielestof toeschrijft.

2°. Hel geloof in een 'persoonlijke ziel van den 
mensch. Deze draagt verschillende namen; de meest 
bekende zijn soemangat („het heete”); tanoana 
(„mensclije”) in Midden-Celebes, en verder heeft 
men vele namen, die „metgezel” of „tweede ik” be- 
teekenen. De Indonesiër vormt zich moeielijk ab
stracte begrippen; hij moet daarbij zijne toevlucht 
nemen tot zichtbare dingen. Zoo vereenzelvigt hij de 
ziel van den mensch met zijne schaduw. Tal van ge
bruiken staan in verband met dit geloof: zoo mag 
men niet op iemands schaduw trappen, geen spijzen 
nuttigen, waarop iemands schaduw valt. De naam 
van een persoon wordt dikwijls beschouwd als de 
vex-persoonlijking van zijn ziel: kent men iemands 
naam, dan krijgt men macht over hem. De ziel van 
den mensch stelt men zich voor als iets luchtigs, dat 
zich gemakkelijk door de lucht beweegt, zooals een 
vlinder en een vogel doen; hierdoor werd de ziel wel
dra met vlinder en vogel vereenzelvigd, en ging men 
zijne weggeloopen ziel terugroepen met het geluid, 
waarmee men kippen roept; vlinders, die in huis ko
men vliegen, worden beschouwd als dc vooruitge
snelde ziel van een gast, dien men heeft te wachten. 
Het schitterende van een vuurvlieg heeft den Indo
nesiër er toe gebracht om ook in dit insekt eene
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kosnoot. Ook hei badon na afloop van do begrafenis 
schijnt do verbreking van alle gemeenschap met don 
overledene te beduiden.

Op allerlei wijzen tracht men de ziel het pad bijster 
te maken, opdat zij niet meer naar haar huis of 
haar dorp zal kunnen terugkeoren. Algemeen ver
breid is do gewoonte om het lijk niot langs de huis- 
trap of uit den gewonen ingang van de woning te be
graven, maar het neer te laten uit een der venster
openingen of om daartoe een gedeelte van den wand 
uit te breken. Een ander middel is het lijk cenige 
malen hardloopende om de woning heen te dragen; 
men onderstelt dan, dat de ziel niet meer weet, waar 
ze heen moet. Dikwijls neemt men van het graf te- 
rugkeerende een anderen weg dan men is gegaan, of 
men richt het een of ander op den weg op, dat de ziel 
moet tegenhouden, wanneer zij trachten mocht de 
overlevenden te volgen.

De vrees voor de ziel van den overlevende heeft 
aanleiding gegeven tot tal van rouwgebruike', die 
alle tot op zekere hoogte ten doel hebben zich den 
schijn te geven of men mede gestorven is; met de be
doeling dus, dat de ziel van den overledene niet uit 
een gevoel van eenzaamheid ga trachten de ziel van 
een nog levenden bloedverwant tot zich te nemen. 
Allerlei geruchtmakende handelingen zijn verboden. 
Feesten worden niet gevierd, versierselen worden af
gedaan, bezoeken worden niet afgelegd; de naaste 
bloedverwanten blijven in huis. Vele volken houden 
er eene bepaalde rouwkleeding op na, waarbij vooral 
de aandacht valt op den hoed of de kap, welke de 
naaste verwanten van den overledene te dragen krij
gen. Vooral voor de weduwe van den overledene is 
het zaak zich te verbergen, daar zijn verlangen het 
eerst naar haar uitgaat. Vandaar dat de rouwvoor- 
schriften voor haar veel zwaarder zijn dan voor an
deren. Bij vele volken scheert zij zich het hoofdhaar 
af als een deel van zichzelve, tot offer aan haar over
leden man. Ook zijn bij den rouw bepaalde spijzen 
verboden. Gewoonlijk worden de meeste van deze 
gebruiken in acht genomen totdat het doodenfeest 
voor den overledene is gevierd; bij de volken, die het 
mensclienoffer kenden, namen de meeste en zwaar
ste rouwgebruiken een einde, wanneer een mensch 
was gedood (zio MENSCHENOFFER).

Aan den overledene worden de voorwerpen, die hij 
in het dagelijksch leven heeft gebruikt, in het graf 
meegegeven, in de onderstelling, dat hij in het hier
namaals zo zal noodig hebben. Ook de alom gebruike
lijke doodenmalen, hebben hunnen oorsprong in den 
wensch om aan den overledene zijn eigendom mee te 
geven; hot vlccsch van de geslachte dieren wrordt 
door de ovorlevcnden genuttigd, terwijl de zielen 
dier beesten ondersteld worden met den doode mee 
te gaan naar het zielenland. Bij sommige volken wor
den de aanplantingen van den overledene of een ge
deelte daarvan vernield, of ook wel aan vreemden ge
schonken of verkocht. De voorwerpen, die men den 
doodo mecgeeft, wordon dikwijls gebroken, met de 
bedoeling do ziel daaruit vrij te maken. Bij eenige 
volken geeft men aan den doode geld of goud mede 
in het graf; waarschijnlijk moet dit beschouwd wor
den als eene afkoopsom voor do nalatenschap, die 
niet wordt meegegeven of vernield.

De ziel wordt ondersteld gedurende de eerste da
gen na den dood te verblijven op do plaatsen, waar 
men gedurendo zijn aardscho loven het liefst ver
toefde, in de eerste plaats dus in zijn eigen woning. 
Vandaar dat sommige volken een praalbed voor don 
overledene inrichten. Men denkt, dat do ziel eerst 
een aantal dagen na hot overlijden tot hot bewust-

geroofde steeds een offer worden gebracht. Bij dit 
offer voegt men dikwijls een popje, dat dan als plaat- 
vervanger, als lossing voor do geroofde ziel dienst 
moot doen. Gewoonlyk wordt dit popje vooraf met 
den zieke vereenzelvigd, door daaraan haar of draden 
uit de kleederen van den zieke toe te voegen. In do 
Padangschc Bovenlanden, bij do Gajo’s en op Java 
wördTmfcn dan een kip gebruikt als vervanger voor 
den zieke.

De reeds boven genoemde weerwolf, die zich 
voedt met de zielestof van andore menschen, weet 
zijne ziel van zijn lichaam tijdclijk te scheiden en zo 
in dat van een dier te doen overgaan, om zijne slacht
offers te kunnen bemachtigen. (Zie WEERWOLF).

De Indonesiër gelooft aan het voortleven van de 
ziel van den mensch na den dood. Men stelt zich de 
gedaante van de ziel voor geheel overeenkomende 
met die van het lichaam, met al zijn eigenschappen 
en gebreken. Het tatoueeren moet met dit geloof in 
verband gebracht worden (zie TATOUEEREN).

De ziel van overledenen is zwart. Dit staat in ver
band met het geloof, dat in hot zielenland alles juist 
tegenovergesteld is aan hetgeen men op aarde vindt. 
Wanneer het dag is op de aarde, is het nacht in het 
zielenland. Uit dit geloof.komt de gewoonte voort 
om elkaar zwart te maken bij het bewaken van een 
lijk, hetgeen nagenoeg bij alle Indonesische volken 
plaats heeft. Waarschijnlijk wil men de levenden 
hiermede tot zielen stempelen, opdat zij geen gevaar 
zullen loopen, dat de overledene hunne zielen zal 
medenemen naar het zielenland.

Wanneer iemand tijdens zijn leven bemind is ge
weest, zal men voor zijne ziel na zijn dood minder 
bang zijn dan voor de ziel van een, dien men tijdens 
zijn leven heeft gevreesd. Men stelt zich de ziel van 
den overledene voor als vervuld van spijt, omdat hij 
dit aardsche leven, dat men zich aangenamer voor
stelt dan het leven in de onderwereld, heeft moeten 
verlaten. Men verlangt terug naar den overledene, 
en daarom roept men zijne ziel. Maar ook de overle
dene verlangt naar hen, die hij op aarde heeft moe
ten achterlaten. Men acht het zeer natuurlijk, dat de 
overledene tracht zielen van achterblijvcnden mede 
te nemen naar de onderwereld. Hetzij men den over
ledene heeft liefgehad, hetzij men hem heeft ge
vreesd, voor zijne ziel zal men toch steeds cenige 
huivering hebben.

Bijzonder gevreesd is de ziel van eene vrouw, die 
in het kraambed is overleden. Men denkt zich deze 
overal rondwarende om het geluk te verstoren van 
andere vrouwen, die in dezelfde omstandigheden zijn 
als zij was (zie PONTIANAK).

Zelfs beminde overledenen tracht men te beletten, 
de zielen hunner nagelaten betrekkingen mede to 
nemen. Een eerste maatregel is de ziel van den over
ledene in hare bewegingen te belemmeren, en nan- 
gezien men zich het verband tusschen ziel en lichaam 
nog zeer innig denkt, bindt men de lijken vast, en 
stopt men do openingen van het lichaam dicht, in do 
gedachte dat dan ook de ziel niet in staat zal zijn 
zich to bewegen en waar te nemen .

Men verzoekt de zielen der overledenen niet tot do 
levenden terug te keeren. Men strooit met asch, 
waarschijnlijk om de oogen der zielen te verblinden.

Dat de band tusschen den overledene en do ach- 
terblijvenden geheel verbroken moet wordon, drukt 
men ook symbolisch uit. Eeno veel voorkomende 
gewoonte is een stuk rotan to splijten of door to 
hakken, waarvan de eene helft door de overlevenden 
wordt bewaard en de andere helft aan den doodo 
wordt meegegeven. Soms doet men dit mot een ko-
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zijn komt, gestorven te zijn; gewoonlijk wordt daar- dc aarde en ’s nachts de onderwereld beschijnt,
voor de derde dag gehouden, waarop dan maatregc- Maar er zijn ook volken in don Archipel, die hun
len worden genomen om de ziel te ontvangen, wan- doodenland in het Noorden of Zuiden, zelfs in het
neer zij in hare woning komt. Oosten zoeken. De verklaring hiervan zal wel zijn

De Indonesiërs zijn cr zeer op gesteld om de lij- dat het laatste stamland, vanwaar de voorouders
ken hunner verwanten in eigen land te begraven, op- van dat volk zijn gekomen, in de opgegeven rich-
dat de ziel, die steeds in zeker verband met het lijk ting gelegen was. Ongetwijfeld spelen de
gedacht wordt, niet met vreemde zielen zal hebben haar loop een groote rol in het leven der Indonesiërs,
om te gaan. Dit verband tuschen ziel en lichaam maar dc omstandigheid, dat zij van uit het Westen
wordt zoo innig gedacht, dat de ziel niet in het doo- den Indischcn Archipel moeten hebben bevolkt,
denland wordt toegelaten, zoolang de vleeschdeelen doet onderstellen, dat zij hun doodenslad in hot
van het lijk niet zijn vergaan, en dit dus niet meer Westen plaatsen, omdat zij vandaar zijn gekomen,
riekt. Tot zoolang riekt ook de ziel, en wordt zij Het zielenland wordt onder de aarde gedacht; 
niet in de onderwereld toegelatcn. Is die tijd ver- maar er zijn ook volken die bergen of eilanden aan
streken, dan wordt een groot doodenfeest gevierd, wijzen als de plaats, waarheen de zielen hunner doo-
waarbij de beenderen verzameld en op nieuw be- den gaan. Het leven daar stelt men zich voor geheel
graven of bijgezet worden, gewoonlijk in spelonken gelijk aan dat op aarde. Hier en daar vindt men de
of bij rotsen. voorstelling, alsof het zielenland in afdeeüngen is ge-

De wensch om het lijk zoo spoedig mogelijk van splitst, in iedere waarvan zijn te zamen gebracht de
zijn stank te ontdoen, schijnt geleid te hebben lot zielen van hen, die op dezelfde wijze om het leven
de gewoonte, die wij bij sommige Dajak- en Batak- zijn gekomen.
stammen vinden, om de lijken te verbranden. Men Het leven der ziel in het zielenland is niet eeuwig; 
mag aannemen, dat Hindocsche invloed hierbij zij kam weder sterven, en eindelijk geheel verdwij- 
heeft medegewerkt, daar voorden animistischen In- nen. / 
donesiër verbranden algeheelo vernietiging betee- 
kent. Op het Hindoeïstische Bali heeft het verbran
den der lijken nog algemeen plaats. Eertijds heeft 
hef ook plaats gehad op Java en op Zuid-Celebes; 
maar hier heeft de Islam het begraven der lijken 
ingevoerd.

De bedoeling van de doodenfeesten is den over
ledene uit te rusten voor zijn verblijf in het dooden
land en hem daarheen uitgeleide te doen. Van deze 
feesten en hunne voorbereiding wordt veel werk ge
maakt. Vaak hebben daarbij reidansen plaats onder 
het. zingen van liederen, waarin men zijn verlangen 
naar de doeden uitspreekt; ook worden door daar
toe bevoegde personen litanieën opgezegd, die den 
weg der dooden naar het zielenland beschrijven. De
ze gewoonte houdt wellicht verband met de om
standigheid, dat de Indonesiërs immigranten zijn;
<jle wensch om hunne dooden naar het stamland te
rug te brengen en de onmogelijkheid om dien 
wensch te vervullen, zal hen gebracht hebben lot 
deze symbolische begeleiding.

Op den weg naar het zielenland ontmoet de ziel 
allerlei mocielijkheden. Sommige volken spieken 
van een groot varken of een hond, die de voorbij
gaande ziel tracht aan te vallen en op de eene of 
andere wijze tevreden gesteld moet worden. Meestal 
vindt men in den Hades ook een wachter, die naar 
de daden van de ziel tijdens haar aardsch bestaan 
na vraag doet. Hier vinden wij primitieve begrippen 
van vergelding, die gewoonlijk betrekking hebben 
op de bij alle natuurvolken geldende deugden van 
dapperheid, mildheid en het verwekken van kinde-
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De zielen der dooden zijn voor hun nagelaten be
trekkingen van groote beteekenis. Men denkt ze 
zich als met hen medelevende, hen helpende bij hun 
dagelijkschen arbeid, hen waarschuwende voor ge
varen ; maar ook toornende wanneer de overleven
den van de gewoonten afwijken en anders doen, 
dan zij zelven gewoonlijk hebben gedaan. Er is 
steeds een levendig geestelijk verkeer tusschen doo
den en levenden, al worden de eersten ook gedacht 
hun tehuis in het zielenland te hebben. Het gevoel, 
dat de zielen der overledenen hunne hulp niet ver- 
leeneo wanneer de menschen eene onrechtvaardige 
zaak voorstaan, is gewoonlijk sterk ontwikkeld. De 
zielen stellen alleen in hunne eigen stamgenooten 
belang, en zijn voor anderen onverschillig./

Niet van alle afgestorvenen worden de zielen ver
eerd; gewoonlijk houdt men geen rekening met die 
van tijdens hun aardsch bestaan onbeduidende men
schen. De zielen van gesneuvelden worden aangeroe
pen als men ten strijde gaat, omdat men die nog 
vervuld acht van wraakzucht over hun ontijdigen 
dood. De ziel van den stichter van het dorp, bij de 
Javanen tjakal bakal dés& genoemd, bekleedt bij 
vele volken eene voorname plaats. Ook de zielen 
van hén, die op oeconomisch of politiek gebied eene 
groote verandering hebben teweeggebracht, bijv.de 
eerste landbouwer, do eerste smid enz., genieten 
bijzondere vereering.

Daar de Indonesiër gelooft, dat de zielen der afge
storvenen om en bij hem verkeeren, komen onwille
keurige ontmoet ingen met deze onzichtbare wezens 
telkens voor. Algemeen is ook het geloof dat huisdie
ren, zooals honden, varkens en kippen, geesten kun
nen waarnemen. Geesten kunnen zich paren met 
vrouwen, en de kinderen uit zulk eene gemeenschap 
zijn albino’s. Hier en daar strooit men bij een sterf
geval asch oj) den grond, en beweert dat daarin do 
voetstappen der ziel kunnen worden waargenomen. 
Soms kan men do zielen hooien spreken. Wan
neer de ziel van een overledene of een geest een 
mensch toespreekt, aanraakt of slaat, heeft dit een 
bepaalden huiduitslag of duizeligheid en ziekte ten 
gevolge.

De vereering der zielen geschiedt op velerlei 
plaatsen en bij allerlei gelegenheden. Het meest 
bij algemeene of feestelijke maaltijden, waarbij dan 
eerst een deel wordt afgezonderd voor de overlcde-
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ren.
De ziel van den overledene moet ook eene zee 

of eene rivier overtrekken. Zoolang zij deze nog niet 
is overgestoken, kan zij naar hare aardsche woon
plaats terugkeeren. De doodkisten, welke nu nog 
vele Indonesische volken maken, zijn Inlandsche 
vaartuigen, waarmee de dooden ondersteld worden 
de zee of de rivier over te steken. Meermalen wordt 
de voorstelling gevonden, dat over de rivier eene 
brug ligt. Misschien bevat deze trek eene verbleekte 
herinnering aan het land van overzee, vanwaar de 
voorouders der Indonesiërs zijn gekomen.

Het zielenland wordt door de meeste volken in 
het Westen gezocht. Dit wordt gewoonlijk in 
band gebracht met den loop der zon, die overdag

■ ver-
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non, die men onderstelt tegenwoordig te zijn. Bij 
verscheidene volken komt de gewoonte voor, om 
ten behoeve van de zielen der overledenen een 
rijstveld aan te leggen, eene miniatuur-smidse, 
zoutkeet, enz., opdat zij het eigenlijke werk der 
mcnsclien niet zullen verstoren. Ook kleine wonin
gen worden voor de zielen gemaakt. In de huizen der 
menschcn vindt men gewoonlijk eene vaste plaats, 
waar bij verschillende gelegenheden offers worden 
gebracht aan de zielen der vooroudere.

De zielen, die in huis worden vereerd, zijn de 
voorouders van het gezin, dat daar woont. Dan 
zijn er nog zielen, die voor het belang van het ge- 
heele dorp zorgen, de zielen van hoofden en dappe
ren, die tijdens hun leven voor hunne dorpsgenooten 
hebben gewaakt en dit na hun dood blijven doen. 
Voor de vereering dezer zielen richt men een afzon
derlijk huis op, in of bij het dorp, de zoogenaam
de dorpstempels of pömalihuizen. De hoofden 
behooren zaken van algemeen belang met hunne 
dorpsgenooten (familieleden) te bespreken. Nu wil 
men de zielen der overleden grooten laten deelen in 
de beraadslagingen van hunne nakomelingen, en 
daarom is de dorpstempel ook raadhuis. Een an
dere voorname functie der hoofden is het dorp te 
beschermen tegen vijanden. Zij zijn of waren daarom 
de leiders van sneltochten, zij beslissen in krijgsza
ken. Hunne zielen blijven daarmede na den dood be
zig. De twee genoemde functies treden op den 
voorgrond bij de zielen, die ondersteld worden in den 
tempel te wonen, en wanneer het dorp een feest 
zal vieren te hunner eere, hetzij bij gelegenheid 
eener behaalde overwinning op den vijand, hetzij 
ten behoeve van den landbouw, of bij het tot man 
verklaren van jongelingen, worden die zielen geroe
pen door tromgeroffel of het blazen op bamboeflui
ten.

het welzijn van den bezitter of van het land afhangt. 
Verder vindt men overal in den Archipel voorbeel
den van het gebruik van voorwerpen in den trant 
van spiritistische praktijken in Europa, waardoor 
men meent van de geesten antwoord te kunnen 
krijgen op vragen over onbekende omstandigheden. 
Deze wijze van communicatie met de geesten wordt 
o. a. toegepast, om do daders van een diofstal te 
weten te komen.

Bij sommige volken is het gewoonte om voor de 
overledenen beelden te maken, welke dan als me
dium gebruikt worden om met hen in gemeenschap 
te treden. Zulke beelden hebben eerst waarde, wan
neer iets van den overledene daarin is overgebracht. 
Soms wordt zijn gehcele schedel in het beeld opge
sloten. Ofschoon het gebruik van zulke geesten beeld
jes bij vele volken in den Archipel voorkomt, heeft 
zich deze wijze van dooden vereering het meest ont
wikkeld bij de Papoea’s en bij de Niassers. Bij de 
eersten heeten zulke beelden korwar of kar war, welk 
woord volgens den Heer F. J. F. van Hasselt de be- 
teekenis heeft van: „Wij zeggen wel, dat ge dood 
zijt, maar toch leeft ge.” Bij de Niassers dragen 
zij den naam van adoe. Er kan niets van eenig be
lang voorkomen in het leven van deze menschen, of 
er worden offers gebracht aan do beelden en hun 
wordt gevraagd om hulp en zegen.

Ten slotte zijn er Dog menschen, van wie men aan
neemt, dat zij rechtstreeks in verbinding kunnen 
komen met de zielen der afgestorvenen (zie PRIES
TERS).

3° liet geloof in en de vereering van geesten en gó
den. Behalve in de zielen zijner overleden voorou
ders, gelooft de Indonesiër ook aan góden en gees
ten van niet-menschelijken oorsprong. Aan hen 
worden natuurverschijnselen en ongelukken toege- 
schreven, die men niet van de zielen van menschen 
kan verwachten, zooals eene aardschuiving of aard
beving, het splijten van de aarde, de uitbarsting 
van een vulkaan en dergelijke. Terwijl men met de 
zielen zijner afgestorvenen dagelijks omgaat, treden 
die góden en geesten den mensch slechts nu en dan 
in den weg. Zij oefenen weinig invloed uit op het 
dagelijksch leven van den Indonesiër. Met een ge
rust hart laat hij den dienst van die góden over aan 
zijne priesters, en waar zoo langzamerhand de hei- 
densche godsdienst zich ontwikkelde, was het den 
priesters niet onverschillig om hun kennis te om
hullen met geheimzinnigheid.

De Indonesische heidenen kennen een oppersten 
god, die dikwijls met een uitheemschen naam wordt 
aangeduid. Zoo komt do naam Batara Goeroe in 
verschillende vormen voor bij Bataks, Boegineezen 
en op de Philippijnen. Hatala vindt men bij de Da- 
jaks en Lahatala op Booroe. eene verbastering van 
liet Arabische Allah ta’ala. Toch moet deze oppergod 
oorspronkelijk Indonesisch zijn. Twee functiën van 
het Opperwezen vinden wij bij nagenoeg alle In
donesische volken uitgesproken, namelijk zijn schep
pende kracht en hot onderhouden van zijne schep
ping, in dezen zin, dat hij straft, wat tegen zijne in
zettingen wordt gedaan. De schepping van den 
mensch gaat echter in vele verhalen niet recht
streeks van hom uit, maar de mensch komt voort 
uit een bamboe of rotan, of wordt uit den hemel 
neergelaten. Dit is vooral het goval in hot Oosten 
van don Archipel. In het Westen bestaat er meer 
rechtstreeksch verband tusschen de góden en do 
schepping van den mensch. Zoo laat de Bocginees 
de eoreto menschen ontstaan uit een huwelijk van 
een zoon van den god dor bovenwereld met eene

De vereering van zielen alleen door aanroeping 
geldt meestal een bepaalde rubriek van zielen of de 
zielen van afgestorvenen in het algemeen. Wil men 
met een bepaalden persoon communiceercn, dan ge
bruikt men daartoe meestal een medium. In de eer
ste plaats wordt gebruik gemaakt van het lijk 
of de beenderen van den overledene. Bij sommige 
volken gebeurt dit al dadelijk na het overlijden, om 
te weten te komen door wat oorzaak die persoon is 
overleden. Uit de beweging, welke het opgehangen 
lijk maakt, nadat eene vraag is gedaan, wordt dan 
besloten of het antwoord bevestigend of ontkennend 
is. Vooral uit de vele offers, welke men op de gra
ven van oudtijds overleden grooten en heiligen 
brengt, uit do beden, die daar worden opgezonden, 
en uit de geloften, welke daar worden gedaan, 
blijkt hoezeer het lijk beschouwd wordt als het me
dium, waardoor inen in gemeenschap treedt met 
den overledene. Do Heer J. Knobel heeft voor Java 
tal van dergelijke plaatsen van verkering beschre
ven in bet Tijd. Bat. Gen. deel 48, 5O&n 51.

Bij sommige volken wordt alléén het hoofd be
waard als medium om met de ziel van den eigenaar 
in gemeenschap te komen. Ook andere deelen van 
het lichaam worden bewaard en als medium ge
bruikt; vooral bij de verschillende Papoeaslammen 
komt dit voor.

Veelvuldig dienen ook door de overledenen tijdens 
hun leven op aarde gebruikte voorwerpen als me
diums. Iets van de levenskracht van den gebruiker is 
daaraan blijven kleven, en dit maakt het voorwerp 
geschikt om in verbinding te treden met zijne ziel. 
Hiertoe behooren de erfstukken (poesaka), en do 
rijksornamenten, van welker bezit men meent dat
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wordt verteld, dat. de hemel eertijds dichter bij do 
aarde was en dat er een drulc verkeer tusschen men- 
schen en góden bestond. Het gaat in hot godenvor- 
blijf juist zoo toe als hier op aarde; ook do góden 
non in huizen en dorpen

Bijzondere vereering genoten ook dc vulkaan- 
de zeegoden. Aan dc eersten werd meermalen een 
mcnsch ten offer gebracht, die daartoe in de krater- 
opening werd geworpen. Onderdo zeegoden is vooral

de Zuid-

dochter van den god der onderwereld. Bij de Tora- 
dja’s van Middcn-Celcbes hakt dc Oppergod twee 
mcnschen uit steen, die hij bezielt . In dc Minahasa 
ontstaat de eerste vrouw, Loemimoe’oet, uit lïeT 
zweet van een door de zon gcblakcrden steen; deze 
vrouw wordt door den Westenwind bevrucht, en 
baart een zoon. Uit een huwelijk van moeder cn 
zoon komen dan de eerste mcnschen voort. De ge
noemde trekken van liet. scheppingsverhaal vinden 
wij ook bij de andere volken terug.

In het oostelijk deel van den Archipel treedt nog 
zeer duidelijk de natuuraanbidding op den voor
grond. Heer Zon huwt met Vrouw Aarde, cn daar
uit ontstaat vruchtbaarheid. Meer naar het Westen 
is de Schepper, hetzij hij nog als „lieer zon” of als 
Bat ara Goeroe wordt gedacht, een god geworden, 
die, zij liet soms slechts geringen, invloed blijft oefe
nen op zijne schepping. Trouwens met zijn oog, 
de zon, ziet hij alles wat op de aarde gebeurt; hij 
straft wat niet naar zijn vil is. Vooral bloedschande, 
liet zich afgeven met dieren, leugen en diefstal wor
den beschouwd als zonden, die door de góden ge
straft. worden. Bij sommige volken is de Zon de die
naar van den Schepper. Dikwijls ook vindt men de 
voorstelling als zou de Schepper zijne macht aan 
verschillende andere góden hebben overgedragen; 
de oppergod zelf wordt dan nagenoeg vergeten en 
geniet geenerlei vereering meer.

Behalve door priesters, houden de góden ook 
gemeenschap met de menschen door afgezanten. 
Dit zijn gewoonlijk dieren en vogels, die afgezonden 
worden om de menschen te waarschuwen, hun iets 
mede te deelen of hen te helpen. Waarschuwingen en 
hulp van door de góden afgezonden vogels en die
ren zijn een vruchtbaar thema voor volksverhalen. 
Meermalen treden dieren, vooral de krokodil en de 
tijger, op als door de góden afgevaardigde wrekers. 
Ook wordt de tusschenkomst der góden vaak in
geroepen tot het beslechten van geschillen; hieruit 
zijn de zoogenaamde godsoordeelen ontstaan.

De Indonesiër gelooft, dat zijn levenslot door de 
góden is voorbeschikt, en dat hij daaraan niets kan 
veranderen. Van vele gangbare verhalen vormen de 
voorbeschikking van ieders lot en de onverander
lijkheid daarvan het thema.

Naast de vereering van de zon vinden wij hier en 
daar sporen, dat vroeger ook de maan moet zijn 
vereerd. Vooral in de Molukken en op Nieuw-Gui- 
nea komen trekken vöowelke duidelijk daarop 
wijzen.

Er is eene groep van góden, die tusschen hemel 
en aarde wonen. De meest voorkomende naam voor 
deze is Sangiang; maar men vindt ze onder andere 
namen over den heelen Archipel. Voor het volk heb
ben ze weinig beteekenis, maar des te meer voor de 
priesters. Dezen roepen de hulp dier geesten in om 
bij hunne werkzaamheden hunne ziel te vergezellen 
naar de góden. Waar men sjamanen tot priesters 
heeft, zijn het behalve de zielen van afgestorvenen 
deze tusschengoden, die zich in hen openbaren. De 
hulp dezer Sangiangs wordt ook ingeroepen, wan
neer de zielen van afgestorvenen naar het zielen- 
land worden geleid. Hier en daar laat men ze van 
mcnschen afstammen.

Alle góden der Indonesiërs wonen boven de aarde, 
in den hemel, of op hooge bergen, hetgeen op hetzelf
de neerkomt . Vandaar dat zij in tegenstelling met de 
zielen van afgestorvenen, die zwart zijn, omdat zij 
onder de aarde wonen en de nacht hun uitgangstijd 
is, worden voorgesteld als wit of blank. Nagenoeg 
alle volken in den Archipel hebben verhaleu, waarin
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bekend Ratoe Larii Kidoel, de godin van 
zee, die ook na de Islamiseering van Java nog door 
een deel der bevolking als een demon des rijkdoms 
wordt gevreesd. Zij geeft aardsche schatten aan de
genen, die haar hunne zielen daarvoor verkoopen. 
Eene bijzondere vereering geniet ook Karaeng lowe 
op Zuid-Celebes. Sommigen hebben hierbij gedacht 
aan’Qiwivdiénst van Java overgebracht naar Zuid- 
Gelebcs, maar volgens andere kenners van de Makas- 
saren zou deze Karaeng lowe eene Indonesische god
heid zijn.

Onder de lagere geesten nemen die, welke in de 
boomen huizen, eene voorname plaats in het leven 
der Indonesiërs in. Zij zijn het die meermalen de 
zielestof van den mensch rooven, waardoor hij ziek 
wordt. De eerbied voor groote boomen, waaronder in 
de eerste plaats de waringin, geldt den daarin wo
nenden geest. Ook de geesten, die bergen, grot
ten, bronnen en rivieren bewonen, kunnen den 
mensch veel kwaad doen. als men ze niet met den

i
-s

ï
noodigen eerbied behandelt. Men tracht zich deze 
geesten van het lijf te houden met stinkende voor
werpen, hetzij met onaangenaam of scherpriekendo 
vruchten, of door het verbranden van haar, katoen 
enz. Ook brengt men dorens aan, in de onderstelling 
dat de geesten daarvoor terug zullen schrikken uit 
vrees zich te verwonden.

Literatuur : De gegevens voor het Heidendom der 
Indonesiërs staan in vele tijdschriftartikelen en boe
ken verspreid. De werken, welke zich meer in het 
bijzonder met dit onderwerp bezighouden, zijn:
XDr. G. A. Wilken. Het Animisme bij de volken 
van den rbdischen Archipel. Ind. Gids 1884, I, II; 
1885, Ir/«fdem. Ueber das Huaropfer, und eenige 
andere Trauer-gebrauche bei den Vólkern Indone- 
siens. Revue coloniale internationale, 1880, II, 1887 
I'l^Idem. Het Shamanisme bij de volken van den In
dische» Archipel, Bijdr. K. Inst. 5, II, ’s Gravenhago 
1887-;/.Idem. Iets over de schcdelvercering bij de, 
volken van den Indischen Archipel. Bijdr. K. Inst. 5 
IV. ’s Gravenhage 1889 (Al deze geschriften zijn 
opnieuw uitgegeven door Mr. F. D. E. van Ossen
bruggen in „Verspreide Geschriften van Dr. G. A. 
Wilken”); F. Blumentritt. Der Ahnoneultus und 
die religiösen Anschauungen der Malaien des Philip- 
pinen-Archipels/C. F. H. Campen. De godsdienst
begrippen der Halmaherasche AJfoeren. Tijd. Bat. /' 
Gen. dl. 27, 28 en 30; L. N. H. A. Chatelin. Gods
dienst en bijgeloof der Niassers. Tijd. Bat. Gen. dl.
26; Dr. B. Hagen. Beitrage zur Kcnntniss der Batta- 
rcligion. Tijd. Bat. Gen. dl. 28; H. A. van Kien. De 
Javaansche geestenwereld, Semarang 1890; Dr. H.
II. Juynboll. Sporen van Animisme in de Malcisehe 
letterkunde. Tijdschrift voor Ned. Indië. 1898; J. 
Knebel. Legenden over de plaatsen van vereering. 
Tijd^_Bal._Gen. dl. 48, 50 cn 51; F. Kramer. Der 
Götzendienst der Niasser. Tijd. Bat. Gen. dl.33;*Alb. ,
0. Kruyt. Het Animisme in den Indischen Archipel/^ 
’s Gravenhage, 1900; J. Porham. Sea Dyak religion. 
Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic 
Society Singapore 1884; C. Poenscn in Meded. Ned. 
Zend. Gen. deel 8. Rotterdam 1804; Mj^JSchadeo. -
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Bijdrage tot de kennis van den godsdienst. der-Da-- ^.gélijlc elders (bijv. in Atjèh) grootó eerbied betoond. 
Xjaks vnn Landak en Tajan. Bijdragen,?,.1. II en ll;^ Wol waron deze vorsten geen hoiligon, maar do hoo- 

/ W.Skoat. Malay Magie. London. New-York 1900^;-^ge rang, dio hun door Allahs genade gedurendo hun
t-Cj. J. L. van der Toorn. Het Animisme bij don Minang- leven zooveel macht gaf, goklb toch op zich zelf als

lcabauer. Bijdragen 5, V; A. G. Vorderman. Planten- ,con soort van karamat en zal hen, naar men aan-
animisme op Java. Teysmannia VII. Batavia 1897,*-^ Tneemt, ook na hun dood nog in staat stellen, den 
J. Warneck. Der bataksche Ahnen- und Geister- mensch to verheffen of te vernederen. Dit verklaart
kult. Allg. Missionszeitschrift, deel 31; C. J. Wos- _ don dienst hunner graven, 
tenberg. Aanteekcningen omtrent de godsdienstige De heiligen, in den Archipel vereerd, waren voor 
begrippen der Karo-Bataks. Bijdr. K. Inst. 5, VII. een deel Moslimsche leeraars of mystioken van groo-

A. C. K^^^ten naam, Arabieren o.a., die in Nederl. Indië 
HEILIGEN (MOH. INDISCHE). Hoewel niet tot de als heiligen in de volksherinnering bleven voort

leven. Vooral zij, die in de verschillende deelon van 
den archipel als invoerders van den Islam beschouwd 
werden, bleven bij het nageslacht in aandenken. 
Op Java vormen deze apostelen van den Islam, die 
ondersteld worden allen gelijktijdig, omstreeks den 
val van Madjapahit geleefd te hebben, volgens de 
overlevering een achttal, of, naar eene andere 
traditie, een n e g o n t a 1. Zij zijn meestal bekend 
onder den eeretitel soenan (soesoehoenan) en worden 
verder aangeduid naar de plaatsen aan het N.strand 
van Java, waar hunne hoofd werkzaamheid zou heb
ben plaats gehad en waar zij begraven liggen. De 
lijsten dor personen, die tot deze 8 of 9 waiïs zouden 
behoord hebben, stemmen in verschillende overle
veringen niet overeen. Zij hadden zich naar de gang
bare traditie gezamenlijk verbonden, om Madjapahit 
ten val tc brengen en allen deelgenomen aan den 
bouw der beroemde moskee te Demak. Bovendien

van een of

oorspronkelijke bestanddeelen van den Islam be- 
hoorende, heeft de vereering van een groot aantal 
heiligen feitelijk in alle Moslimsche landen zeer 
grooto beteekenis voor het volksgeloof. Neder- 
landsch-Indië maakt op dien regel geene uitzonde
ring. Ook daar bloeit de vereering van velerlei 
Mohammedaansche heiligen, wier hulp bij alle denk
bare gelegenheden door de Inlandsche bevolking 
wordt in geroepen, nu eens ter uitredding uit ram
pen, ziekte, misgewas, schaarschte, dan weder ter 
verkrijging van kinderzegen, hand els voord eelen, 
verhooging in rang on aanzien, de wedermin eener 
begeerde vrouw of de vervulling van andere wen- 
schen. Zelden wordt in de Inlandsche maatschappij 
iets belangrijks ondernomen, zonder dat men vooraf 
de noodige aanwijzingen van een heilige daarom
trent heeft verkregen (waartoe men bijv., bij diens 
graf gaat slapen om een guustigen droom af te 
wachten). Sommige heiligen worden bijzonder in 
staat geacht, om den mensch uitredding uit bepaalde 
tegenspoeden te verschaffen of wel, om vooral een 
bepaald soort van wenschen in vervulling to doen 
gaan; zij worden met het oog daarop in nauw ver
band gobracht bijv. met zekere perioden van den 
groei van gewassen, bijzondere omstandigheden van 
het men8chelijke leven, enz.

Het Arabische woord ter aanduiding van een hei
lige is wali (d. i. letterlijk: iemand, die God nabij is. 
meerv. awlijd) en de wonderen, waartoe een heilige 
door Gods genade in staat geacht wordt, dragen in 
het Arabisch den naam kardmah (d. i. edele gave; 
in Ned. Indië karamat of kramat uitgesproken en 
aldaar ook wel als bijv. naamw. in don zin van „won
derdoend” opgevat). Deze wonderen — zooals bijv. 
do macht, om zich ongelooflijk snel naar Mekka te 
verplaatsen, ten einde aldaar o.a. den Vrijdags- 
dionst bij te wonen — treden in de heiligon-legonden 
sterk op den voorgrond en vormen den hoofdin
houd daarvan. Ook na hun dood gelden do heiligen 
als de aangewezen bemiddelaars tusschen God enden 
mensch.

wordt in de overlevering gewag gemaakt 
meer bijeenkomsten dezer icalïs, waarin zij hunne 
opvattingen over do Mohamm. leer bespraken, als 
gevolg waarvan o.a. Sjech Lemah Abang (= Siti 
Djenar, die ook wel als een der 9 walVs beschouwd 
wordt) wegens zijne gevaarlijke leerstellingen zou ter 
dood gebracht zijn.

Bovendien bleef in Ned. Indië, evenals in andere 
Moslimsche landen, de dienst van velerlei oudhei- 
donscho heiligdommen, afgoden en schutspatroons 
met de daaraan verbonden denkbeelden en gebrui
ken uit den vóór-Moliammedaanschen tijd op menige 
plaats in den vorm van Moslimsche heiligen- 
vereering voortleven. Legendarische verhalen gaven 
dan van Moslimsch standpunt de noodige verkla
ring voor de bestaande vereering. Ook sommige 
der te Mekka en elders vermaarde Moslimsche hei
ligen (zooals o.a. Abdalkadir al-Djilani, do grond
legger der Kadiritische orde, zie TAJREKAT), zijn 
op vele plaatsen in den Archipel bekend en worden er 
vereerd on aangeroopon.

Volgons de officieelo leer behoort de heiligen- 
vereering (die immers niet in veelgodendom mag 
ontaarden) hoofdzakelijk slechts daarin te bestaan, 
dat men een heilige het te verwachten hemclsche 
loon voor zekere goede werken (bijv. hot spijzigen 
van behoeftige vromen, het voordragen van Ko
ran reciot on dgl.) bij wijze van geschenk opdraagt, 
om daardoor zijn gunst en voorspraak bij God te 
verwerven. Naar do populaire opvatting echter heeft 
do heiligen vereering veel grootoro beteekonis en 
vormen de heiligen fcitelijk eene klasse van halfgo
den, tot wio men zich met al zijne geestelijke en stof- 
felijko nooden juist bij voorkeur wendt, omdat zij 
den mensch zooveel nader staan dan de oneindig 
verheven godheid. Daarbij pleegt men zich de hei
ligen voor to stellen als bekleed mot de macht om de 
wenschen hunner vereerders vrijwel naar goeddun
ken in vervulling to doen gaan of to verijdelen. Diep 
wortelt deze heiligonvereering in liet volksgeloof.

Do vorm, waarin men den bijstand dor heiligen

Talrijk zijn ook in den Indischen Archipel do 
heiljgengraven; mot» onderneemt bodevaarten daar
heen en brengt er spijs on reukoffers, reciteert er 
gewijde teksten ter ecre van den overledene, enz. 
Een dergelijk graf, in Nederl. Indië mot liet oog op 
do daarvan uitgaande wonderdadige werking wel 
kramat gonoomd, draagt op .lava bovendien den 
naam ariana of makam. Hot onderhoud en de bewa
king van zulke graven werd op Java van oudsher 
opgedragen aan een of meer tier naastbij liggendo 
dorpen, die dan gowoonlijk krachtens beschikking 
dor vroegere vorsten tevens, als perdikan-deBa's, 

liet gewone bestuursverband worden onttrok
ken. Zulke dorpen dragon in het bijzonder den naam 

pekoentjèn-desa’s (afgeleid van koentji, djoe- 
roe-koentji, d. i. sleutelbewaarder, zooals men de be
wakers van een heilig graf pleegt to noemen). Ook 

overleden vorsten wordt op Java,

aan

van

aan graven van
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Abdocrra’oof van Singkel, dio wegens zijne 
in de 17e eeuw in Arabic opgedane grooto kennis 

den godsdienst later wel (ten onrechte) als 
invoerder van den Islam in Atjèh gold en naar zijn 
graf aan de monding der Atjèh-rivier later meest
al Teungkoo di kocala genoemd werd, 
en Teungkoo A n d j ö n g, de volgens de 
Atjèbors in 1782 gestorven Sajjid Aboe Bekr bin 
Hoesain Bilfaqih, — terwijl daar bovendien nog 
een aantal andere heiligen vereerd wordt.

Literatuur.)!C. Snouck Hurgronje. De Islam p. / 
100 v.v. (Do Gids, 18S6, III p. 107, w.)vMekka l/
141 v., II 52—56^Do_AtjèliBrs..II,.317—331 (The 
Achehneso H, 2S8-L30lj;\De Islam p. 40 vv. (Gr. 
Godsdiensten, Serie II, p. 272 vv.)'; De Islam in 
Nederl. Indië p. 33 vv. (Gr. Godsdiensten, serie II 
p. 409 vv.); — I. Goldziher, Die Heiligen verehrung 
im Islam (Muhainm. Studiën II, 275—378);\D. A/^ 
Binkes, Abdoerraoef van Singkel (Dissert. Lëiden,
1909) p. 10 vv.; De "heiligen van Java, in het Tijd- / ^ 
schr. v. h. Batav. Gen., Dl. 52 (1910) p. 556 vv.f 
53 (1911) p. 17 vv. 269 vv., en 435 vv., 54 (1912) p.v^
135 en 55 (1913) p. 1—201; — Hoesein Djajadining- 
rat, „Critische beschouwing van de Sadjarah Ban
ten (Dissert. Leiden, 1913) p. 73 vv., 110 vv., 247 vv.;
— J. F. G. Brumund, Bijdragen tot de kennis van^-"' 
het "Hindoeïsme op Java (Verhandel, v. h. Batav. 
Genootsch., Dl. 33; p. 169 vv.,); -^P. J. Veth, Java 
II (1878) p. 182—204, I (1896) p. 228—247; — S. E. 
Harthöorn in Meded. v. h. Nederl. Zendel. Gen. IV, 
p. 123 v.; — J. Knebel in het Tijdschr. v. h. Batav. 
Genootsch., Dl. 39 (1897) p. 118 vv.; -^JB. J. O. 
Schrièke, Het boek van Bonang (dissert. Leiden,
1916) p. 39 vv.; — L. W. C. van den Berg, De Mo- 
hamm. geestelijkheid en de geestebjke goederen op 
Java on Madoera (Batavia, 1882) p. 44 vv. f Lo 
Hadramout et les colonies Arabes, p. 162 vf;,—
Ph. S. van Konkel, Bij de afbeelding vanhct.graf 
van Malik Ibrahim te Gresik, Tijdschr. Bal. Gen.,
Dl. 52 (1910) p. 596 vv.; Moskeeën te Batavia, Neder- 
landsch Indië oud en nieuw (1916) ail. 4. ____

HEILSLEGER. Zie LEGER DES HEILS.
HEIM (JHR. MR. PAULUS VAN DER) Geb. 

te Brussel 8 Febr. 1753, overleden te ’s Graven liago 
6 April 1823. In 1795 secretaris van het college 
ter admiraliteit op do Maze; van 6 Juli 1806 af 
directeur-generaal en van 29 Juli 1806 af tot 10 
Dec. 1807 minister van het departement voor do 
zaken van Indië en van den koophandel. Van 8 Jan.
1808 tot aan het einde der rcgcering van Koning 
Lodewijk Napoleon minister van Marine en Kolo
niën. In 1815 werd hij in den adelstand verheven 
en benoemd tot lid van de Eerste Kamer der Staten

inroept, bestaat veelal in cono voonvaardelijk uit
gesproken gelofte, waarbij beloofd wordt, dat men, 
zoodra zekere wenschcn in vervulling zullen gegaan 
zijn, iets ten bate van don keiligo zal verrichten, 
wat door dezen, naar men mag aannemon, op prijs 
gesteld zal worden, bijv., dat men cene bedevaart 
naar zijn graf zal doen, hem- offers zal komen bren
gen, enz. De onstoffelijke kracht der offers wordt 
volgens de volksovertuiging door den heilige zelf ge
noten.

Ook levende personen worden in hunne omgeving 
wel min of meer als heilige wonderdoeners geëerd, 
welk voorrecht hun meestal ook groote stoffelijke 
voordeelen verschaft. Vooral aan sommige Arabieren, 
in het bijzonder aan afstammelingen van den Pro
feet, wier vloek men vreest en wier voorbede op 
hoogen prijs gesteld wordt, valt zulk eene vereering 
in Nederl. Indië wel te beurt. Sommige heiligen 
worden slechts plaatselijk vereerd (bijv. als schuts
patroon van een dorp of wijk), anderen, wier faam 
verder verbreid is, gelden als heiligen des lands. Het 
komt wel voor, dat van deze laatsten op meer dan 
ééne plaats een gewijd graf gevonden wordt.

Van de vele op Java vereerde heiligen verdienen 
o.a. de volgende, die allen als apostelen van den Is
lam bekend staan, met name vermeld te worden: 
Malik Ibrahim (ook bekend als Maulana 
Maghribi), gest. in 1419 n. Chr. blijkens het 
opschrift op zijn graf te Gresik (Grissee); S o e n a n 
N g a m p e 1 (Raden Rahmat), gest. in 
1467 n. Chr. te Soerabaja, waar zijn graf te vinden 
is te Ngampel (district Kota); S 
n a n g 'lira k'd'oem Ibrahim, zoon van ge
noemden S. Ngampel), van wien zoowel te Toeban 
als in de desa Bonang Wetan (beide in Rembang) 
een graf getoond wordt; Soenan Giri (Ra
den Pakoe), wiens graf op den top van den 
heuvel Giri, bij Gresik ligt; Soenan Goe- 
noeng TTja t i aldus later bekend naar zijn graf 
op den Goeaocng Djati, (in Choribon), de invoerder 
van den Islam in Banten en overig West-Java, overle
den omstreeks 1570 n. Chr.; Soenan Koedoes 
en Soenan M o e r i a, wier graven te vinden 
zijn te Koedoes en in het Moeria-gebergte (in Ja-^ 
para); Soenan Dradjat (een andere zoon 
van"S. Ngampel), wiens graf zich bevindt in de desa 
Dradjat aan den grooten weg van Toeban naar Sida- 
joe (Soerabaja), en Soenan Kalidjaga, 
wiens graf gevonden wordt in Kadilangoe (Sema^_ 
rangR,

Andere op Java vermaarde heiligen zijn o.a. H a- 
sanoedin, volgens de overlevering de eerste 
Mokammedaansche vorst van Banton en de grond
legger van het vroegere sultansgeslacht aldaar; 
Pangeran Djamboe Karang, Soenan G e- 
8 e n g, Soenan Tcmbajat, Soenan Ngoen- 
d o e n g, Soenan Panggoeng, Sjech Abdoel- 
m o e h j i en zeer vele anderen, die hier niet 
allen met name kunnen genoemd worden. Van de 
lateren verdient o.a. vermelding de heilige Sajjid 
Hoesain a 1-A i d a r o e s, een in 1798 n. Chr. 
gestorven Hadhramitisch leeraar, wiens druk 
bezocht en hoog vereerd graf te Batavia in de 
moskee Loear Batang^ aan de mondingfcler groote 
rivier, is gelegen.

Zoo heeft iedere streek in den Indischen Archipel 
hare eigene plaatselijke heiligen. In Atjèh bijv. 
gelden als hoofdheiligen vooral: Tcungkoe of Toe
an di Bitaj, een der volgens de overlevering 
door den Turkschen sultan in het begin der 16e eeuw 
naar Atjèh gezonden vaklieden uit Syrië; Sjech ■

van
I

oenan B o-

'!

Generaal. Zie Nieuw Nederl. Biografisch Woorden
boek deel I blz. 1055.

HEJAS (HÈAS) (soend.). Zie VITEX PUBES- 
CENS.

HELIANTHUS ANNUUS L. fam. Corn-posiUie. 
Zonnebloem (nkd.), Boenga matahari, (Mal.), kém- 
bangsrangèngè (Soend.),K.Kanigar&(Jav.).Beken
de Europeescho sierplant, in Indië aangeplant in 
tuinen, ook wel om de oliehoudende zaden en om 
do malaria te verdrijven (in overeenstemming met 
den aanplant van Eucalyptus). De Malcische 
is de letterlijke vertaling van den Nederl.

HELICONIA BIHAI L. fam. Musaceae, Tafel
blad, een hooge plant, die vrij veel op een Pisang 
gelijkt en vooral in het Oosten van den Archipel 
voorkomt. De bladeren worden veel gebruikt 
allerlei zaken in te pakken (b.v. rijst); ook doen zo 
als wikkelblad voor tabak dienst.

naam
naam.

om er



HELICTERES ISORA ~ HERKAUWERS. 91

HELICTERES ISORA L. fam. Sterculiaceao; Boo- 
wah radja, Kajoc poetaran tali, Kajoo oei as (mal.), 
Itokontolan (soend^), Oclet-oolot (Jav.); con vrij 
hoogo heester, die in uiterlijk on bladeren veel op 
den hazelaar gelijkt. De vruchten bestaan uit 
5-tal spiraalvormig om elkaar gedraaide kokor- 
vruchten, zoodat het geheel er uitziet als een in 
elkaar gedraaid touw; vandaar enkele dor inlandsche 
namen. De gekronkelde vorm van do vrucht is 
waarschijnlijk de reden, dat deze vruchten in do 
inlandsche geneeskunde worden gebruikt, in het 
bijzonder in mengsels van geneesmiddelen, die tegen 
ingewandpijnen moeten dienen. De bast van den 
stam bevat een vrij sterke vezel.

HELIOTKjPIUM INDICUM L. fam. Borragi- 
naceae. Boen toet tikoes (mal.), de Indische Helio
troop, een algomeen op zonnige plaatsen in hot 
wild voorkomende halfheester met witte bloemen.

HELLWIGRIVIER. Ook wel genaamd: Vetbuik- 
rivier. Mondt uit in zee op de kust van Zuid-Nieuw- 
Guinea in de Oostbaai ten westen van de Flamin- 
gobaai. Zij is een weinig belangrijke rivier, die aan 
den mond ongeveer 850 M. breed is, welke breedte 
echter spoedig afneemt. Blijkbaar dient zij slechts 
tot af voer van moeraswater; de oevers zijn vrij 
hoog en begroeid met rotan en muskaatboomen. 
Zij staat door geulen in verbinding eenerzijds met 
de Pater-le-Cocq-d’Armandville-rivier, anderzijds 
met de Noord-Westrivier. De oevers zijn vrij dicht 
bevolkt; do bevolking is minder oorlogszuchtig dan 
die van de Oostbaai in het algemeen.'''

HEMBATJANG (mal.). Zie MANGIFERA ODO- 
RATA.

HEMIGRAPHIS, fam. Acanthaceae, Ketjik he
ling, Petjah beling, Daoen sarab (mal.), Ding- 
dïng (jav.), Roompoet mas (mal.) Kruidachtige 
planten, ten deele wild, ten dcele gekweekt, om 
de van onderen rood-gekleurde bladeren. Sommi
ge soorten worden gebruikt als geneesmiddelen 
tegen gal-, blaas- en niersteenen, wat schijnt te 
berusten op of althans verband te houden met 
het hooge kaliumgehalte. In verband met het ver
mogen om steenen te verdrijven zou ook staan 
het geloof, dat men glas kan fijnkauwen zonder de 
mond te verwonden, indien men slechts zorgt tegelijk 
of vooraf do bladeren van deze planten te kauwen. 
Zie STROBILANTHES.

HEMILEIA VASTATRIX Borkeley. Parasitische 
schimmel uit do familie der roestzwammen (Ure- 
dineac), welke de oorzaak is van do gevreesde kof- 
ficbladziokte, die eerst op Ceylon daarna op Java 
en Sumatra in do kofïie-aanplanton gewood heeft»_ 
Zij komt verder in Afrika, doch niet in Amerika 
voor. De ziekte vertoont zich als gele vlekken op do 
bladeren, op welke latcrde roestkleurige sporenhoop
jes ontstaan. Er vormen zich niervormige, half kale, 
half met stekeltjes bezette Uredosporen, en later 
tol vormige teleutosporen. Door inwerking van de 
schimmel vallen de bladeren vroegtijdig af; ook de 
bessen worden aangetast on voos. Boomen kunnen 
binnen korten tijd geheel ontbladerd worden. De Ja- 
vakoffio heeft er het sterkst van te lijden gehad; 
door do bladziekte heeft men de cultuur zeer sterk 
mooten inkrimpon. Do later ingevoerde Liberia- 
koilic, aanvankelijk resistent, wordt nu evenzeer 
door H. vernietigd. De hybriden van beide soorten 
en de nu veel geteelde Colfea robusta zijn resistont. 
Men zal voortdurend het oog op deze ziekte moeten 
houden en nieuwe soorten mooten importccrcn, om 
de koffiekultuur voor de vernietigende werking van 
de schimmel te behoeden. In pépinières is het spuiten

met Bordeauxscho pap aan te radon. Do ziokte ver- 
dwijnt niet geheel, doch de planten staan aanmerke
lijk beter.

Literatuur. H. Marshall Ward (Joum. Linn. Soc. . 
Vol. XIX), Dr. W. Burck. (Meded. van ’s L. PI., IV K' 
en V 1887 en ’89),P. J. S. Cramer,(Med. van ’sLands^
PI., XI. 1913).

HENDENGO-MOITOMO. Naam op Cciehes-voor 
eeno Drongo-soort, Dicrurus leucops; op de Aroe- 
oilanden heet Dicrurus carbonarius Beliléo; op 
Goram wordt Dicrurus megalornis Karooin genoemd 
Een andere vorm van deze vogelsoort, Chaptia ma- 
layensis, heet op West-Sumatra Sa wei.

HENDINGO-OPO. Zie LARTAU.
HENNA. Kleurmiddol voor nagels enz., bereid uit 

de bladeren van Lawsonia inermis L., fam. Lythra- 
ceae, een heester in alle tropische landen gekweekt.
Zie ook LAWSONIA.

HENNEP, zie CANNABIS en GANDJA. De naam 
hennep, met een bijvoegsel, wordt ook gegeven aan 
vele andere, vezellcverende planten: „Sunn” hennep 
komt van een Crotalaria, „Bowshing” hennep van 
een Sanseviera, „Formosa” hennep van een Ananas, 
„Manila” hennep van een Musa, „Mauritius” hen
nep van een Fourcroya, „Sival” hennep van een 
Agave, „Rajmahal” hennep van een Marsdenia enz.
Zie het art. VEZELSTOFFEN.}. • > •, ■ -

HEPTAPLEURUM, fam. Araliaceae. Panggang 
(mal.), Tanganan (jav.) in verschillende samen
stellingen voor de soorten, klimmende heesters of 
boomen, voor een groot deel in het lagere of hoogere 
bergland voorkomend in tal van soorten, kenbaar 
aan de hand vormig samengestelde bladeren.

HERITIERA LITTORALIS. Dryand. fam. Ster- 
culiaceae. Atoeng laoet, Bajoer laoet (mal.), Balang 
pasir (jav.), Doengoen (jav.), Tjerlang laoct(soE^D.).
Vrij lage boom met kromme, knoestige stam en onre
gelmatig geplaatste, kromme takken. De kroon 
is breed en vrijwel bolrond. De plant is kenbaar 
aan de van onderen dof grijswitte, van boven glim- 
mendgroeno bladeren, en aan de houtige glimmend- 
bruine vrucht die een dikken scherpen vleugel heeft.
Het donkerroodo kemhout is taai en duurzaam, 
wordt echter op Java weinig gebruikt omdat de 
stammen te krom zijn. Slechts op een enkele plek 
aan do Zuidkust van Java, landinwaarts, groeien 
rcchtstammige boomen, waarvan het hout voor 
scheepsmasten gebruikt wordt. De soort komt overi
gens bijna uitsluitend aan het strand voor in den 
geheelen Archipel en ook daarbuiten aan de tropische 

'•stranden van Azië.
HERKAUWERS (Rmninantia), een afdeeling der 

Hoefdieren (zie aldaar), die met de Zwijnen de groep 
der „Gepaardhoevigen” vormt. Uiterlijlc onder
scheiden zo zich van de Zwijnen, behalve door de 
dichtere boharing van het lichaam, vooral daardoor, 
dat van de teonon alleen de derde en vierde goed 
ontwikkeld zijn, terwijl van de overige hoogstens 
resten bewaard zijn gebleven; het duidelijkst zijn 
deze resten nog bij do Dwergherten. De tot den der
den en vierden teen behoorende middenhand-, resp. 
middenvoet beenderen zijn tot het zgn. „kanonbeon” 
vergroeid. Een ander, niet minder belangrijk kenmerk 
der Herkauwers is de bouw van do maag, welke ver
band houdt met de bijzondere wijze van kauwen van 
het geheel plantaardige voedsel. De herkauwers zijn 
in den regel dieren, die, slecht ter verdediging uitge
rust maar snel ter been, bij aanvallen slechts hun 
heil kunnen zoeken in do vlucht. Het is daarom 
voor hen van belang om, zoolang ze ongestoord zijn, 
zooveel mogelijk voedsel tot zich te nemen en het

een
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den-Sumatra; dan jok, dajaksch van W.-Borneo), 
Achter-Indic, Bornco,Sumatra en Bankn, is het 

don Archipel; het wordt 1,9 M.

kauwen daarvan tot later uit te stellen. Het voedsel 
wordt dus aanvankelijk ongekauwd doorgeslikt en 
in de als „pens” en „netmaag” bekende afdeelingcn 
der groote maag bewaard. Tijdens de rust wordt 
het dan door den slokdarm opnieuw in de mondholte 
gebracht en gekauwd, waarna het in de beide ande
re afdeelingcn der maag, „boekmaag” en „lebmaag”, 
gevoerd wordt. De darm, vooral de dunne darm, is,, 
zooals meestal bij plantenetende zoogdieren, zeer 
lang. Voor het gebit is kenmerkend, dat de snijtan
den der bovenkaak meestal en ook de bovenhoekt an
den dikwijls ontbreken; de laatste kunnen echter 
soms ook, vooral bij het mannetje, zeer groot worden 
(bijv. bij den Kidang en de Dwergherten).

Do Herkauwende dieren van Ncderlandscli-Indië 
belmoren tot de families Tragulidac (zie DWERG
HERT), Cervidae (zie HERTEN) en Bovidac (zie 
RUNDEREN).

HERNANDIA OVIGERA L.,fam. Hemmdiaceae. 
Inl. namen veelal dezelfde als in het volgende artikel 
genoemd. In het Ned. „eierplant”, omdat de rondo 
vrucht door een omhulsel omgeven is, zooals een ei 
door een eierdop. De plant is veel minder algemeen 
dan do volgende en komt ook niet aan het strand 
voor. Het gebruik is vrijwel gelijk aan dat van de 
HERNANDIA PELTATA.

HERNANDIA PELTATA Meissn., fam. Heman- 
dxaccae, Kcmiri tjina (mal.), Bengkak, Kampis 
(jav.), Binong laoet, Kampak, Mocntjang tjina 
(soend.). Vrij groote boom, in den archipel al
gemeen, doch alleen aan het strand voorkomend, 
met groote schild vormige bladeren, en ronde, 
achtribbige zwarte vruchten, die voor de helft 
uit een groenachtige blaasvormige vruchtkelk uit
steken. Uit de zaden maakt men een soort olie, 
die door de inlanders als lampolie gebruikt wordt. 
De vruchtkelk en do ba6t zijn vergiftig.

HERTEN {Cervidae), een familie der Herkauwers 
(zie aldaar), zich voornamelijk door het bezit van 
een gewei onderscheidend.Kosmospoliet,met uitzon
dering van Afrika bezuiden de Sahara en Australië. 
Het gewei ontbreekt slechts bij enkele soorten, 
maar is (behalve bij het Rendier) uisluitend aan het 
mannetje eigen. Van de hoorns der Runderen ver
schilt het daarin, dat de opperhuid aan zijn vor
ming niet deelneemt en het daarom geen hoom- 
scheede bezit. In de jeugd doet het gewei zich voor 
als een uitsteeksel van elk der beide voorhoofds
beenderen, de „rozenstok”, nog door de behaarde 
kophuid bedekt. Deze uitsteeksels groeien in de 
lengte, de bedekkende huid gaat door indrogen, 
als gevolg van het ophouden van den bloedtoevoer, 
en afstrijken verloren en zoo komt het been, de 
„hoorn”, bloot te liggen. Jaailijks wordt het gewei 
afgeworpen; alleen de rozenstok blijft bewaard en 
hierop groeit het nieuwe gewei uit, dat telkens een 
meer gecompliceerden vorm heeft dan het vooraf
gaande.

De herten van Nederlandsch-Indië belmoren deels 
tot het geslacht Cervulus (zie KIDANG), deels tot 

• het geslacht Rusa. De laatste zijn de meer typische 
herten {Rusa wordt ook wel als een ondergeslacht 
van het geslacht Cervus beschouwd). De soort en van 
Rusa, (roesa en mfcndjangan, mal. ; roÖndjangan, 
Laag-jav. jsangsam, hoog-jav.; oentjal, soend.; ba- 
djang en takajo, dajaksch), die tot Z.O.-Azie be
perkt zijn, hebben in beide geslachten hoektanden 
in de bovenkaak; de hoorns hebben slechts drie 
takken. De volgende soorten komen in Nederlundsch 
Indië voor. •

R. equina Cuv. (mëndjangan ajer, mal. ; oeso, Mid-

van
grootste hert van 
lang. Het is donkerbruin, met een groote roodbruine 
vlek op de achterdeelen en met dikke, zwarte staart - 
pluim. De jongen zijn dikwijls licht gevlekt. Het ge
wei is weinig langer dan de kop; van de twee eind
takken is de achterste korter dan de voorste en een 
weinig naar binnen gericht. De uit Serawak bcschre- 

en ook van het Kapoeas-gebicd vermelde Rusa 
brookei Hoso is waarschijnlijk niet van R. equina
verschillend.

Rusa hippelaphus Cuv. is kleiner dan het eerstge
noemde en heeft hoorns, die veel langer zijn dan de 
kop en waarvan de achterste eindtak langer is dan 
de voorste en bijna recht opwaarts gericht. Ook is 
het lichter bruin gekleurd en heeft het een bruine 
staartpluim. Zijn verspreiding in den Archipel is 
eigenaardig, omdat het een van de w'einige Zoog- 
diersoorten is,die westelijken oostelijk van de „lijn 
van Wallaee” voorkomen; het bewoont n.1. Java 
en de kleineSoenda-eilanden totTimor,Z.O.-Borneo, 
Celebes,'de Mölukken en de Aroe-eil. In Borneo 
schijnt liet echter, zooals Sal. Müller uit mededee- 
lingen van inlanders opmaakt, uit Java te zijn in
gevoerd en verwilderd; het wordt er trouwens ook 
mëndjangan djawa (Javaansch hert) genoemd, ter 
onderscheiding van R. equina. In de Minahassa zijn 
de herten (inl. naam: bandongo [bandógo ?] ogenge) 
eerst ^ 1830 ingevoerd, in Z.-Celebes waarschijnlijk 
reeds vroeger door de inlanders zelf; de Sarasin’s 
vonden geen beenderen van herten in de door hen 
onderzochte holen in Celebes, die wel overblijfselen 
van tal van andere, nu nog op het eiland voorkomen
de, dieren bevatten.VolgensValentijn zijn de herten 
ook in de Mölukken oorspronkelijk geïmporteerd; 
op de Aroe-eilanden is dit zeker hot geval. Evenwel 
worden de herten van Celebes en de Mölukken we-

i

ven

gens hun iets geringere grootte en eenigszins afwij
kende kleur ook als een zelfstandige soort (72. Mo- 
luccensis Quoy et Gaim) onderscheiden. Ook de her
ten van Timor, Rotti en Semau (inl. namen: loesa, 
noesa), die soms op zij van den kop een witten band 
bezitten en sterker ontwikkelde nekharen en staart- 
kwast hebben, worden wel als een afzonderlijke 
soort (Cervus limoriensis de Blainv. = peronii Cuv.) 
beschouwd. — R. hippelaphus bewoont weinig 
boomrijke streken, bij voorkeur alang-alang-velden, 
tot op groote hoogte in het gebergte. Na den bronst
tijd leven de oude dieren eenzaam.

72. Kuhli Müll. en Schlcg. is een kleine soort, dio 
verwant is aan 72. porcina Zimm. van Voor-Indiëen 
uitsluitend voorkomt op Bawean. Het dier is don
kerbruin met witten buik en heeft een gewei, dat 
veel langer is dan de kop en waarvan de achtersto 
der beide eindtakken korter is dan de voorste en 
sterk naar binnen gericht.

Verg. o.a.: Lydekker, The Deer of all Lands. Lon J 
don, 1898.

Do hertenjacht wordt ook door de inlanders veel 
beoefend. Gewoonlijk geschiedt dit Ie paard met het 
geweer of ook met lasso’s. Zie JACHT.

HERTSHOORNVAREN. Zie PLATYCERIUM.
HERTZWIJN. Zie BABIROESA.
HETEROPODEN. Planktonische tot de Proso- 

brancliia behoorende slakken.Zie GASTRÖPODEN.
HEULANG. Zie ROOFVOGEL.
HEURNIUS (JUSTUS). —ook HORNIUS, IIUR- 

NIUS en VAN HEURNE). Zoon van don Leidschen 
hoogleeraar J. Heumius. Hij studeerde te Leiden, 
eerst in de geneeskunde, later in do theologie, werd

ƒ
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predikant te Kalslagen, doch vatte het plan op zich 
aan de bekeering dor heidenen to wijden on schreef: 
Do lcgationo ovangelica ad Indos capcscenda ad- 
monitio Lugd. Bat. 1618. In 1624 vertrok hij 
Indië, hij werd to Batavia beroepen en bleef daar 
tot 1632; na eene "dienstreis naar Coromandol go- 
maakt te hebben en met een politiek gezant
schap BalL.bezocht to bobben, vertrok hij naar 
Amboina, on werd op Honimoa geplaatst. In 1639 
lieerde hij naar Nederland terug, werd predikant 
te Wijk bij Duurstede en stierf omstreeks 1651. 
Hij maakte zich vooral verdienstelijk door zijne 
Maleische geschriften, met name door de verbe
terde uitgave van het „Vocabularium ofte woor
denboek in ’t Duitsch en Maleis” van C. Wiltcns 
en Danckaerts, 1650, en door de vertaling in het 
Maleisch van de Evangeliën on de Handelingen 
der Apostelen (gedeeltelijk met gebruikmaking 
van de vertaling van Van Hasel), Amst. 1651. 
In de Bijdr. t. t. 1. en vlk. III, 253 werd afgedrukt 
een rapport van Heurnius over het voortplanton 
van dciChrist. religie on van wege het eiland Bali

Literatuur : zie bij Van Troostenburg de Bruin, 
Biogr. woordenb. van O.-I. predikanten, bl. 179.

HEVEA BRASILIENSIS Müll. Arg., fam. Euphor- 
biaceae. Boom van Zuid-Amerika, in den Archipel 
vooral op Java en Sumatra in het groot aangeplant 

• om het melksap, waaruit men caoutchouc wint. 
Zie CAOUTCHOUC. Een enkele maal wordt nog 
de verouderde Latijnsche naarn Siphonia elastica 
voor deze plant gebruikt.

HEIJDEN (KAREL VAN DER). Geboren 12 
Jan. 1826 te Batavia. In>Nederland ontving hij 
zijne opvoedingTTn 1841, dus reeds op lo-jarigen 
leeftijd, nam hij dienst bij het N.-I. leger. Te Bata
via aangekomen, verkreeg hij binnen het jaar don 
rang van sergeant, als hoedanig hij in 1848 do 2de 
expeditie en als sergeant-majoor in 1849 de 3de 
expeditie tegen Bali medemaakte. In 1850 logde 
hij zijn officiers-cxamen af en nam nog in hetzelfde 
jaar als 2de luitenant deel aan de krijgsverrichtin
gen in Paleinbang. Tot kapitein bevorderd in 1859 
werd hij met de functie belast van controleur in 
de Z.- en O. afd. van Borneo en maakte als zoodanig 
den gcheclcn Bandjcrmasinschcn krijg mede. In 
1865 vertrok hij met verlof naar Europa on woonde 
daar de militaire manoeuvres bij van het Fransche 
leger to Chalons sur Marne, waarover van zijn hand 
een werk het licht zag, getiteld: „Het kamp van 
Chalons sur Marne in de maanden Juli en Augustus 
1866”. Een jaar later was hij weer in Indië, waar 
hij weldra (1868) benoemd werd tot majoor en 
gcwestolijk kommandant van liet eiland Banka, 
welke betrekking hij ongeveer twee jaren lang vor- 
vuldo. In 1872 werd hij luitenant-kolonol, in wel
ken rang hij deel nam aan do operatiën ter vor- 
ovoring van den Atjcschcn kraton (1874). In Juli 
1871 overgeplaatst als plaatsolijk kommandant to 
Semarang, werd hij in Aug. 1875 reeds weer ver
plaatst naar Padang als kommandant van het garni
zoensbataljon ter Sumatra’s Westkust on het vol
gende jaar als kolonel naar Atjoh. Daar trad hij in 
Juni 1877 op als waarnemend Militair on Civiel 
Gezaghebber, wuarna hij in Jan. 1878 bonoomd 
word tot Gouverneur van Atjeh on Onderhoorig- 
heden tevens Militair bevelhobbor. In Sept. 1878 
werd hij generaal-majoor en als buitongewono bo- 
looning voorde uitstekende diensten in Atjoh bowo- 

Jan. 1880 luitenant-gonoraal. Het succes door 
hem in Atjoh behaald en do rust daardoor verkrogon 
deed do Indische rogecring besluiten overtogaan

tot het invoeren van een geregold bostuur. Ter voor
bereiding hiervan worden do Couv. Van der Heijden 
en do hcor Pruys van der Hoeven in Jan. 1880 
als Rcgcerings-commissarisson aangewezen, van 
welke functie, nadat aan do opdracht voldaan 
was, eerstgenoemde den lOdon Oct. eervol onthe
ven word, hetgeen in Maart 1881 gevolgd werd 
door zijne eervolle ontheffing van het ambt van 
Gouverneur van Atjoh on Onderhoorigheden on 
don 17don Maart d.a.v. van zijne betrekking van 
Militair bevelhobbor aldaar. Spoedig hierna ver
trok hij met een jaar verlof naar Nederland, alwaar 
hij met ingang van 1 Febr. 1882 op verzoek ge- 
pensionneerd werd. In 18S7 werd hij benoemd tot 
kommandant van het Kon. Koloniaal Militair 
Invalidenhuis te Bronbeekj _\velke betrekking hij 
tot zijn dood vervuldcTHij overleed te Bronbeek 
op 26 Jan. 1900.

HEYDT (JOHANN WOLFFGANG). Geboren, 
omstreeks 17Q0, te Konstadt (Silezië, beoosten 
Breslau; zieVDr. F. de Haan, Priangan I, 1910, 
2, p. 219J, jndar later verhuisd naar óf SleeswijET’ 
HöTstein, óf Oldenburg; immers, zijn groot boek 
draagt hij in 1744 als onderdaan op aan Chris- 
tiaan VI (1730—1746), Koning van Denemarken 
en Noorwegen, Hertog van S1.-H. en Graaf van 
O. Is in ca. 1730 werkzaam als topograaf bij het 
Hof in de Keurpalts; krijgt in 1733 op zijn ver
zoek ontslag, om naar Amsterdam te vertrekken 
en dienst te kunnen nemen ~bij de O. I. C. Zeilt, 
blijkbaar als gemeen soldaat, op 31 Jan. 1734 van 
Texel, doet een maand lang de Kaap aan, en 
komt 30 Aug. te Colombo. Hier blijft hij op Cey- 
lon 2‘/2 j&&r, waar hij bevorderd wordt tot korpo
raal en kennis maakt met den IIoll. teekenaar 
en topograaf Arent Jansen, van wien hij, blijkens 
zijn dankbaar herdenken later, veel profiteert en 
ook verscheidene van diens teekeningen van Cey- 
lon machtig wordt. Zelf mag hij in 1736 een 
tocht meemaken met een Holl. gezantschap naar 
den koning te Kandy. Hij vertrekt, steeds nog als 
korporaal, op 12 Jan. 1737 van Colombo naar 
Batavia, waar hij, via Point de Galle, in Maart 
aankomt. Hier vindt hij zijn jongeren broer, die 
„mandador” („Mandatour”) was ten huize van den 
Raad v. Indië Van Suchtelcn. Dit wordt zijn ge
luk; want zijne (èn Jansen’s?) teekeningen van 
Ceylon komen zoo onder oogen van dien Edelheer, 
en deze toont ze weer aan den nieuwen G.-G. 
Valckenier (Mei 1737—Nov. 1741). Deze wordt 
hier zoo door getroffen, dat hij Heydt op 20 April 
1738 aanstelt tot teekenaar en architect van ’s 
Compagnie’8 gebouwen to Batavia, hem opdraagt 
om allerlei aanzicht-teekeningen en plattegronden 
te maken in en om Batavia, en zelfs het plan 
vormt om Heydt te dien einde een rondreis to 
laten maken naar do buitenkantoren der O. I. C. 
Dit laatste vervalt echter, als Valckenier hem 
opdraagt water-partijen te maken op zijn nieuwe 
buitenplaats aan de Antjolscho Vaart (Slinger
land?), waar een heele tuin-architectuur met aller
lei barok-fraaiigheden moest verrijzen'. Zoo blijft 
Heydt onverdroten aan het teeltenen on ontwer
pen, tot hij in Sept. 1740 — zijn broer was op21 Febr. 
te Batavia overledon — ontslag weet to krijgen 
wegens het hebben van „de koek” (d. i. milt- 
vergrooting door malaria). Met de retourvloot van 
Oct. 1740 gaat lnj huis-toe (per Everswaard; 
verg. De Haan, 1. c.), doet opnieuw de Kaap 
aan, komt 6 Aug. 1741 to Middelburg, en ves
tigt zich in het landstadjo Wilhermsdorf (Boven

naar
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, HIBISCUS ABELMOSCHUS L., fam. Malvaceae, 
Gandapoera-, Kapas oetan (mal.), Kastoori, Gan- 
d&poera, Wcron (jav.). Forsche kruidachtig© 
planten, bloemen geel met een roed hart. Do 
zaden (bisamkorrels, muskuszaad) bevatten een 
aetherischo olie (minjak kasloeri). Ze worden als 
cosmeticum gebruikt en 
aan
zijn een inlandsch geneesmiddel.

HIBISCUS CANNABINUS L. Kruidachtige plant, 
tot 3 M. hoog, met bleekgele bloemen met 
rood hart, in den laatsten tijd als vezelplant 
bekend geworden (Java-jute), zie VEZELSTOF
FEN.

HIBISCUS ESCULENTUS L., Katjang arab 
(mal.). Kruid, veel gelijkend op II. Abelmoschus.

„ Soms gekweekt om de vruchten, die in onrijpen 
toestand als groente gegeten worden.

HIBISCUS MANIHOT L. Forsche kruidachtige 
plant uit China, vooral in het Oosten van don 
Archipel als Koewei gekweekt. De bladeren wor
den in de Minahassa gekookt als groente ge
geten.

HIBISCUS MÜTABILIS L. Baroe landak (mal.), 
Waroo landak (jav.). Sierheester, buitengewoon 
veel op H. venustus gelijkend en dezelfde eigen- 
sclmppen vertoonend wat de kleur der bloemen 
betreft. Komt echter niet in het wild voor.

Franken, W. van Neurenberg); waar hij, als ar
chitect en landmeter van Graaf Hohcnlohe-Schil- 
lingfürst, in 1744 laat drukken — doch „in Verlag 
des Authors” — zijn kostelijk bock „Allemcuester 
Geographisch- und Topographischcr Schau-Platz 
von Africa und Ost-Indien", een dik werk van 
langwerpig 4°-formaat, met ru;m 350 p.p., waar
van zoowat twee derde tekst, van vorklarenden 
maar uiterst omslachtigen aard, en 115 „Pros
pect©” en „Plane”, versta: aanzicht-teekeningen 
en plattegronden, alle op hccle bladen gedrukt.

Dat het „Africa und Ost-Indien” in dien tekst 
(wel met opzet) misleidend is en eerder diende 
te luiden: Batavia en omstreken, Ccjdon, en enkele 
buitenkantoren der O. I. C.. kan blijken uit de 
volgende specificatie der 115 platen. Eerst 22 

de stad Batavia, dan de eilandjes Onrust 
(2) en Edam (1), alsmede de Ommelanden van 
Batavia (15; inbegrepen Tanggeran..en één platte
grond van het fort en den dalem te Bantanx),,. 
Straat Soenda (1 kaart) en het bovenvermeld 
lustverblijf van G.-G. Valckenier (6); samen 46 
platen en 1 kaart. Daarna niet minder dan 46 
platen en 2 kaarten van Ceylon (ten deele gewis 
teruggaand tot teekeningen van den gezegden 
Arent Jansen). En ten slotte 20 platen van buiten
kantoren der O. I. C., waarvan slechts ö van Kaap 
de Goede Hoop (het „Africa” van zijn titel, ge
heel vooraan!), doch waar hij zelve ten minste 
geweest was, terwijl al de andere 15 door hem 
ontleend zijn aan teekeningen die hij op Ceylon 
en te Batavia in handen kreeg, deels op last van 
Valckenier; nl. Tuticonjn (1), Cochin (1), Gam- 
ron (1), Hoogly (1), Salidah-mijn op Sumatra (1), 
Malaka (2; en wel één aanzicht en één platte
grond), Makasser (1), Temate (1), Nangasaki (1), 
Sao ThiagoTKaap- Verdische eil. (1) en 4 kaarten ten 
slotte van den zeeweg naar Indië, die hij openlijk 
zegt ontleend te hebben.

De blijvende waarde van Heydt’s werk voor 
ons ligt niet zoozeer in de 85 „Prospecte”, waar 
hijzelf onmiskenbaar het meest grootseh op ging; 
want Heydt was geen artist, en zijn (eigen of nage
dane) kopergravuren missen alle leven en lokale 
typeering; ze zijn even dor, als de — helaas fan
tastische — koperprenten van Romein de Hooghe 
uit ca. 1700 (Les Indes Orientales et Occidentales) 
vol zwier zijn. Maar de 22 of 23 plattegronden 
(„Plane”), en wel 13 van West-Java, 8 van Cey
lon (met nog één plaat van de inscripties op de 
Adams-piek) en 1 van Malaka, zijn door hun nauw
keurigheid en vertrouwbaarheid een kostbaar be
zit. Ook zijn tekst bevat heel veel belangrijks.

Dat de beschermer van Heydt, de G.-G. Valcke
nier, zelf onder den invloed stond van Valen- 
tijn’s groote werk, met al zijn kaarten, aanzich
ten en plattegronden (1724—26), behoeft niet be
twijfeld te worden. Heydt’s werk mag dan ook 
de voltooiing van Valentijn genoemd worden in 
het topographische; terwijl het een 30 jaar later 
weer sterken invloed zou uitoefenen op den teeke- 
naar Johannes Rach (zie dezen naam).

Een biographie van Heydt is in de „AUgemeine 
Deutsche Biographie”, dl. 12 (1880) en 50 (1905) 
niet te vinden; maar Heydt heeft gelukkig zelf 
in de „Vorrede” tot zijn boek diverse data mede
gedeeld. De op den titel van den „Schau-Platz” 
vermelde „Anhang oder historische Beschreibung 
der Reise des Verfassers von Holland nach Ost- 
Indien, und von dar widerum zurück”, ontbreekt 
echter in alle exemplaren.

I
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HIBISCUS ROSA-SINENSIS L., Baroe, Baroe 
landak, Boenga raja (mal.), Kembang wèra 
(soend.), Noeribang (jav.), Oeribang (batav. 
mal.), evenals een aantal andere soorten het 
best bekend als Kembang sepatoc, welke naam 
afgeleid schijnt te zijn van het Portugeesclie 
Flora de sapaleiro = schoenmakersbloem, om
dat de bloemen voor poetsen van schoenen ge
bruikt worden. Ook Chineesche roos genoemd en 
misschien van China afkomstig, althans in Indië 
niet in het wild bekend. Het is een heester, tot 4 
M. hoog. De bloemen zijn zeer verschillend van 
kleur, paars, rood, geel, vlceschkleurig, oranje en 
vaak gevuld. De plant wordt algemeen als sier
plant gekweekt en doet ook dienst in de inl. ge
neeskunde; 1 
gcbaji*f~

Met de bloembladeren kleurt men vaak

HIBISCUS SABDARIFFA L., Roode zuring, 
Amerikaansch zuur. Kruidachtige plant met bleek
gele bloemen met een rood hart. Uit Amerika af
komstig, soms als groente aangeplant.

HIBISCUSSIMILIS Bk, Baroe goonccng (mal.). 
Boorn, zeer veel gelijkend op de echte Waroo (//. 
liliucem) en er vaak mee verward. Zoowel hout als 
schorsvezels zijn minder bruikbaar. Wordt zeer 
vaak als schaduwboom geplant.

HIBISCUS TILIACEUS L. Baroe (mal), Waroo 
(in verschillende samenstellingen, jav. mal. soe.no.). 
Algemeen voorkomende boom, in het wild vooral 
aan niot-moerassige stranden, in het binnenland 
zeer vaak gekweekt, bekend om de diep-hartvor- 
mige toegespitstc bladeren en do groote gele, van 
binnen purperen bloemen. Een bekende schaduw- 
boom. Het hout wordt op vele plaatsen door de 
inlanders gebruikt, vooral door wagenmakers. Ook 
wel als timmerhout in gebruik. De schors 
stam en takken bevat een goede vezel (Loeloep 
waroe), die op vele plaatsen voor touw wordt ge
bruikt.

van

HIBISCUS VENUSTUS BI. Kapasan (jav.), Kaka- 
pasan (soknd.). Forsche heester tot 4 M. hoog, 
vaak als sierheester aangeplant en bekend om de 
bloemen, die ’s morgens wit zijn (met een rood hart)G. P. R.
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on in den loop van den dag rood verkleuren. Do- 
zelfdc eigenaardigheid vertoont do uitsluitend ge
kweekt voorkomende II. mutabilis, dio vaak mot 
de andero verward wordt. Beide zijn ook met ge
vulde bloemen bekend.

HIDJI. Zie KIDANG.
HIDJRAH, zie ISLAM Ie, en MOIIAMM. KA

LENDER a {■ Ctr
HIKAJAT. Arabisch woord, beteokonend verhaal. 

Wordt in het Maleisch gebruikt voor allerlei vor- 
lialen, zoowel geschiedverhalen als romans, doch 
voornamelijk voor Mohammedaansche legenden en 
de navolgingen daarvan. .Zie LITERATUUR (MA- 
LEISCHE)

HILE. Inl. naam op Simaloer aan de kadal (zie 
aldaar), Mabuia fasciata Kuhl, gegeven.

HINDOEÏSME. In ruimeren zin, eene samenvat- 
, tendo benaming voor den godsdienst en de daarop 

gegronde instellingen der Indiërs; in engeren zin be
doelt men met Hindoeïsme het derde tijdperk in de 
ontwikkeling van den Brahmaansch-Indischen gods
dienst, zooals die hare uitdrukking vindt in het Ma- 
ha-bharata en het Ramayana, in de Poeraija’s en de 
Dharmac;astra’s van Manoe, Jadjnjawalkja, enz. Bij 
alle verschil van sekten, waaronder de Wisjnoeïeten 
en de Qiwaïeten de voornaamsten zijn, en ondanks 
zekere verscheidenheid in de dogmatische opvatting 
van het Godsbegrip, stemmen alle geloovige Hindoes 
daarin overeen, dat zij het leerstuk der zielsverhui
zing of wedergeboorte erkennen. Volgens dat leer
stuk is de menschelijke ziel een deel van het alom
vattende goddelijke wezen, het Hoogste Brahma, 
anders genaamd de Hoogste Ziel (Paramatman), 
en kan zij de hoogste zaligheid, d. i. de hereeniging 
met dat hoogste wezen niet erlangen, eerdat zij de 
hoogste waarheid bereikt heeft, het bewustzijn na
melijk, dat de menschelijke ziel één is, hoe men die 
eenheid ook opvatte, met het goddelijke Alwezen. 
Zoolang dat bewustzijn in den mensch niet ont
waakt is, blijft de ziel gekluisterd aan het lichaam, en 
als de mensch sterft, neemt zijne ziel, welke niet vrij 
gemaakt is door de waarheid, een ander lichaam 
aan; hij wordt wedergeboren, doch niet vóórdat hij, 
al naar gelang van het overwegend goede of kwade, 
door hem op aarde gedaan, beloond is geworden in 
de hemelsche verblijven of wel gestraft in do hel ge
durende een tijdsverloop, dat in evenredigheid staat 
tot hetgeen hij verdient. Na afloop van dien tijd 
wordt de ziel herboren, van den deugdzamen 
mensch onder gunstiger omstandigheden dan in zijn 
vorig beslaan; van den booze, onder ongunstiger om
standigheden ; de laatste zal, zoo hij zich niet betert, 
van trap lot trap in de rij der wezens afdalen, totdat 
hij ten slotte een plant of steen wordt; degene daar
entegen, die steeds naar ’t hoogerc streeft, zal een 
telkens hoogcren rang innemen. Het hoogste wat 
een mensch bereiken kan, is vereeniging, of liever 
hereeniging met het Hoogste Brahma, en zulks is, 
gelijk gezegd, alleen te bereiken door de volle kennis 
der hoogste waarheid. Heeft de mensch dit bereikt, 
dan wordt hij nimmer wedergeboren, dan is hij be
vrijd van den Sansara, don kringloop van ’t bestaan. 
Het geloof aan de wedergeboorte was reeds in het 
oudere Brahmanistisehe tijdperk, voorafgaande aan 
’t Hindoeïsme in engeren zin, zóó vastgeworteld in 
’t Indisch gemoed, dat het ook bij de Boeddhisten in
gang heeft gevonden, niettegenstaande dezen ’t be
staan eener ziel loochenen en daarom het leerstuk 
eenigszins andors formuleeren. Behalve de leer der 
wedergeboorte en wat daarmede samenhangt, er
kennen de belijders van het Hindoeïsme het Indische

Pantheon en verdere mythologische voorstellingen, 
zooals die in hun heilige boeken, van do Weda’s af, 
zijn ncdergelegd. Ook deze voorstellingen zijn voor 
een groot deel in het Boeddhisme overgegaan. De 
eeredienst dor Hindoes bestaat hoofdzakelijk in 
huiselijke devotie, in het bezoeken van tempels om te 
bidden, het verceren van godenbeelden met offer
anden van bloemen, het doen van bedevaarten, het 
houden van godsdienstige feesten en processies; do 
groote offers van het Wedische en Oud-Brahma- 
nistische tijdperk zijn hoe langer hoo meer in on
bruik geraakt. Aan werken van milddadigheid en 
vroomheid, zooals het spijzigen van behoef tigen, het 
schenken van landerijen aan brahmanen, het op
richten van heiligdommen en hospitalen, het graven 
van vijvers en cisternen is steeds groote waarde ge
hecht.

De voornaamste góden van het Hindoeïsme der 
Middeleeuwen — het eenige dat voor den Indischen 
archipel in aanmerking komt — zijn Qiwa en diens 
wederhelft Doerga, Wisjnoe en diens gemalin Qri, 
Brahma de schepper, Gapeea, de zonnegod Soêrja, 
Skanda, de god van den oorlog, Saraswati, de godin 
der wijsheid en welsprekendheid. Godheden van 
minderen rang, doch zeer populair zijn de minnegod 
Karna en Rati, zijne wederhelft. Hetzelfde kan men 
zeggen van Koebera, den god des rijkdoms. Met 
hoogen eerbied wordt door den Indiër ook de naam 
uitgesproken van Jama of Dharma, den god des 
doods en der gerechtigheid. Andere godheden, zooals 
Indra, de hemelkoning en regengod, en Agni, de god 
des vuurs, die in ’t Wedische tijdperk zoozeer op den 
voorgrond treden, nemen in het godsdienstig leven 
van het latere Hindoeïsme eene zeer ondergeschikte 
plaats in. Indra heeft zijne beteekenis gehouden 
alleen als figurant in dichterlijke mythen, als heer 
van het hcmelsch paradijs. De vereering van Agni, 
wiens attributen op Qiwa zijn overgegaan, bepaalt 
zich tot de gewoonte, vooral in brahmanenfamilies, 
om aan hem homa’s, d. i. plengingen van gesmolten 
boter te wijden; die soort van offerande heeft meer 
eene ritueele dan eene godsdienstige beteekenis.

Niet enkel de hoogere en lagere góden, maar ook 
andere wezens der Indische mythologie, zijn bij ver
schillende volken van den Archipel in zekere mate 
inheemsch geworden. Zoo getuigen de afbeeldingen 
van Garoeda, als vogel en voertuig van W’isjnoe, dat 
hij eertijds op Java vereerd werd, gelijk nog op Bah 
het geval is . Ook bij de Maleiers e. a. ontbreekt het 
niet aan herinneringsdagen aan denheihgen vogel ;een 
der rijkssierraden van Gowa heet nog heden ten dage 
Goerocda. De Naga’s, de als slangen voorgestelde 
regen wolleen en vereerd als watergeesten, zijn be
kend in den ganschen archipel tot ^almahóra toe. 
Ook Rahoe, do verpersoonlijkte eklïps, de verslin- 
dor van zon en maan, komt onder min of meer ver
basterde vormen voor op Java, Bah, bij de Dajaks, 
Bataks, Maleiers en op do Philippijnen. Als heilige en 
vercei cnswaardige wezens worden ook beschouwd de 
planeton (met inbegrip van zon en maan), waaraan 
de weekdagen hun naam ontlcenen. De Widjadha- 
ra’s, vrouwelijk Widjadhari’s, en de Gandharwa’s, 
twee soorten van hemelsche geesten of engelen, spe
len in de sprookjes en het bijgeloof der Javanen 
Balineczen eene niet onbelangrijke rol. Niet minder 
is dit het geval met verschillende monsters, als de 
Raksjasa’s en Bhoêta’s, dio ook in Maleischo ge
schriften meermalen vermeld worden.

Het Hindoeïsme moet reeds in de eerste 
onzer jaartelling tot den Indischen archipel zijn 
doorgedrongen, want de Chineesche reiziger Ea-Hien

en
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vond in ’t begin der vijfde eeuw op Java eenebrah- 
mannsche maatschappij, en de Sanskritopschriften 
uit West-Java zijn, naar ’t schrift te oordeelcn, van 
omstreeks denzclfden tijd. Het oudste der gedagtee- 
kende opschriften, uit Tjanggalin Kedoe, van den 
jare 654 Qaka, leert ons dat de vorst vaiThet land 
een Sanskrit-naam droeg en liet Qiwaïsme beleed. 
Het steen-opsehrift van Kalasan, van 700 (paka, is 
Boeddhistisch. Beide opschriften, in verband be
schouwd met de heiligdommen, die er in vermeld 
worden, leveren het bewijs, dat in de achtste eeuw 
op Java zoowel het Hindoeïsme als liet Boeddhisme 
bloeide. Datzelfde kan men op grond van talrijke 
inscripties opsteen en koper, van de Oud-javaansche 
letterkunde en niet het minst van de overblijfselen 
van bouw- en beeldhouwkunst zeggen, van Java 
in den tijd, verloopen tusschcn S00 en ’t einde der 
15de eeuw, toen de Islam de overheid kreeg. Op het 
naburige eiland Bali heeft zich het Hindoeïsme tot 
heden toe gehandhaafd.

Wat de overige eilanden des archipels betreft, 
ontbreekt het niet aan duidelijke sporen, dat daar 
zoowel het Hindoeïsme als het Boeddhisme invloed 
heeft geoefend op de godsdienstige voorstellingen 
der inlanders: vooral is dit duidelijk op Sumatra, 
waar nog talrijke tempelruïnes en inscripties wor
den aangetroffen en bijvoorbeeld de Ba taks ette
lijke figuren uit de Indische mythologie hebben 
overgenomen. Op Borneo getuigen de Sanskrit-in- 
cripties van Koetei en eenige monumenten in 
Wcst-Bomeo van Hindoescken invloed, een invloed, 
die in zekere mate, o. a. bij het letterschrift, zich 
tot Celebes en de Pkilippijnen uitstrekt. Zie OUD
HEDEN.

Welke bestanddeelcn uit den ouden godsdienst 
der eilanders het Hindoeïsme in den loop zijner ont
wikkeling heeft opgenomen, is vooralsnog niet met 
zekerheid te zeggen. Wat wij weten is, dat bij de 
Javanen in de Middeleeuwen, onverschillig of zij het 
Hindoeïsme of liet Boeddhisme beleden, alle3 op 

^ . Indische leest geschoeid was.
/ l- ' Literatuur: Voor een overzicht van den godsdienst

/' 1 der Hindoe-Javanen,zie memVeth, Java(2de druk) 
D. 1.71 Vgg.

/ .’.'.v - ■ .H1NOEMAN of INOMAN. Landschap en dorp
; r' in de Kwantan-districten, aan de K wan tan-rivier 

gelegen tusschen Tjaranti en Basrah. Het is de 
hoofdnederzetting van een der vijf bondgenoot
schappen, die de Rantau Kwantan uitmaken en 
volgens overlevering de eerste nederzetting der Mi- 
nangkabau-Maleiers in deze streken. Van Ilinoe- 
man loopt een voetpad naar Kampar. Zie verder 
KWANTAN-DISTRIGTEN.

HIPPEASTRUUM EQUESTRE Herb., fam. Ama- 
ryllidaceae. G'hineesche vuurlelie, een bolgewas met 
een groote, meest roode bloem, die wat op een lelie 
gelijkt. De bol wordt geraspt aanbevolen tegen ge
zwellen aan de hals en tegen bof.

HIPPOPUS. Schelpdier.
SCHELP.

HIPTAGE, Bk, fam. Malpiyhiaceae, Areuj beurit 
(soend.), Rrosok (jav.), Lo alas (jav.). Klimmen
de heesters met witte of liclitrose bloemen 
vleugelde vruchten, waarvan een 2-tal soorten 
komen. De bladeren worden als groente gegeten.

HIRI. Vulkanisch eiland ten N. van Ternate. 
67(715. hoog, met jongen kegel in ouden mantel; 
erupties zijn, niet bekend (Verbeek, Molukkenver- 
slag, 152)... ;

HITOE. Naam van het noordelijk schiereiland 
•van het eiland Am bon. (Zie aldaar.)

t4( f</ -•

HOBO. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU- 
MENTEN.

HOCHSTETTER (FERDINAND VON). Geb. 30 
April 1S29 te Esslingen, studeerde hij to Maulbronn 
en Tübingen in^HTtiTCologie en natuurwetenschap
pen, werd in 1S56 priv.-docent to \Vecn.en..en vergo- 
zoldo als geoloog de Novara-expeditie, die 30 April 
1857 vertrok en o. a. ook den Ind. archipel bezocht.
In 1860 werd hij professor in de mineralogie en geolo
gie aan het Polytechnisch instituut tc Weenen, waar 
hij werkzaam bleef tot hij in 1881 zijn ontslag ver
kreeg. Hij stierf 18 Juli 1884 te Oberdöbling bij Wee
nen. Van zijne talrijke geschriften zijn voor Ned.-In- 
dië belangrijk: Geologische Ausfliige auf Java (Reise 
der Oestcrreichischen Fregatto Novara um die 
Erde. Geolog. Theil, Bd. II, pag. 113—152). Daar
in is o. a. voor het eerst eene poging gedaan, om 
tot eene ouderdomsbepaling der tertiaire sedimen- , 
ten van Java te geraken.

HODA. Zie PAARD.
HODGSONIA MACROCARPA Cogn. fam. Cucur- 

bitaceae. Akar kepajang (mal.), Areuj kalajar ba- 
dak of alleen Kalajar badak (soend.), Kadam 
(minaxgk.), Groote klimmende heester, die op ver
schillende plaatsen in den Archipel in het bergland 
voorkomt, kenbaar aan de groote kale gelobde bla
deren en de roode, viltige, aan den top platgedrukte 
bolvormige vruchten. Op sommige plaatsen worden 
de zaden uitgeperst om de olie, die ze bevatten.

HOEAMOEAL..Schiereiland.ZieCERAM. blz.468,
HOEDA. Zie PAARD.
HOEDENINDUSTRIE. Het vlechten van hoeden 

is een der oudste en belangrijkste huisindustriën op 
Java. De industrie heeft zich, dank zij Europeesche 
leiding en voorlichting, vooral kunnen ontwikke
len in Tangerang (Residentie Batavia) en is daar een 
belangrijke bron van inkomsten voor do inlandsche 
bevolking.

Als grondmateriaal diende oorspronkelijk alleen 
bamboe, terwijl sedert 1906 ook pandan bladeren 
voor dit doel worden gebruikt. De fabricatie van 
Panamahoeden uit de bladeren van een palm (Carlu- 
dovica palmata) is van nog recenter datum.

De prijzen door de opkoopers op do locale mark
ten betaald varieeren al naar de qualiteit voor 
bamboehoeden tusschen fO,I2 on f2,50 on voor 
pandanhoeden tusschen f 0,06 en f 0,40. De tijd be- 
noodigd voor het vlechten van een hoed varieert 
voor de grovere qualiteiten tusschen J en 2 dagen 
en voor de fijnere tusschen 8 en 30 dagen.

De export van bamboehoeden bedroog:

i

‘

*■

m
$
r

9P

/

1912 1913 1914
Bestemming naar:

(d uizend tallen)
Zie DOOPVONT-

Nederland en order..........
Engeland..............................
Frankrijk on order ..........
Italië en order ..................
Ver. St. van Amerika ....
Egypte en order ..............
Andere bestemmingen ....

I 181 383 95
| 521

2650 2318 969
558 408

en ge- 
. voor- 443 317 74

J819 J560 | 1427
I 132 1 170 360

583 ! 244 J48

Totalen 6329 34815550
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en van do pand an hoed cn: wordt in tegenstelling tot adat in den zin van 
„oudinhcemscho gewoonten” (zio ADAT).

Daarentegen is hoekoem als titel in de Mina- 
hasa een Europecscho verbastering van het in- 
heemsche woord oekoeng, volkshoofd (thans: 
wijkhoofd). Hoekoem besar, kedoea, toea zijn do 
ambtsbenamingen van districtshoofden, onderdis- 
trictshoofdon en dorpshoofden (negorij-, gemeente
hoofden) aldaar. Over het verschil in positie tus- 
schen een hoekoem ked
onderdistrictshoofd, zigflAdatrechtbundel IX bl. E_
Het onderscheidingsteeken van een hoekoem besar 
of kedoea is, evenals bij inlandscho regenten in 
de Molukken, een rotting met een zwaren knop 
(voorzien van het Nederlandsche wapen), bij de 
eersten van goud, bij de Jaatsten van zilver. Zie 
voorts onder BESTUUR.

HOELANGIO. Zie BABIROESA. .
HOELBAH (Mal.). Zie TRIGONELLA.^/a^- Q-C
HOEMBOET. (soend.); oemboet, (jav., mal.). '' '' • '

Jonge bladeren van den arenboom en van andere 
palmsoorten en jonge uitspruitsels van rotan en 
van verschillende andere planten, die rauw, ge
stoofd en in ’t zuur gegeten worden, dus een soort 
van palmiet.

HOEN (SIMON JANSZ.) van Monnikendam^..-- 
Nam als schipper deel aan den toch'fcT'ffncIér"’J. C. 
van Neck in 1598 naar Indië ondernomen, en aan 
dien onder bevel van Steven van der Hagen in 1603.
In 1607 was hij schipper op do vloot onder P. W.
Verhoeff, en na diens dood in 1609 werd hij als vice- 
admiraal bevelhebber dier vloot; in die betrekking 
sloot hij een verdrag met de Orang-kaja der Ban- 
da-eilanden, waarbij Banda-neira beschouwd werd 
als door de wapenen veroverd te zijn en bepaald 
werd dat dit eiland erfelijk ten dienste der Stat.- 
Gen., den Stadhouder en de O.-I. Ge. zou worden 
behouden. Van daar naar de Molukken vertrokken 
liet hij cene versterking op Ternate oprichten, ver
overde het Spaansehe fort te Batjan_(Nov. 1609) 
en sloot een verdrag tusschen’He Cie. en Ternate 
aan de eene en Batjan aan de andere zijde. Gedu
rende een beleg van Tidore overleed hij 12 Jan.
1610. ''

HOENDERACHTIGE VOGELS. (Gallinae). Daar
toe behooren de eigenlijke hoenders (Gallus); de 
Fazanthoenders (Lophura); de Pauwen (Pavo, Ar
gus); de Loophoendors (Mcgapodius, Megacepha- 
lon, Tallegallus); do Patrijzen en Kwartels (Rhiso- 
thera, Arboricola, Excalfactoria etc.). Zio de over 
deze vogels handelende artikelen op bovenstaande 
namon.

HOENDEREI. (Ovula oviformis). Zie EIHOORN 
en GASTROPODEN.

HOENDERS. Deze vogels,die in den tammen staat 
reeds sedert oude tijden zulk een groote rol vervul
len en volgons do oudste geschiedkundige overleve
ringen bopaaldo huisdioron waren, stammen hoogst
waarschijnlijk af van den Ivasintoe (soend.), het 
wilde boschhoen of Bankiva-hoen van den Ind. ar
chipel, Gallus bankiva s. jerrugineus, dat ook op hot 
vasteland van Indië, de Philippijnscho eilanden en 
verscheidene eilanden der Zuklzco voorkomt. Reeds 
1000 jaron vóór Christus worden hoenders met kam
men in Indië on China in tammen toestand gehouden, 
on langzamerhand werdon zij ovor een groot ge
deelte van don aardbol verspreid. Wilde hoenders 
zijn alleen in Azië aangetroffen; do lvasintoo’s pa
ren geheel uit eigen beweging en zeer gemakkolijk 
met do tamme hoenders on dezo bastaarden zijn 
steeds vruchtbaar, daarentegon paren de Kasin -

1912 ! 1913 1914
Bestemming naar:

(duizendtallen)

oea en een JavaanschNederland on order........
Engeland en order
Frankrijk en order ........
(V. S.) van Amerika .. . 
Andere bestemmingen ...

24 j 128 I 293 
282 , 1117 ! 1119 

1836 i 908 i 340 
4483 I 1716 ! 1753 

621 ! 369 303

Totalen 7246 4238 3808
I

HOEDSLANG. Zie BRILSLANG.
HOEË TAHOERI. Zie MUZIEK EN MUZIEK

INSTRUMENTEN.
HOEFDIEREN. (Ungulata). Een afdeeling der 

zoogdieren (zie aldaar), gekenmerkt door het bezit 
van hoeven in plaats van de klauwen of nagels 
van de andere Zoogdieren. Hoeven onderscheiden 
zich daardoor, dat ze het eindkootje van den teen 
ook aan de onderzijde gedeeltelijk bedekken. Ze 
zijn ontstaan door wijziging van klauwen, zooals 
blijkt uit het feit, dat enkele primitieve, uitgestor
ven Hoefdieren nog klauwen droegen en ook onder 
de huidige Hoefdieren er enkele zijn (in het bijzon
der de kameelen), wier hoeven nog niet typisch 
zijn gevormd,maar een bouwvertoonen,die het mid
den houdt tusschen klauwen en echte hoeven. Niet 
alleen door het bezit van klauwen, maar ook in 
andere opzichten waren de oud-tertiaire voorouders 
der Ungulata, de Protungidata, nog zeer velschil
lend van de recente Hoefdieren en nauwelijks van 
de voorouders der Roofdieren te onderscheiden. 
Het waren kleine zool- of halfzoolgangers, met 5 
vingers en teenen en een oorspronkelijk gevormd 
gebit. Bij de recente Ungulata zijn in den regel de 
pooten verlengden geheel tot een snelle voortbewe
ging op den bodem ingericht. Daarbij worden meest
al niet meer de voetzolen op den grond gezet, maar 
alleen de vingers („digitigradie”) of zelfs alleen de 
toppen daarvan („unguligradio”). Tevens zijn vin
gers en teenen gewoonlijk in aantal gereduceerd.

Do Ungulata zijn plantencters, zeldzamer om
nivoor.

In Nederlandsch-Indië zijn zij vertegenwoor
digd door Proboscidea (zie OLIFANT), die nog 5 
vingers cn teenen hebben cn digitigraad zijn, Pcris- 
sodactyla (Ongepaard hoevigen) on Artiodaclyla 
(Gepaardhoevigen), die beide unguligraad zijn en 
een sterke reductie der vingers en teenen vertoonen, 
met dit verschil dat bij de Artiodaclyla de 3de en 
4de vinger gelijk cn de sterkste blijven, bij de 
Perissodactylade 3de de overige in grootte ovortreft. 
Tot de Perissodaclyla behooren PAARD en EZEL, 
NEUSHOORN en TAPIR, tot de Artiodaclyla 
ZWIJNEN en HERKAUWERS (zio onder de af
zonderlijke hoofden). Do met de Zwijnen verwante 
Nijlpaarden (Jlippopotaimis) komen in den Archipel 
slechts fossiel voor.

HOEKOEM. In den zin van „godsdienstige 
wet”, „godsdienstige inzettingen”, ook wel „gods
dienstige rechter”, is hoekoem een verbasterd 
Arabisch woord; dit is do meest verbreide be- 
teekenis, die door inlanders meestal gebruikt
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gekraai van den lokhaan komen de wilde hoen
ders aangcloopen om met elkaar te vechten. Tamme 
hoenders worden overal door de inlanders in 
menigte gehouden, waarvoor aan de stijlen hunner 
woning manden worden gehangen, bestaande uit 
een stuk bamboe, na splijting met rotan banden 
tot een kegclvormigen korf gevlochten. Door mid
del van een kleurstof, bereid uit de schil der 
vruchten van Garcinia mangostana, vindt men 
in de dorpen dikwijls kippen paars gekleurd, 
evenals men in Europa roode kippen krijgt door 
indompeling in aniline; bij voorkexir neemt men 
zuiver witte kippen voor dit doel. De waarde 
der hoenders is gewoonlijk 50 cent tot een gul
den per stuk. Het in den laatsten tijd veel be
sproken zoogenaamde Java-hoen, dat in twee kleu
ren voorkomt, nl. zwart en wit gevlekt en geheel 
zwart, onderscheiden met de namen van Java- 
hoen en Java-mottled-hoen, is een schepping der 
Amerikanen en heeft niets te maken met de 
tamme Javaansche of Indische hoenders.

HOENI (soend.). Zie ANTIDESMA.
HOERABA. Koeria (district) van de onderafd. 

Angkola~en Sipirok, res. Tapanoeli, met gelijkna
mige hoofd kampong, aan de Ack Pot-pot op de 
westelijke helling van den Dolok Loeboe Ra ja ge.- 
legen.

HOERLANG. Landschap, in 1879 ingelijfd, tot 
de onderafd. Silindoeng, res. Tapanoeli behoorende 
en gelegen tusschen Silindoeng en de koeria’s Si- 
bolga en Tapanoeli der onderafdeeling Sibolga en 
Batang-Toroë' districten.U'j- f - / ]

HOEROE. Algemeene Soendaneesche naam voor 
boomen uit de familie der Lauraceeën. Zie b.v.

toe's met de andere Indische wilde hoendersoorten 
niet: de Kasintoe’s kraaien gelijk onze tamme 
hanen, komen in kleur en teekening met vele tam
me hoenderrassen overeen, en bij ontaarding en 
teruggang van zuivere tamme rassen nemen deze 
weer de kleur der Kasintoe’s aan. Zij vormen in 
den wilden staat ook gemakkelijk verschillende 
rassen naar gelang der stroken, die ze bewonen, 
zoowel in de kleur der vecren als in die der kin- 
en oorlellen en der pooten. De Kasin toe bewoont 
de bosschen der hoogo bergen, is zeer schuw en 
zelden krijgt men hem te zien; de kleur van den 
haan is schitterend goudgeel en rood met een zwar
ten buik en groenzwarten staart; het wijfje daaren
tegen is eenvoudig bruin gekleurd. In grootte blij
ven zij bij een gewoon tam hoen achter. Het vork- 
staart-hoen Gallus furcatus s. varius, de Tjang- 
agar, Tjan gèhgar (soend.) , evenzeer de Soenda-eilan- 
den bewonende, is even groot als de Kasintoe; het 
lichaam is geheel zwart op de onderdeden, de hals 
en de lange staart-dekveeren zijn zuiver paarsach
tig staalgroen, de rug en hals vaalgroen met glan
zende bronskleurige schubben, de kleine staart- 
dekveeren met bleekgele zoomen, de schouders 
hooggeel van kleur; dit hoen heeft slechts één platte, 
hangende keellel. terwijl de Kasintoe er twee heeft, 
doch die lel is met de prachtigste roode, blauwe on 
gele tinten versierd en zeer groot. Deze soort be
woont bij voorkeur de met heesters en met doom- 
pianten begroeide vlakten, doch zelden het gebergte. 
Beide soorten kraaien zeer luid evenals de tamme 
hanen, trotsch op een struik staande, des ochtends 
en des avonds, behalve in den ruitijd, welke in 
Indië in December en Januari valt.

De wilde hoenders worden in liet Maleisch ge
noemd Ajam rimboe, Ajam oetan en Biroega;in 
het Javaansch dragen zij in bet algemeen den naam 
Ajam alas; de inlanders laten deze paren met 
verschillende tamme hoenderrassen, doch vooral 
meteen klein ras, Ajam Katik (mal.), — katé (jav., 
soend.) = krielkip geheeten, waaruit hoenders ont
staan, door hen genoemd Békisar. Deze bastaarden, 
door de zoölogen beschreven als Gallus aeneus, Gallus 
stramineicollis van Bomeo en Gallus Tcmminclcii van 
Java,zijn evenzeer slechts bastaarden van den Kasin
toe met tamme hoenders. De hanen dezer drie soor-

LITSEA.
HOEROE HONDJE (soend.). Zie PITTOSPO- 

RUM FERRUGINEUM.
HOEROE LEMO (soend.). Zie LITSEA CITRA-

TA.
HOEROE SINTOK (soend.). Zie CINNAMO- 

MUM SINTOK.
HOEROENG (TANO HOEROENG). Een woest 

bergland in het N.W. van de onderafd. Padang La- 
was, res. Tapanoeli, waar zich tal van hooge bergen 
verheffen met ontzagwekkend diepe kloven, die 
bijna loodrechte rotswanden vertoonen en de water
scheidingen uitmaken van de rivieren, die zich 
rechts in de Bila storten. Do Dolok Hoeroeng, een 
der lagere bergen, met stompen top, bereikt een 
hoogte van bijna 1100 M.

riOETA of koeta. Naam van de inlandsche 
dorpsgemeente in de Bataklanden (zie DORP). 
Het aantal hoeta’s is natuurlijk zeer groot; hier
onder kunnen van de vele hoeta’s slechts enkele 
belangrijke worden genoemd.

HOETA IMBAROE. Koeria (district') van de on
derafd. Angkola en Sipirok, res. Tapanoeli, met ge
lijknamige hoofdkampong, aan den grooten weg 

Sibolga naar Padang Sidimpoean, ruim drie 
kilometer van laatstgenoemde plaats gelegen. Te 
Hoeta Imbaroc is een inl. christengemeente on 
een zendeling-lceraar van het Java-comité geves
tigd.

ten van hybriden worden zeer duur betaald, tot 
ƒ 60 per stuk, naarmate ze meer op den vader 
gelijken in kleurenpracht. De wilde soorten voe
den zich bij voorkeur met zaden en insecten 
en hebben met elkaar gemeen: een vleezige huid 
aan de keel en op den kop, een of twee lellen aan 
de onderkaak en doornen (sporen) aan de pooten 
bij de mannetjes. De vilde hoenders worden 
in menigte gevangen en gegeten; de smaak van 
het vleesch is gelijk aan dien der tamme hoen
ders. Zij worden gevangen met strikken, in vorm 
overeenkomende met die, waarmede de inlanders 
de Argus-fazanten bemachtigen; een aantal dezer 
strikken wordt met eenige tusschenruimte in 
wijden kring in den grond gestoken op een open 
plek van onbebouwde gronden in de wildernis, 
waarin zich gewoonlijk de wilde hoenders ophou
den; in het midden van dien kring wordt 
tamme haan, bij voorkeur een bastaard van 
wilden boschhaan en een

van
een

HOETA MATITI. Een op de Toba-hoogvlakte 
een (residentie Tapanoeli) gelegen vrij aanzienlijke 

hoeta, die vanouds een belangrijke marktplaats 
aan een was in de Bataklanden, waarheen de waren zelfs 

aan een stevig van streken over het Tobameer gelegen worden
xn den grond gestoken pen is bevestigd; de vogel- gevoerd. Behalve als marktplaats is Hoeta-Matiti
vanger verbergt zich dan achter een bedekking bekend door zijn talrijke en goede paarden, die in
van bladeren en struiken. Op het ver klinkende half verwilderden toestand op de steppen van de

een

tamme kip, als lokvogel 
geplaatst, met den poot vastgebonden 
touw, waarvan het andere einde
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omgeving rondzwerven. Hot ligt thans aan den 
weg van Si Borong-borong naar Baroes, waardoor 
een beter .vervoer,-*der producten mogelijk is ge
worden . jé'4 / V é ‘ ?

HOE^A PEA SI RADJA DEANG (LAGOE- 
BOTlj., Vóór 1S93 de standplaats van den contro
leur der onderafd. Toba, res. Tapanoeli. Do con
troleur is thans te Baligc gevestigd. (Zie onder 

/. DAGGE BOTI.)
, HOËVELL (WOLTER ROBERT BARON VAN).

/ •- ‘ Geb. 15 Juli 1812 te Deventer, uit Jiet huwelijk van
G. W. W. Baron van Hoëvell, officier in Ned.

. .. dienst, en E. L. J. Van der Capellen. Na te Gronin- 
gen in de theologie te hebben gestudeerd en deel 
te "hebben genomen aan den strijd tegen België, 
promoveerde hij in Sept. 1836 tot doctor in de god
geleerdheid en vertrok reeds in Nov. d.a.v. naar 
Indië, waar hij spoedig tot predikant te Batavia 
benoemd werd. Daar nam hij ijverig deel aan de be
vordering der wetenschap ook door middel van het 
Bat. Gen. v. K. en W., waarvan hij vice-president 
en president werd en dat hem een nieuw leven 
dankte. Maar vooral vestigde hij de aandacht op zich 
door de uitgave van het Tijdschrift van Ned.-Indië, 
aanvankelijk met steun van de Regeering, die ech
ter na eenigen tijd in tegenwerking overging, toen 
het bleek dat Van Hoëvell op koloniaal-politiek 
gebied overtuigingen koesterde, die haar zeer onge
vallig waren. Door zijne deelneming aan de verga
dering den 22sten Mei 1848 te Batavia gehouden, 
ten einde het monopolie dor Dolftsche Academie in 
de opleiding der Indische ambtenaren te bestrijden 
— waarbij nog de later onjuist gebleken be
schuldiging kwam, dat hij de Portugeezen en inl. 
kinderen in de kerk zou hebben aangezet, die ver
gadering bijtewonen —, wekte hij in hooge mate 
het ongenoegen der Regeering op, zoodat hij feite
lijk gedwongen werd, ontslag uit zijne betrekking 
te vragen, ten einde zich in Nederland te kunnen 
verantwoorden. Dat dit laatste hem volkomen ge
lukte, bleek uit een Kon. Besl. van Sept. 1849, 
waarbij Van Hoëvell, met intrekking van hot besl. 
van den G.-G. waarin hem de ontevredenheid der 
Rog. te kennen gegeven was, beschouwd werd als 
predikant te Batavia met verlof. In het moeder
land teruggekeerd, waar hij aanstonds maatrege
len nam — thans geheel bevrijd van de be
lemmeringen door de Indische regeering hem op
gelegd, — om het Tijdschrift geregeld in Nederland 
te doen verschijnen, vestigde hij de aandacht op 
zich door de uitgave van zijne „Reis over Java, Ma- 
doera en Bali in het midden van 1847”, waarin 
hij zijne afkeuring over do toen gevolgde koloniale 
politiek onbewimpeld uitsprak, en door verschil
lende geschriften, deels onder den pseudoniem 
.Joronimus uitgegeven. Aan dit alles had hij het 
zeker wel te danken dat hij in 1849 te Zalt-Bommel,., 
daarna te Almelo, tot candidaat voór^de Tweede 
Kamer werd gesteld en tot lid gekozen werd. Van 
Hoëvell aanvaardde die benoeming en nam 19 
Nov. d.a.v. eene plaats in de vertegenwoordiging 
in, die hij tot 1862 onafgebroken vervulde. Daar 
oofondo hij door zijne grooto welsprekendheid, ge
paard aan kennis van Indië, een veelomvattendon 
invloed uit, die ook buiten de Kamer door de 
uitgave van het Tijdschrift en door zijn geschriften 
en redevoeringen zich in hooge mate deed gevoelen. 
Do niouwere richting, die sedert 1848 in het bestuur 
der kolonie aanvankelijk langzaam, later in steeds 
stijgondo mate zich deed gevoelen, heeft haar 
wording in niet geringe mate aan Van Hoëvell

to danken, die ook op do samenstelling van het 
Reg.-Reglement, zooals dat tot wet verhoven is, 
grooton invloed heeft uitgeoefend. Zijne werkzaam
heid in do Kamer is het best to kennen uit zijne 
„Parlementaire redevoeringen”, 4 dl. Zalt-Bommel 
1862—1865; bovendien verschenen hoogst belang
rijke bijdragen van zijn hand in tal van nummers 
van het Tijdschrift, dat meer en meer een politiek 
orgaan werd, ofschoon de land- en volkenkunde 
daarin niet werd verwaarloosd. Meer dan iemand 
anders had hij daardoor deel aan den val van het 
oude stelsel van autocratisch beheer der koloniën. 

_ Mogen al niet alle veranderingen in Indië aange
bracht door Van Hoëvell zijn goedgekeurd, zoo vol
gen toch ongetwijfeld de hervormingen, van 1848 
tot 1870 daar tot stand gekomen, de hoofdlijnen 
van het plan, door Van Hoëvell voorgestaan. In 
het bijzonder moge hier nog vermeld worden zijn 
strijd voor de afschaffing van de slavernij, die 
ook voor West-Indië zeker niet in de laatste plaats 
te danken was aan zijn „Slaven en vrijen”, Zalt- 
Bommel 1855.

Bij het optreden van het Tweede Ministerie Thor- 
becke werd Van Hoëvell niet, zooals men alge
meen verwachtte, tot Minister van Koloniën be
noemd; hem heeft dus de gelegenheid ontbroken 
om de dqor hem voorgestane beginselen toetepas- 
sen en aan de practijk te toetsen. Tot lid in den 
Raad van State benoemd (1862) bewees hij den 
lande nog groote diensten èn door zijn adviezen èn 
als voorzitter der Commissie voor het examinee- 
ren der aanst. O.-I. ambtenaren, maar naar buiten 
werkte hij niet meer. Do redactie van het Tijd
schrift had hij bij zijn optreden als Staatsraad 
nedergelegd; nog slechts een enkele maal verscheen 
daarin een opstel, van hem afkomstig. Hij over
leed te ’s Gravenhage op 10 Febr. 1S79.

Bij de boven reeds genoemde werken van Van 
Hoëvell, die behalve de artikelen in zijn Tijdschrift 
ook nog bijdragen bewerkte voor de Verhand, van 
het Bat. Gen. en de Gids, moeten hier nog vermeld 
worden zijne bowerking van het Maleische gedicht 
de Sjaïr Bidasari met vertaling (Verhand. Bat. 
Gen. XIX), verder „Uit het Indische leven” en 
de „Tochten van een Engelschman door den Ind. 
archipel”. Zalt-Bommel 1853, eene vertaling met 
aanteekeningen van Beete Jukes Narrative of the 
surveying voyagc of H. M. S. Fly. Met R. Frie- 
drich bewerkte hij eene Beredeneerde beschrijving 
der Jav. monumenten van het Kab. v. Oudh. v. h. 
Bat. Gen. (Verh. Bat. Gen. XXI). Zie over hem: 
P. J. Vctli, Ontdekkers en Onderzoekers, Leiden 
1884, bl. 234, G. H. v. Soest, in T. v. Ned.-Indië, 
1879 en Mannen van Betcekenis.

HOEWALOE (of Koealoe). In aardrijkskundi
gen zin verstond men vroeger onder dezen naam 
cenige Bataksche landschappen, door Toba-Ba- 
taks bewoond, deel uitmakende van de landstreek 
Habinsaran, zooals Locmban Pinasa en Djandji; 
waarheen in 1890 een militaire excursie plaats had 
ter bestraffing wegens een inval in 1889 uit die 
landschappen in Si Oclamboe gedaan.

HOEWI. Soendan. naam voor verschillende soor- 
ton van DIOSCOREA, (Oebi, mal.).

HOFSTEDE (PETRUS). Zoon van J. Hofstede, 
geb. te Groningen in 1716; studeerde to Franokor, 
verkreeg daar het doctoraat in de theologiepWCTd- 
achtercenvolgons predikant to Anjum (Friesland) 
1739, Steen wijk. 1743, Oost-Zaandam 1745 on Rot^. 
tcrdamU7T9. In 1770 wërd'lnj benoemd tot lioog- 
löeraar in de godgeleerdheid, kerkelijko geschiede-
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in Pruisischen dienst den veldtocht van 1778/9 in 
Bohemon en Saksen mede, doch keerde na ontslag 
uit dien dienst in 1782 naar Holland terug on ont
ving het volgende jaar een aanstelling als kapitein ter 
admiraliteit te Amsterdam. In 1784 te Batavia aan
gekomen ging hij eerst in militairen dienst dor Com
pagnie over on woonde hij do expeditie naar Malaka 
on Riouw bij, doch reeds in 1786 trad hij als onder
koopman in civielen dienst bij dat handolslichaam. 
Aanvankelijk to Patna geplaatst, keerde hij in 
17S9 naar Java terug, werd onderkoopman op On
rust, 1791 resident van Japaro_en 1794 gezaghebber 
van Java’s Oosthoek. Inlndië werd hij een over
tuigd tegenstander van hot regeeringsstelsel der 
Compagnie. In stede daarvan wenschte hij de in
voering van eene vaste belasting onder de inlanders, 
met toekenning van individueelen eigendom of 
erfpacht; vrijheid van persoon vereenigd met rechts
zekerheid ook voor den inlander, afschaffing van 
heerendiensten en gedwongen leverantiën, gepaard 
aan de toekenning eener goede jaarwedde aan amb
tenaren on regenten, on tevens vrijheid van handel 
in Indië en tusschen koloniën en moederland. In 
vele opzichten dus een programma, dat eerst in 
iïX" lateren tijd steeds meer in toepassing is ge
bracht. Ook was hij een krachtig tegenstander 
van den slavenhandel en de slavernij; in een too- 
neelstuk „Kraspoekol of do slavernij”. Delft 1800, 
trachtte hij de zedenbedervende gevolgen der sla
vernij aanschouwelijk voortcstellen. Aanvankelijk 
hoopte hij voor zijne voorstellen tot geleidelijke ver
betering ingang te zullen vinden bij de Commissie 
in 1791 naar Indië gezonden; spoedig bleek het echt- 
ter, dat Nedorburgh, de eerste Comm.-Gen., geheel 
onder den invloed der Bataviasche regeeringspartij 
was gekomen en het streven van Van Hogendorp 
ten eenenmale afkeurde. Een adres aan de Nat. 
Vergadering, waarin de ongerechtigheden van het 
Comp.bestuur onomwonden werden uiteengezet, 
kwam in handen van Nederburgh, en deze maakte 
gebruik van beschuldigingen tegen Van Hogendorp 
ingebracht, om hem in arrest naar Batavia te doen 
opzenden, 1798. Ofschoon Van Hogendorp zich ze
ker aan enkele handelingen heeft schuldig gemaakt, 
die thans hooge afkeuring zouden verdienen, deed 
hij niet anders dan bij doComp.dienaren gebruikolijk 
was; andere beschuldigingen tegen hem zijn on
bewezen gebleven.

Het gelukte Van Hogendorp uit zijn gevangen
schap te ontkomen en over Benkoelon, Bombay, 
Engeland en Hamburg naar Nederland torugto- 
keeren. Daar gaf hij een reeks van geschriften uit, 
waarin hij zijn stolsel van bestuur voor Indië uiteen
zette en zware beschuldigingen tegen Nederburgh 
inbracht. (Berigt v. d. tegenw. toestand der Bat. 
bezitt., Delft I799-; Stukken raakende den tegenw. 
toestand der Bat. bez., ’s Hagc 1801, waarop kritiek 
werd uitgeoefend in Onderzoek der gronden van liet 
stelsel v. d. heer D. v. Hogendorp, waartegen hij con 
„Antwoord” uitgaf, ’s Hage 1802; Ontwerp om do 
O.-I. Cic in haren vorigen bloei.... te herstellen, 
’s Hage 1801; Aanmerkingen op het adres van par
ticipanten, ’s Hage 1802; Nadere uitlegging en ont
wikkeling van het stelsel van D. v. Hogendorp, 
’s Hage 1802; dit laatste als tegenschrift tegen 
Verhandeling van Nederburgh; Brief van 
Dallas aan Sir W. Pulteney over liet verschil tus
schen de O.-I. Cie. en den vrijen handel in Engeland 
(vort. met aant.), ’s Hage 1802. Door deze uitgaven 
vestigde hij de aandacht ook van het Staatsbewind 
op zich en toen in 1802 eene Staatscommissie bo-

nis en oudheden aan de Illustre school aldaar, on 
stierf 27 Nov. 1803. Hij speelde een groote rol in 
de kerkelijke twisten dier dagen, o.a. ten govolgo 
van een geschrift tegen Ma rm on tel; stond aanvanke
lijk als tolerant bekend, maar trad later zeer scherp 
en onverdraagzaam op, vooral tegen do Remonstran
ten. Voor Indië was zijne workzaamlieid van belang 
door zijn bekend werk: „Oost-Indische kerkzaken, 
zoo oude als nieuwe”, Rott. 1779/80, 2 dln. en door 
zijne geschriften over ovangelie-prcdiking in de over- 
zeesche bezittingen, met name zijne beantwoor
ding der prijsvraag over de bevordering van het 
evangelie aldaar.

HOGENDORP (CAREL SIRARDUS WILLEM 
GRAAF VAN). Geb. te Oisimbazar (Bengalen) 15 
Aug. 17S8, zoon van Dirk Van Hogendorp (zie 
hieronder) en E. M. Bartlo. Na eene opleiding to 
hebben genoten op eene militaire school te Sorrèze 
(Frankrijk) bezocht hij aanvankelijk de Leidsche 
Hoogeschool, maar gaf de voorkeur aan een mili
taire loopbaan, trad als cadet-militair in 1S06 in 
zeedienst, werd nog hetzelfde jaar luit. bij de ku 
8iors en onderscheidde zich reeds het volgonde jaar 
bij de veldslagen van Heilsberg en Friedland. Na in 
ISOSauditeur bij de legatie te Weenen te zijn geweest, 
werd hij 1S09 kapitein-adjudant, in 1811 ritmeester 
bij de kurassiers, maakte den veldtocht naarPvUsland 
mede, en ook de verdere oorlogen tegen de verbonde
nen, sedert 1813 als luit.-kol. Naden val van Napo
leon trachtte hij in Ned. dienst te treden; toen zijne 
pogingen schipbreuk leden nam hij bij de terugkomst 
van den Keizer weder als chef d’escadron dienst in 
het Fransche leger en woonde den slag bij Waterloo 
bij. Na zijn ontslag als Fransch officier (1816) werd 
hij tot ambten aar 2e kl. in O.-Indië aangesteld (3 April 
1817), werd 24 Jan. 1818 lid der Algem. rekenkamer, 
28 Aug. d.a.v. resident van Buitenzorg en 28 Jan. 
1823 resident van Batavia. iiT1827 vertrok hij met 
verlof naar Nederland, en werd op zijn verzoek 8 
Oct. 1830 uit ’s lands dienst ontslagen, na te voren 
tot Graaf te zijn verheven. Gedurende zijn verlof 
schreef hij een belangrijk werk: Coup d’oeil sur 
1’ile de Java et les autres possessions Neerl., Brux. 
1830, met het doel de waarde onzer bezittingen 
ook in Zuid-Nederland bekend te maken (vertaald 
door J. Olivier, Beschouwing der Nederl. bezittin
gen in Oost-Indië, Amst. 1833). Ook gaf hij uit: 
Tafereelen van Jav. zeden, Amst. 1837. Na zijn ont
slag vestigde hij zich als commissionair in effecten 
teJJtrecht; in 1837 werd hij echter aangezocht we
der in ’s lands dienst in Indië to treden en tot lid 
in den Raad v. N.-I. benoemd. Van 1 Oct. 1839 tot 
6 Jan. 1841 en van 12 Jan. 1850 tot 1 Jan. 1851 was 
hij waarnemend viee-pres. van den Raad, van 1 
Juni 1840—6 Jan. 1841 tevens waarnemend Gouv-

ras-

I

Generaal. Over hetgeen is voorgevallen bij de aan
vaarding van zijn bewind en het nederleggen daar
van gaf hij een geschrift uit: Gedeeltelijke weder
legging van 2 artt. in Ned. dagbladen, Amersfoort. 
Na op zijn verzoek 15 Dec. 1852 uit ’s lands dienst 
ontslagen te zijn, vestigde Van Hogendorp zich 
weder te Utrecht, waar hij 29 Oct. 1856 overleed.

HOGENDORP (DIRK VAN). Oudste zoon van
Mr. W. Van Hogendorp, oud-schepen van Sehieland, 
en C. W. van Haren; broeder van G. K. Van Hogen
dorp. Geb. 3 Oct. 1761 to HeenvlietJJ, werd hij, na 
het vertrek van zijn vadeTriaarTndië, 7 Juni 1773 
in het kadettenkorps te Berlijn opgenomen, maakte

eono
Sir G.

J) Volgens Handelingen Ind. Gen. 1856 word 
Van Hogendorp op 13 Oct. to Rotterdam geboren.
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Zie verder Nieuw Nederl. Biograf. Woordenboek 
dcol II.

HOGENDORP (Mr. WILLEM VAN). Geb. te Rot
terdam 23 Juni 1735 overleden in 1784. Promoveer
de 19 April 1754 te Loiden. Werd in 1703 lid van do 
vroedschap van Rotterdam en bleef dit tot 1772. 
Verschillende andere stedelijke ambten bekleedde 
hij in die periode, o.a. dat van Gecommitteerde Raad 

1768—1773. Daarna vertrok hij naar Indië in 
dienst der O. I. C. en werd hij in 1774 aangcsteld tot 
resident van Rembang on in 1777 tot administrateur 
van de etablissementen der Compagnie op het eiland 
Onrust. Door verschillende geschriften trachtte hij 
belangstelling te wekken voor Indië en zijne bewo
ners. Genoemd mogen worden: „Korte schets van de 
bezittingen der O. I. M., benevens eone beschrijving 
van het koninkrijk Jacatra en de stad Batavia” en 
„Beschrijving van het eiland Timor, voor zoover 
het tot nog toe bekend is, waarbij gevoegd is de 
beschrijving van eenige nabij gelegen eilanden” 
(beide geschriften verschenen in deel I der Ver
hand. v/h Bat. Gen. v. Kunsten en Wetensch., 
waarvan hij een der medeoprichters was). Zie Nieuw 
Ned. biograf. Woordenboek deel II.

HOLLANDER (Dr JOHANNES JACOBÜS DE). 
Geb. te Aartswoude 28 Aug. 1817, werd hij 28 Oct. 
1834 te Leiden ingeschreven als student in de theo
logie, welke studie hij echter spoedig voor die der 
letteren verwisselde. 27 Febr. 1840 promoveerde hij 
daar tot doctor in de letteren en hesp. wijsbegeerte 
op eeno „Dissortatio literaria inaug. de Euripidis sup- 
plicibus”, werd 20 Febr. 1843 benoemd tot leeraar in 
de Oostersche talen en de taal- en letterkunde van 
een der Eur. staten aan de Kon. Mil. Academie, 15 
Oct. 1845 tot lector in die vakken, 27 Jan. 1852 tot 
lector van do 2e en 11 Oct. 185S van de le klasse in 
do taal- on letterkunde en erlangde 14 Sopt. 1861 
don titel van hoogleeraar in die vakken. Bij de re
organisatie dor Kon. Mil. Akad. werd hij 18 Aug. 
1877 benoemd tot hoogleeraar, hoofd van onderwijs 
in de geschiedenis, aardrijkskunde, de land- en vol- 
kenk. van O.-Indië en de verschillende talen, aan die 
Academie onderwezen. Na op 1 Oct. 1885 gepension- 
neerd to zijn, overleed hij te Breda.5 November 18S6.

De Hollander heeft zich vooral naam gemaakt 
door zijne werken over talen, land- en volkenkunde 
van Ned.-Indië. Zijne „Handleiding tot dc kennis 
der Mal. taal”, het eerst in 1845 te Breda gedrukt, 
beleefde 9 drukken (9e in 18S2). Dc „Handleiding 
bij de beoefening der Mal. taal- en lctterk.” werd in 
1845 uitgegeven; een geheel nieuw werk verscheen 
als 2e druk daarvan in 1856, do 5o druk in 1882 (de 
6o bewerkt door R. Van Eek in 1893). Zijne „Hand
leiding bij do beoefening der land- on volkenk. van 
Ned. O.-I.” werd voor het eerst in 1861 uitgegeven 
(2odeol 1864); tijdens zijn loven verschenen daarvan 
4 drukken, do 5o uitgave is door R. van Eek bezorgd. 
Eeno „Handl. bij de beoefening der Jav. taal- en 
letterk”. zag in 1848 het licht; nog in het laatste 
jaar van zijn loven gaf hij eeno „Handl. bij do beoef. 
der Jav. taal” uit (Leiden 1886), dat een zelfstandig 
werk on geen herdruk van de bovengenoemde uit
gave is. Voorts gaf hij nog op Indisch gobied uit: 
„Handl. bij dc beoefen, v. h. Mal. letterschrift”, 
lo dr. 1847, 2o dr. 1859; „Mal. schrijf- en leesoofo- 
ningen”, 1867; „Noodzak. Handwoordeub. der Ned. 
en Laag-Mal. taal door P. P. Roorda Van Eysinga”, 
12e dr. 1863; „Aardr. beschr. van N.-O.-Indië”, 
18G8; „Dc Ned. bezitt. in Azië en Amerika, Toelicht, 
op den Atlas van Dr. Domseiffen”, 1876, 2o dr. 
1878. Door hem uitgegeven Mal. teksten zyn:

noomd werd om con Charter (Rcgccringsreglcmcnt) 
voor Indië te ontwerpen, werd hij met Ncderburgh 
daarin opgonomen. Het ontwerp-charter, ofschoon 
het stelsel van Ncderburgh naderende, nam echter 
verscheidene beginselon van Van Hogendorp over, 
doch hot rapport, dat dit vergezelde, drukte bijna 
geheel uitsluitend de meoning uit van Ncderburgh. 
Het was trouwens door dezen opgestold, terwijl 
Van Hogendorp, die reeds in April 1803 als ge
zant naar Rusland vertrok, daaraan niet had mede
gewerkt, ofschoon hij zijn blanc scign had achter
gelaten, in de meening dat de secretaris der commis
sie, Morel, de redactie op zich zou nemen. In 1805 
keerde hij naar Holland terug, waar hij 16 Juli 1806 
tot lid in den Raad v. State, in Nov. daaraanvolgen
de tot Minister van Oorlog ad interim en 21 Jan. 
1807 definitief tot dien post benoemd werd, dien hij 
echter reeds in Dec. d.a.v. mot de betrekking van 
gezant te Wcenen verwisselde. Ten gevolge van den 
oorlog mot Oostenrijk meest hij reeds in Mei 1809 
Weenen verlaten; eene benoeming tot gezant te 
Berlijn werd ingetrokken, terwijl eene benoeming 
tot gezant in Spanje verviel door de inlijving bij 
Frankrijk. In Franschen dienst werd Van Hogendorp, 
die lid der Commissie voor de réunie geweest was, 
tot Luit.-Gen. benoemd (1811), in 1812 tot Gou
verneur van Koningsbergen, daarna tot Gouv.-Gen. 
van Litthauen te Wilna en, na de vlucht van Napo
leon uit Rusland, in 1813 tot Gouv. van Bresla u 
en vervolgens van Hamburg; in die betrekking werd 
hij echter spoedig (19 Dec. 1813) vervangen. Na de 
overgave dier plaats bood Van Hogendorp, die tot 
Comte de rEmpiro was verheven, zijne diensten aan 
Willem I aan; toen de Vorst daarvan echter geen 
gebruik wilde maken, trad Van Hogendorp na den 
terugkeer van Napoleon als Gouv. van Nantes in 
Franschen dienst (1815), doch geraakte door den 
val van den Keizer weldra buiten betrekking. Hij 
gaf daarna nog een werk uit over de Fransche kolo
niën (Du système colonial de la Franco, Paris 1817, 
vertaald: Staat- en handelkundige beschouwing 
van het kol. syst. in Frankrijk, Amsterd. 1817) en 
vertrok in 1816 naar Brazilië. Daar vestigde hij zich 
opeen klein landgoed in dc buurt vanRiode Janeiro, 
waar hij 29 Oct. 1822 overleed.

Zie Mr. J. A. Sillem: Dirk Van Hogendorp, Amst. 
J890; Mémoires du gónéral Dirk Van Hogendorp, 
publiés pur M. le Comte D. C. A. Van Ilogondorp, 
La Jlayo 1887.

HOGENDORP (GIJSBERT KAREL GRAAF 
VAN). Zoon van Mr. W. van Hogendorp, oud-sche- 
pen van Schieland en C. W. van Haren, en broeder 
van Dirk van Hogendorp (zie hierboven). Geb. te 
Rotterdam 27 Oct. J77J, overleden te ’s Gravenhago 
5 Aug. 1834. Dc bekende Ncderlandschc staatsman, 
die in November 1813 te zamen met graaf L. van 
Limburg Stirum on baron A. F. J. A. van der Duyn 
van .Maasdam het herstel van Nederland’s onaf
hankelijkheid bewerkstelligde.

Ten aanzien van Ned. Indië verdient G. Iv. van 
Ilogondorp vermelding, omdat hij, ten govolge van 
de gebeurtenissen van 1795 tot het ambteloos leven 
gekomen on chef geworden van een Amsterdamsch 
handelshuis, groote belangstelling toonde in dc plan
nen tot hervorming der O. I. Compagnie, waarover hij 
toen o.m. schreef: Verhandeling over den O. I. 
handel (Amsterdam 1801); Verklaringaan hetStaats- 
bowind (Amsterdam 1801); Brieven aan eonen parti
cipant in do O.I. Compugnie (Amsterdam 1802); Me
morie over den tegen woord igen staat van den handel 
on decultures jnde O.I. bezittingen (Amsterdainl 804).

van
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door dc wijze, waarop hij zijn invloed bij hoofden 
on bevolking aan wendde om do in 1S71 ingevoerde 
nieuwe organisatie van het bestuur in de Preanger- 
regontscliappen en dc daarmede in verband staande 
maatregelen ingang te doen vinden en te doen sla
gen. In 1871 werd hem van Regeeringswegc do 
titel van „adviseur honorair voor inlandsche zaken” 
toegekend en zulks „als een erkenning voor de sedert 

den lande bewezen nuttige

„Geschied, van Djohor Manikam”, Breda 1845; 
„Sjaïr Kèn Tembochan”. Leiden 1856; „Verhaal 
v. d. aanvang der Padri-onlusten op Sumatra”, 
Leiden 1S57 (ook als 5e stuk van Mcursinge’s Mal. 
leesboek); „Westersche fabelen in een oostcrsch 
gewaad” (Bijdr. t. t. 1. en vlk. Serie III, VI). Ja- 
vaansch: „Manik Maja” (Verh. Bat. Gen. v. K. en 
W. XXIV); „Twee brieven van Dipa Negara”, 
Bijdr. t. t. 1. en vlk. IVe Ser. I. Verscheidene bij
dragen verschenen van hem in de Gids (1847, 184S, 
1S49, 1851, 1S62, 1871); Tijdschr. v. N.-L, 1848; 
Bijdr. t. t. 1. en vlk. IÏIe Ser. VI. VII, VIII; Ind. 
Gids, 1879, 1SS0, 1881; Mik Spectator. 1SS0, 1881. 
Bovendien gaf hij uit „Reizen in den O.-I. arcli. 
door Bickmore”, Schiedam 1S73, cene vertaling uit 
het Engelsch.

HOLLANDIA. Nederzetting aan de Humboldts- 
baai op de Noordkust van Nieuw-Guinea dicht bij 
de grens op 2^—32'—30" Z.B. en 140°—42'—18" 
O.L. Zij is een verzamelplaats van ruilhandelaars, 
terwijl het exploraticdetacliemcnt, dat de grens 
en het binnenland aldaar verkende, er langen tijd 
zijn hoofdstation had. Het is ook de standplaats 
van een gezaghebber van het Binnenlandsck Be- 
stuur.-A /t,« 7

HÖLLANDIA-BAAI. Zie HUMBOLDTBAAI.
HOLLANDSCH-CHINEESCHE SCHOLEN.Zie ON

DERWIJS.
HOLLANDSCH-INLANDSCHE SCHOLEN. Zie 

ONDERWIJS.
HOLLE (KAREL FREDERIK). Geb. 9 October 

1S29 te Amsterdam, kwam in 4 Februari 1S44 met 
zijne familie in Indië, waar hij 15 Aug. 1846 in ’s 
Lands dienst trad als klerk op het bureau te Tiian-. 
djoej (Preangev). Na achtereenvolgens als klerk bij 
dedirectie der Cultures en bij die der Middelen en 
Domeinen werkzaam te zijn geweest, werd hij in Mei 
1851 tot 3den kommies en in Juni 1853 tot lsten 
kommies bij laatstgenoemde directie benoemd, 
welk ambt hij bleef vervullen, totdat hij bij besluit 
van 29 Aug. 1856 op verzoek eervol uit ’s Lands 
dienst werd ontslagen. Hij trad nu op als admini
strateur der thee-ondememing Tjikadjang (afd. 
Limbangan), totdat hij in 1862 woeste gronden 
aan vroeg op de westelijke helling van den Tjikorai en 
er de zoo bekend geworden theeonderneming Was- 
pada stichtte. Hier bereidde hij zich voor op de later 
door hem geheel belangeloos aanvaarde levenstaak, 
die hij tot zijn dood steeds met opgewektheid en ijver 
vervulde: de bevordering van het welzijn van den 
inlander, in het bijzonder van den vooral destijds 
nog zoo achterlijken Soendanees. Hij leerde de ze
den en gewoonten, de taal en den godsdienst der 
bevolking grondig keimen op eene wijze, zooals 
niemand vóór hem gedaan had en weinigen na hem 
zullen doen, en besteedde die kennis aan het be
hartigen der belangen van den inlander, dien hij 
lief gekregen had en die voor hem eerbied en achting 
koesterde. In zijn vriend, den hoofdpenghoeloe 
van Limbangan, Raden Hadji Mohammad Moesa, 
met wien hij 20 jaar in schier dagelijkschen omgang 
heeft geleefd, vond hij hierbij een krachligcn steun. 
Verbetering van het inlandsch onderwijs achtte 
Holle het allereerst noodzakelijk. Zijne ijverige be
moeiingen voor het in het leven roepen eener kweek
school voor inl. onderwijzers werden in 1806

bekroond door de oprichting van zulk eene 
geheel naar zijn plannen gebouwde en ingerichte 
school te Bandoeng.

Korten tijd daarna verwierf hij zich nog groot er 
aanspraken op de erkentelijkheid der Regeering

=i:.

jaren belangeloos aan 
en gewichtige diensten, zoowel in het algemeen be
lang van land en volk, als speciaal in het belang 
van het inl. onderwijs”.

Sedert bleef hij een vraagbaak der Regeering, 
zoo dikwijls het zaken betrof, die de belangen van 
land en volk van nabij raakten. Zijne zaakkundige 
adviezen en betoogen, in den vorm van nota’s voort
gebracht of als tijdschriftartikelen gepubliceerd, 
golden de meest veelsoortige onderwerpen, doch 
hadden alle éénzelfde doel: verbetering van het lot 
van den inlander. Ten einde do bevolking meer voor
deel te doen hebben van dc padi-cultuur, gaf hij 
eene nieuwe plantwijze aan en maakte op eigen ko
sten met zijn vriend, den hoofdpenghoeloe van Lim
bangan, eene reis over Java om zijne methode ingang 
te doen vinden door besprekingen met hoofden en 
landbouwers en door het opwekken der ambtenaren 
tot het nemen van proeven; om den landbouwers 
voortdurend goede oogsten te verzekeren bij de 
zg. droge cultuur ijverde hij voor den aanleg van 
terrassen op hellende terreinen, waardoor dc af
spoeling van de bouwkruin wordt tegengegaan; 
tevens moedigde hij het planten aan van een aan
tal elders voorkomende gewassen, die den landbou
wers meer voordeel aan brachten dan het aankwee-

. :

ven van de gewone polowidjosoorten. Om de be
langen van de inlanders in zake koffiecultuur te 
vereenigen met die der schatkist, wist hij het sy
steem van individueele tuintjes en het planten in do 
onmiddellijke nabijheid der desa’s bij de Regeering 
ingang te doen vinden. Voor de teelt van zoetwatcr- 
viseh op sawahs trachtte hij de Socndaneezen Ie 
winnen. Om den aanplant van uit Europa ingevoerde 
nuttige houtsoorten uit te breiden, de zijdeworra- 
teelt aan te moedigen, den veestapel te verbeteren 
door invoer van Merinosschapen, stelde hij onver
moeide pogingen in het werk. Tegelijkertijd vestigde 
hij de aandacht der Regeering op het wezen en 
streven van de Prcanger geestelijkheid, op liet ge
halte der inlandsche hoofden, op mogelijke vermin
dering der heerendiensten en op tal van andere on
derwerpen meer. In 1889 verliet Holle Was pad a 
en vestigde hij zich te Buitenzorg, waar hij in weer
wil van het klimmen zijner jaren met on verflauw
den ijver en onverzwakte geestdrift bleef voort
gaan met de Regeering van advies te dienen om
trent de meest belangrijke aangelegenheden de in
landsche bevolking betreffende, en met door ge
schriften zijne op praktijk 
gronde denkbeelden bij ambtenaren 
ingang tc doen vinden. Het verkrijge 
zaam aandeel in het vaststellen der gewestelijke 
regelingen van de heerendiensten, hetwelk hem 
eene zeldzame gelegenheid opende om zijne denk
beelden in praktijk te brengen, deed hem geheel 
herleven en zich opbeuren uit 
stand, waarin hij door ondervonden teleurstellingen 
en onaangenaamheden en door eene ziekte, die hem 
in 1888 getroffen had, geraakt was, en zijn geest
kracht zoodanig sterken, dat hij spoedig weder de 
oude was en er geen enkel spoor der doorgestane 
ziekte overbleef. De vaststelling der regelingen
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mocht hij nog beleven; den 3don Mei 189G overleed 
hij te Buitenzorg.

Van het vele, dat hij schreef, vermelden wij slechts 
het volgende: onder den titel van Mitra noc tani 
(de vriend van den landman) liet hij een reeks van 
leesboekjes het licht zien; in het Tijdschr. van het 
Bat. Gen. voor K. en W. plaatste hij een aantal 
bijdragen, o.a. Piagcm van den vorst van Mataram, 
De batoe toelis te Buitenzorg, Bericht aangaande 
eenigo lontarschriften, Honderd en één Socnda- 
neescho spreekwoorden, Soendaneesche raadsels; 
voor de Koloniale Verslagen stelde hij een aan
tal kaarten te zamen; voor het Tijdschrift 
voor Landbouw en Nijverheid, voor dat van Bin
nen 1. Bestuur, voor „de Indische Gids” en voor 
andere periodieken, zoomede voor verschillende 
dagbladen bewerkte hij een groot aantal artikelen 
over landbouw en heerendiensten, over tuinbouw 
en veeteelt, over conversie van grondbezit, over 
onderwijs, irrigatie, enz. Afzonderlijk verschenen 
van hem o.a.: „Handleiding voor de koffiecultuur”, 
„Handleiding voor de teelt van zoetwatcrvisch”, 
„Veeteelt op sawahs”, „Handleiding voo het uit
zaaien van padi”, „Nota betreffende de padicul- 
tuur”, „Handleiding voor den aanleg van terras
sen”.

Literatuur. Ind. Gids, Juli 1896, bl. 1003; Tijdschr. 
B. B., J3e deel, afl. II, bl. 159; Ind. Mercuur, 9 Mei 
1896; „Wat een Nederlander in Indië doen kan”, 
door Dr. C. W. Janssen.

hammedaanschc inlanders slecht verzorgd en leven 
zij half verwilderd (zgn. „kamponghonden” of „gla
dakkers”. Zie GLADAG). Alleen die honden, welke 
op herten- en zwijnenjachten gebruikt worden, 
worden beter behandeld.

Do „gladakkers” behooren tot de in do tropische 
streken der Oude Wereld verspreide „pariahonden”, 
nauwe verwanten en waarschijnlijk afstammelingen 
van den jakhals (Canis aureus) en daarom door 
Keiler (Naturgeschichte der Haustiere, Bcrlin 1905) 
C. aureus semidome-sticus genoemd. Ook de tam
me hond van Nieuw-Guinea (in Andai kauwa ge
noemd) hoort waarschijnlijk tot deze groep van 
honden, evenals ook dc Australische Dingo.

De Bataks hebben een hond (bijang, bataksch), 
die als waak- en jachthond gebruikt, maar ook vet
gemest en gegeten wordt; hij is meestal geelachtig, 
soms ook zwart of wit (Schneider). Keiler (Die 
Abstammung der altesten Haustiere, Zürich 1902) 
beschouwt hem als een direklen afstammeling van 
den hond der voorhistorische paalwoningen (C. 
palusiris Rütim.), die op zijn beurt weer van den 
jakhals zou afstammen en nauw verwant is met 
onze tegenwoordige keeshonden. Volgens Schneider 
(Zoologische Jahrb-, Abt. Syat., Bd. 23, 1905) heb
ben ook de Orang Mamaq van Indragiri een huis
hond van een bijzonder type, die op de jacht ge
bruikt wordt. Tot voor weinige jaren bezaten ook 
de Tenggereezen een eigen, waarschijnlijk met 
den Australischen dingo verwant hondenras, G. 
Jamilkiris var. Tenqgeranus Kohlbr. (Nat. Tijdschr. 
Ned. Indië, dl. LV, 1896, blz. 283), dat thans 
uitgestorven is. Deze hond had een pluimstaart 
en was lang, lichtbruin behaard, met een zwart
bruine streep over het midden van den rug en 
een paar dwarsstrepen van dezelfde kleur. Een 
hiermee verwant, misschien thans ook reeds uitge
storven hondenras wordt op het Diënggebergte ge
vonden. Van den wilden hond van’Uërï'ArfcHfpel 
(zie HONDEN) kunnen deze tamme honden niet 
afstammen, daar ze in hun tandstelsel met het 
genus Canis overeenstemmen.

In Indië geïmporteerde Europeesche huishonden 
worden daar : 
zich zelden voc

HOLONTALO. Zie GORONTALO (Geschiede-
KIS).

HOMALANTHUS POPULNEUS O.K. fam. Eu- 
phorhiaceac. Karembi (soend. en jav.), Djarak 
pati (jav.), Toctoep lakek (mad.). Kleine boom met 
melksap, over een groot deel van Java tot 1700 M. 
boven zee verspreid, ook op de meeste van de andere 
eilanden en buiten den Archipel voorkomend. De 
eirond-driehoekige of ruitvormige bladeren zijn 
langgosteeld en doen veel denken aan die van den 
Populier. In de Preanger gebruikt men de schors 
voor het zwart verven van kleeren, terwijl men ook 
den boom wel eens aangeplant heeft als schaduw- 
boom in koffietuinen.

HOMALIUM FOETIDUM Bth., fam. Flacourlia- 
cetën. Minahassische talen: aliwowos, aloewowos, 
Ponosakansch: tohasik het z.g. Temataansche Ijzer
hout, op Celebes en in de Molukken voorkomend, 
gezocht voor huis- en bruggenbouw.

HOMALOMENA. Plantengeslacht der Araceeën, 
in de .Molukken vaak Kalemojang genoemd. Groote 
kruiden met rechtop staanden of liggendcn on dan 
aan den top opgerichten stam met vrij groote, vaak 
eenigszins hartvormige bladeren. De stam ver
spreidt, als inon hem doorsnijdt, een aromatische 
reuk, dio soms aan die van mierikwortel doet don
ken. Verschillende soorton worden gebruikt, vooral 
in het Oosten van don Archipel (Ambon, Moluk
ken). In Ambon gebruikt men //. alba onder den 
naam Pelahoelangals aas in vischfuikon. Van andere 
soorten worden zoowel de stengel als do bladeren 
als geneesmiddel gebruikt, vooral tegen verwon
dingen.

HOND (andjing mal., soend., asoo laao-jav., 
sögawon jioog-JAV). Dc tamme hond van Neder- 
landsch-lmlië is een kleine, dun en kort behaarde 
hond met rechtop staande ooien cn spitsen kop. 
Het lichaam is wit- of gedachtig of meer in het 
roode trekkende, de buik gewoonlijk lichter dan 
de rug. De staart is lang, hangend of opgericht. 
Als „onreine” dieren worden de honden der Mo- '

gewoonlijk spoedig ziek en planten er 
jorfc& dj f . Cl.

HOND, VLIEGENDE. Zie VLEERMUIZEN, .
VRUCHTEN ETENDE. ,. Vv e

f ü-:. -

HONDEN (Canidae), een hoog ontwikkelde, bijna 
kosmopolitische familie der Roofdieren (zie aldaar), 
die zich in een andere richting dan de Katten heeft 
gespecialiseerd. Evenals deze laatste zijn de Honden 
teengangers en hebben ze groote scheurkiozen, maar 
hun klauwen zijn niet tcrugt rekbaar. De groote meer
derheid der Honden behoort tot het geslacht Canis. 
De eenige wilde hond van Nedorlandsch-Indië ech
ter wordt tot een ander geslacht, Cuon, gebracht, 
dat in dc onderkaak een paar kiezen minder bezit 
dan do echte honden. Het is C. javanicus Desm. 
(rutilans Muil.; andjing oetan (mal.), die in een 
aantal lokale variëteiten op het vasteland vau Z.- 
Azie en op de Groote Soenda-eilanden voorkomt. 
Hij heeft een korten, spitsen kop, rechtop staando 
ooien en een roestroode kleur, met donkerder, aan 
den top bijna zwarten, staart. Hot dier leeft in 
weinig of niet bewoonde stroken, waar het van 
het strand tot op aanzienlijko hoogte aangetroffen 
wordt, en maakt vooral jacht op horten en wilde 
zwijnen, volgens Junghuhn ook op zceschildpaddc*n, 
wanneor deze oru eieren te leggen op het strand 
komen.

De inlanders op Java onderscheiden verschillende

- ' " ■
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(Nectarinndac), do bastaard-honingvogels (Dicac- 
idae) on do honingzuigors (Melliphagtdae). Do 
Ncctariniidac, als hot ware do Ivolibri’s dor oudo 
wereld, zijn kloino slanke diei'tjes, waarvan do 
mannetjes mot fraaie en mclaalglanzcndo kleuren 
zijn voorzien, terwijl do wijfjes bij vele -soorten 
groonachtig zijn zonder eonigen glans, met 
langen, min of meer krommen snavel, een van 
voren gespleten smalle on zeer lange tong, van 
onderen rond, van boven met een overlangsch 
sleufjo en aan de punt in twee dunne draden uit- 
loopcnd. Do tong kan ver buiten don bok uitge
stoken en dan diep in do bloem kelken gebracht 
worden, om met de grootste behendigheid het 
voedsel daaruit te halen; verwonderlijk zijn daar
bij de snelle horizontale bewegingen, die zij mot 
den kop maken. Hun voedsel bestaat hoofdzake
lijk uit de zeer verschillende, in allerlei soorten van 
bloemen en boom gaten levende in sekten en spin
nen en uit den honing en het stuifmeel der bloe
men. Vele soorten/,maken kunstmatige buidelvor
mige hangnesten/De vogels fladderen als het ware 
evenals vlindert boven do bloemen. Op alle eilan
den van den Indischen archipel komen zij voor; 
zij worden in hot Maleisch djantingan genoemd. 
Zij hangen gaarne evenals de mcezen aan de bloe
sems der boomen, vooral op soorten van Ficus en 
Loranthus, op dadapboomon (Erythrina), op ba
nanen {Musa) enz. Op de Soenda-eilanden loeft 
een kleine soort (Lcplocoma Ilasséltii) waarvan de 
rug, vleugels en staart glanzend staalblauw, de 
bovenkop goudgroen, de keel met violetten metaal- 
glans, de borst donkerrood en de mantel zwart zijn. 
Een oven kleine soort bewoont Timor (Cyrtostomu- 
solaris),.die van boven geelachtig olijfkleurig, van on
deren hoog-oranje-rood is,de kop en keel zijn metaal- 
groen. OpSumatra vindt men AethopygaTemminckii, 
hoog-rood van kleur, met een gelen stuit en lichtgrij - 
zen buiken borst. Eene olijfkleurige soort {Ae. exis 
mia) bewoont Java en heefteen metaalgroenen bo ven - 
kop, een gelen stuit en een donkerroode keel en 
krop met metaalblauwcn band over do keel; zij 
broeit in het gebergte en verhuist na den broedtijd 
in laaggelegen en bewoonde streken, alwaar zij 
zich vooral met bessen en insekten voedt. Op de 
Soenda-eilanden is een hoogroodgekleurde soort 
verspreid met donkergrauwen buik, gelen staart, 
voorhoofd en knevelstreep en staalblauwe staart- 

, pennen (Ac. siparaja). Op Java en Sumatra leeft 
Chalcoslctha insignis, die zich altijd ophoudt nabij 
het water, evenals de op Nieuw-Guinea, de Banda- 
eilanden, Amboina en Celebes levende fluweel- 
zwarte soort(IIermolimia aspasia) met staalblau- 
wen kop, krop en metaalgroenen rug, schouders 
en bovenzijde van den staart. Cyrlostornus zenobia 
van Amboina is van boven olijfgroen, de borst 
staalblauw en zwart met twee bundels goudgele 
vederen aan iedei-on kant. (Zie verder MANOEK 
MANJEUSEUP). Andere groote soorten (Arachno- 
thera), met een sterken doch weinig gekromde/) bek 
en een korten rechten staart, hebben de bovendeden 
groen, do onderdeden gedachtig gekleurd, doch 
zonder mctaalglans. Zij bewonen koffieplantages, 
bergbosschen, zelfs dorpen en tuinen; bij voor
keur vertoeven ze in vijgen boomen en azen zo op 
de bloemen van den pisang, den dadap (Erythrina 
indica), van djamboe’s (Euyenia), van Loranthus 
en van Orchideeën ; ook vangen ze gaarne spinnen. 
Aan de Westkust van Sumatra worden ze ge
noemd Bocroeng djantoeng, bij do Soendaneezon 
Kalatjès, bij de Beadjoe-Dajaks op Bomeo Sala-

variëteiten, die zij met eigen namen aanduiden: 
een groote variëteit (wawar, jav., lagog, soend.). 
die in paren leeft, een kleinere (adjag, jav. en soend.) 
die in kleine troepen voorkomt, en een kleinsten 
vorm (lcikik jav., oesoeng èsang soend.), die niet 
alleen in groote re troepen aangctrofEcn wordt, maar 
zich ook zou onderscheiden dcor een spitseren kop, 
kortere pooten en een iets lichtere, geclroodc vacht.

Voor tamme honden zie HOND.
HONDENBELASTING. Zie BELASTINGEN deel 

I blz. 263.
HOND JÉ, (soesd.). Naam (met verschillende 

samenstellingen) voor de soorten van Kicolaia en 
Achasma, fam. Zingiberaceeën.

HONDJÉ-GEBERGTE. Aldus gcheeton naar don 
Soendaneeschen naarn voor Amomum sp. div. (Nat. 
fam. der Scitamineae), vormt dit gebergte de Weste
lijke begrenzing van Java door do verwerping even
wijdig loopendo aan Verbeelc’s dwarsrij van vul
kanen in StraatSoenda,die de mioceeno lagen,waar
uit het bestaat, af breken. De gehcele rug van het ge
bergte bestaat in hoofdzaak uit brecciën,die in dikke 
banken zijn afgezet en naar het Oosten afhellen en 
in die richting verdwijnen onder de jongere mer- 
gels en kleisteenen. Aan den voet van den bergwand 
komen andesieten metdiabaaskarakteraan den dag.

De twee belangrijkste toppen zijn do Goenoeng 
Hondje (623 M.) en de Goenoeng Ajer Djeroek (590 
M).

Niet ver van het strand aan de Welkomstbaai 
wellen langs de oevers van de Tji Panandjaja war
me bronnen uit de breccie op.

Het vormt de westelijke grens van het zacht gol
vende heuvelland, waaruit het mergelterrein van het 
district Tjibalioeng bestaat. Het is vooral in het Zui
den met dicht geboomte bedekt en daar het de met 
waterdamp bezwangerde westelijke Oceaanwinden 
afkoelt en doet neerslaan, mede oorzaak van de voch
tige temperatuur van Zuid-West-Bantam.

HONDSHAAIEN. Zie HAAI.
HONGI. In de Molukken een inlandsche oorlogs

vloot, bestaande uit meerdere prauwen of andere 
vaartuigen, waarvan de bemanning zwaar bewapend 
en geheel ten strijde Is toegerust. Daar het doel is te 
rooven en te moorden of eigendommen te vernielen, 
dragen de hiermede ondernomen tochten den naam 
van hongi-tochten. Voorheen moesten deze, 
onder aanvoering van dienaren der O.-I. Comp., 
dienen tot uitroeiing van specerij boomen; thans ko
men ze alleen voor op Nieuw-Guinea, als de bewoners 
van meerdere kampongs zich vereenigen om eene 
aangedane beleediging te wreken, en op roof — dik
wijls ook menschenroof — uit te gaan. Zooveel moge
lijk wordt door het Bestuur aan bedoelde hongitoch- 
ten een einde gemaakt.

HONIMOA. Naam van het landschap op den 
Zuid-Oostelijken arm van het eiland Saparoea, 
die ook wel aan liet geheele eiland wordt gegeven, 
echter niet door Bilanders. (Zie ook „Ambon en 
„meer bepaaldelijk de Oeliassers, geographisch 
„ethnographisch, politisch en historisch door G. 
W. W. C. Baron van Hoëvell” blz. 12).

Het Noordelijkste landschap van het eiland 
heet IJatavjano d. w. z. „het land tegenover de 
wildernis”, hata = tegenoverliggend, wano = wil
dernis; met wano wordt Cerarn bedoeld, zie Van 
Hoëvell, als boven, bl. 10 noot 1.

HONINGBEER. Zie BEREN.
HONINGVOGELS. Onder dezen naam vermel

den wij een aantal vogelsoorten behoorende tot 
drie verschillende familiën, nl.: de honingvogels

een

■
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8ak. Deze soorten van honingvogels hebben bui
tengewoon lange snavels. Bij A. robusta, dio Java, 
Sumatra on Bomeo bewoont, neemt de bek >/3 

do geheelo lengte van don vogel in; het lichaam

zwarto vlougels, staart en kop en met witten buik 
en borst. Een andere soort (M. vulnerata)
Timor; alwaar zij even als Cyrtostomus Solaris 
Kolo natoenas wordt genoemd, leeft in bosschen 
en tuinen, is van boven zwart met uitzondering 
van een blocdrooden bovonkop, kin, stuit en bo
venzijde van don staart. M. egues van Nieuw- 
Guinea is bruin met een rooden keelvlok. Een 
meer groene soort is M. argentauris van dezelfde 
streken; deze is olijfbruin van boven, van onderen 
bleekgeel met bruin gevlekt en grijswitte oor- 
streek. Tot hot genus Philemon behooren groote 
vormen, bruinachtig grauw van kleur, wier bo
vensnavel van een min of meer ontwikkelden 
knobbel aan den wortel voorzien is en wier.kop 
gedeeltelijk, soms geheel, naakt is. Ph. novae 
guineae is over een groot deel van Nieuw-Guinea 
verspreid. De op Booroe voorkomende soort (Ph. 
bouruenis) is merkwaardig door de groote gelijke
nis, die er bestaat tusschen deze en een aldaar 
levende wielewaal (Mimeta bountensis), een voor
beeld van mimicry, waarop door Wallace is ge
wezen. Zie MIMICRY. De soorten van het genus 
Ptilotis hebben een geheel bevederden kop en veelal 
verlengde oorvederen, die een witten of gelen bun
del vormen. Pt. analoga van Nieuw-Guinea en de 
Aroe-eilandcn is op de bovenzijde olijfgroen, van 
onderen groonachtig grijs, met een bundel gele oor
vederen.

HONINGWIJZER. Zie KOEKOEK. .
HONINGZUIGERS. Zie HONINGVOGELS. ' -?v
HOOFD VAN PLAATSELIJK BESTUUR. Zie

onder BESTUUR (deel I, bl. 2S2).
HOOFDDOEK. Mal.: sëtangan kapa- 

1 a, jav. : i k ë t (d. i. „band”). Een op Java steeds, 
in de Buitenbezittingen veelal, gebatikte hoofdbe
dekking voor mannen, van vierkanten vorm en 
vaste maat; varïëerend van 1 tot 1,12 M. in£het 
vierkant al naar gelang de breedte was van dejrol 
wit katoen die de batikster of de tjap’per gebruikt 
heeft. Deze breedte (Jav. k a t j o e) van het oor
spronkelijk katoendoek vormt dus tevens de lengte 
voor den hoofddoek. Evenals onze zakdoeken 
steeds vierkant zijn, is dat evenzeer de Jav. zak
doek (óók katjoe geheeten), en ook de* Mal. 
sapoe tangan (samen getrokken: sëtan
gan) of „hand-wisch” = zakdoek. De Mal. term 
voor hoofddoek (zie boven) beduidt dus letterlijk 
„hand-wisch des hoofds”; en bewijst daardoor 
reeds, dat do hoofddoek-dracht bij Maleiers iets 
ontleends is.

Die ontlecning door Maleiers en andere Indone
siërs moet geschied zijn aan de Javanen; na dier 
Islamiseering, na 1600. En de Javanen zelf kun
nen óók pas na 1600 hun hoofddoek als algemeens 
mode zijn gaan dragon, onder rechtstreekschen in
vloed der Moh. dracht van den Perzisch-Arabi- 
schen tulband (Mal. d ë s t a r, m a n d i 1, s ë r- 
ban; Jav. dèstar, sërban; alle drie Perz. 
woorden), die ton tijde der Eerste Schipvaart der 
Hollanders naar Indiö (1596) nog in optima fornia 
do exclusiove dracht was van Sumatraansche 
hoofden on Javaanscho grooten en geestelijken. 
Doch op Java voltrok zich do metamorphose van 
tulband tot hoofddock gemakkolijk, omdat daar 
niot alleen bij gewono landlieden reeds lang vóór 
1600 grooto hoofddoeken van goklopten boombast 
(Jav. dëloewang) in zwang waren, maar reeds 
eeuwenlang in Middon-Java gladde kapjes — zelfs 
al afgobeeld op den Boroboedoer_uit..de 8o eeuwl —■ 
een veel vooi’komende hoofd bedekking vormden.

van

van
is van boven olijfgroen, van onderon lichtgeel ge
kleurd, met donkere lengtevlekken op den kop 
en versierd met twee bundels oranjegele vederen 
aan de zijden der borst; bij A. longirostris van de 
Soonda-eilanden en Colebes is de bek naar even
redigheid nog langer doch dunner, de vogel even- 
zoo gekleurd, doch de onderdeden zijn hooggeel en 
do keol wit; op Java bewoont hij bij voorkeur do 
bergen. Een grijze op den rug groene soort (A.afjinis) 
leeft op Java en Sumatra in de banaanaanplantin- 
gen. De zoogenaamde Bastaard-honingvogels (Di- 
caeidae) zijn niet grooter dan een Goudhaantje 
(Regulus) en nauw verwant aan de Honingzuigers, 
doch voorzien van een korten weinig gebogen 
bek met zeer fijne tandachtigo insnijdingen; de 
mannetjes zijn fraai rood of geel, de wijfjes groen 
of grijs van kleur. Een aantal soorten zijn over 
den Indisclien archipel verspreid. Een der grootste 
soorten, Melanocharis nigra van Nieuw-Guinea, is 
zwart, van onderen grijsachtig geel. Op Java en 
Bomeo leeft een vermiljoen-roode soort (Dicaeum 
flammeum) met grijze borst en buik en zwarten 
staart en vleugels; zij is daar zeer algemeen zelfs 
in tuinen, vervolgt heftig niettegenstaande haar 
geringe grootte andere vogels, steeds krik-krik 
schreeuwende; zij maakt uit allerlei pluisachtige 
deelen van planten een kunstig gevormd nest 
met de opening aan ééne zijde, aan buigzame tak
ken opgehangen. De Maleiers noemen dezen vogel 
boeroeng tjabc. Een andere blauwzwarte soort 
(Die. sanguinolcnlum) van Java heeft een geel
achtige borst en buik en hooggekleurde keel; leeft 
altijd gezellig in het gebergte on voedt zich met 
kleine vruchten. Die. trigonostigma is donker 
blauwgrauw van kleur met een roodgele borst, 
rug en buik; deze soort en eene olijfbruine (Die. 
chrysorrhoeum) van onderen met groote zwarte 
lengtevlekken en een gelen staart, bewonen Java, 
Sumatra en Borneo. Op Timor leeft Die. Mack- 
lolii met hoogroode keel on stuit, witte borst en 
buik, overigens zwart. Van het genus Prionochi- 
lus, met een krachtigen bek, bewoont eeno soort 
Java, van boven leikleurig en van onderon wit, 
met hoogroode kruin on borst (Pr. pcrcussus) en 
oen andere Bomeo, hoog rood, geel en zwart ge
kleurd (Pr. xantho'pygius). Onder al deze bijzon
der sierlijke vogeltjes werd in den laatstcn tijd 
een slachting aangericht ten behoeve van don 
modehandel in voeren. Een fraaie grooto vorm 
van Nieuw-Guinea, voorzien van een korten bij
na rechton snavel, is Oreocharis arfaki; deze is 
van boven groen, van onderen geel met zwarten 
kop.

Tot do honingzuigers (MellipJiagidae) bohoo- 
ren meerendeels grootore soorten. Do vertegen
woordigers dezer familie komen niet westelijkor 
voor dan Celobes en Bali. Do snavel is langer of 
korter en do zijranden zijn aan don punt meestal 
fijn gotand; de tong is eveneens ver uitsteekbaar 
en aan den punt van een bundel fijne vezels voor
zien. Tot do kloinero vormen bohooren do soor
ten van het genus Myzomela. Deze zijn rood, 
bruin on zwart of groen en geel van kleur, doch 
zonder eonigen metaalgloed; de snavel is zeer 
lung on gekromd en de poolen zijn lang. Op de 
Banda-eilandeu leeft een driekleurige soort (My- 
zomcla Boiei) met rooden rug, kop en hals, met J
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de vischvangst of den klapperpluic. Do bevolking 
Tidocng is evenzeer gemengd als (lie der Dui- 

zend-eilandon (zie aldaar) en gelijkt het meest op dio 
Panggang; de huizen zijn van Maleischen bouw

trant. Zie ook voor den maatschappclijken toestand 
bij DUIZEND-EILANDEN en verder Tijdschr. 
Binn. Bestuur, Dl. 30 (1906), blz. 414 vlg.

HOORN (JOAN VAN). Geb. 16 Nov. 1653 te 
Amsterdam, zoon van Pieter van Hoorn en S. 
Bessels, vertrok 1663 met zijn vader naar Indië, 
werd reeds 1665 onder-assistent, 1671 assistent, 
1673 onderkoopman, 1676 koopman en eerste 
klerk ter alg. secr., 1678 secr. der Hoogo Regcering, 
1682 raad extra-ordinair en werd in hetzelfde jaar 
met eeno zending naar Bantam belast en tot 
pres. der weeskamer, in 1684 tot pres. van hot 
coll. van heemraden benoemd. In 1685 weder 
met eene zending naar Bantam afgevaardigd, 
werd hij hetzelfde jaar tot raad-ordin. en in 1691 
tot dir.-gen. benoemd. In 1701 (20 Sept.) tot 
Gouv.-Generaal aangesteld, trad hij als zoodanig 
15 Aug. 1704 op; 2 Maart 1708 op verzoek ont
slagen, trad hij 30 Oct. 1709 af en vertrok den 
volgenden dag als admiraal der retourvloot naar • 
het vaderland. Hij overleed 21 Febr. 1711 te Am
sterdam. Zijn bestuur wordt vooral gekenmerkt 
door den oorlog op Java (1704—1709), het con
tract met Mataram van 1705, waarbij West-Java 
aan de Cie. werd afgestaan, en de groote uitbrei
ding aan de koffiecultuur gegeven.

HOORN (FIETER VAN). Zie bij CHASTELEIN.
HOORNS. De schelpen der slakken (zie GAS- 

TROPODEN).
HOORNVISSCHEN belmoren tot de Plectognathi 

(zie VISSCHEN). De huid dezer zonderling ge
vormde en bij de zeelieden algemeen bekende vis
sollen, waarvan een aantal soorten in den Ind. Archi
pel leven, is ruw en bedekt met in partijen geplaat
ste harde schubben. Bij sommige soorten, voorzien 
van prachtige kleuren, is de huid van het geheele 
dier bekleed met ruitvormige of zeshoekige harde 
schilden, waarbij zich aan het achtereinde nog een 
groot aantal scherpe punten bevinden; in plaats van 
de eerste rugvin zijn er twee kleine en een bijzonder 
lange stekel aanwezig. De vorm van den visch is 
een ovale schijf. Hiertoe belmoren de soorten van het 
genus Balisles. Andere soorten hebben de huid met 
ruwe verhevenheden geheel bedekt en één stekel 
vervangt de rugvin; haar kleur is grijs en bruin; zij 
vormen het genus Monacanllms. Soorten van beide 
geslachten worden in het maleisch Hajam genaamd. 
Bij de soorten van het geslacht Triucanlhm (Mal. 
Sokan) bestaat de eerste rugvin uit verschillende 
stekels en de buikvinnen worden vervangen door 
twee diep in de huid geplaatste lange stekels. De 
Hoornvisschen leven in zee, enkele ook in de rivieren 
en voeden zich met de diertjes der koralen en met 
zeewier. Sommige soorten der Hoornyjsschen zouden 
vergiftige eigenschappen bezittem/'
~)HOOZE (JAN ADRIAAN). Geb! te Wissckerkc 16 

Januari 1851, overl. te Luik JJL Juni 1893. In 1873 
verwierf hij te Pel ft het diploma van mijningenieur, 
vertrok 1874 naar In(Tië en wasdaarinden eersten tijd 
voornamelijk werkzaam bij de uitvoering van artesi
sche boringen. Zijn voornaamste arbeidsveld vond hij 
echter later in de residentie Zuider- en Oosteraf- 
deeling van Borneo, waar hij bijna alle langs de kust 
gelegen kolen vindplaatsen gedet ailleerd onderzocht. 
De belangrijke rapporten en kaarten daarover wer
den gepubliceerd in de Jaarboeken v. h. Mijnwezen 
1886—1888. Zijn laatste werk: Topografische, geo-

Men zie do}platcn 13—18 en daarnaast 23 (Ba- 
Aloej’s?) in \ Lodowycksz’. Eerste Boeck (1598), 
heruitgave Rouffaor & Ijzerman, 1915; on verg. 
vooral do foto’s Vair Kinsborgon van Tjandi Panar— 
taran_ (14e eeuw) voor de kapjes-dracïït.
~~Door deze metamorphoso en adaptatie van in- 

heemsch en uitheemsch kon op Java het hof- 
woord (Kr&ma inggil) voor don hoofddook of haar
band” (i k 6 t) worden: d ë s t a r, dus (Perz.) 
„tulband”; waarnaast nog do desa-Javaan zijn ter
men singel en o o d ë n g bezit, do Soonda- 
nees zijn totopong (eigenlijk „mijter”) on 
o e d e n g, do Madoorecs zijn s i g a r (of „ge
halveerd” doek, omdat hij van óónon vierkanten 
lmofddoek er langs de diagonaal twee laat ma
ken).

In de wijze van aandoen van den hoofddoek 
heerscht op Java een haast onbegrensde verschei
denheid, van geraffineerd-keung (Vorstenlanden) 
tot boersch-slordig (West-Java); in de stof zoo 
goed als geen verscheidenheid op Java (alles ge
batikt of getjapt katoen; behalve de grof-wit- 
katoenen der weinige Badoej’s, en de hoofddoeken 
van k a ï n-k ëmbangan bij Vorstenlandsclie 
soldaten, of Jav. dandies), daarbuiten meer (vaak 
geweven en met gouddraad in Minangkabau ;_meest 
van kleurige zijdo op Soemba); irTdo batik-versiering 
slechts één belangrijk verschil: de aan- of afwezig
heid van een zgn. spiegel (Jav. m o d a n g), d. i. 
een binnen-vierkant van effen wit of blauw of rood 
of groen enz., al dan niet naar binnen toe aan de ran
den versierd met haak-motieven (Jav. tjoe- 
mëngkirang).

Bij dit alles blijft de hoofddoek uitsluitend 
mannendrachl, óók in de Buitenbezittingen. Slechts 
in de Toradja-landen zou men kunnen spreken 
van een soort overgang tot vTOuwendracht, om
dat daar de vrouwen een „hoofd-band” (t a 1 i 
b o n t o) bezigen voor het omwinden en bijeen
houden van het haar/(zie Adriani & Kruijt, De Ba
re’e sprekende Toradja’s, II, 1912, p. 219—221), en 
zelfs deels 'een formeelen hoofddoek; de ouder- 
wetsche hoofddoek van geklopten boombast 
(f o e j a) der mannen heeft hier bovendien den 
vorm van eene ruit.

om
vanII . van

In den allerjongsten tijd, sinds ca. 1910, begin
nen de jonge zeloten van den Sarikat Islam op 
Java zich te emancipeeren van don hoofddoek, 
en volgen de onder Maleiors roods vroeger verbreide 
mode: het dragen van een zwart fluweelen mutsje 
(ko p j a h, zie dit woord).

Literatuur: Rouffaer en Juynboll, De batikkunst 
in Ned.-Indië, 1914, p. 80—89.

&

G. P. R.
HOOFDGELD. Over het hoofdgeld, dat de Mo- 

hammedaansche vorsten van Inlandsche staat
jes in de Buitenbezittingen (veelal onder den 
naam HASIL, zie aldaar) plachten te heffen van de 
hun onderworpen, maar nog niet tot den Islam 
bekeerde volkstammen, zie ISLAM III, a; vgl. 

y^G. Snouck Ilurgronje, De Islam in Ned. Indië, f 
P-* 6 (Groote Godsdiensten, Serie II, no. 9, blz. 382). ■> 

De-Ned.-Indische regcering heft zelve ook hoofd
gelden . (Zie hierover BELASTINGEN deel I blz. 232). 

HOOGERE BURGERSCHOLEN. Zie ONDER

!
■

0>

■

( i\ WIJS.
HOOGERE KWEEKSCHOOL te Poerworedjo 

(Kedce). Zie ONDERWIJS.
HOORN-EILANDEN. Groep van kleine koraal

eilanden in de Java-zee, ten N.W. van de baai van 
Batavia. Een ervan, Tidoeng, heeft een vaste bevol
king van 150 zielen; andere worden tijdelijk bewoond

f.
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logische, mineralogische en inijnbouwkundigc be
schrijving van een gedeelte der afdccling Marta- 
poera, waarin een schat van gegevens over de 
daar aanwezige mineralen (kolen, goud, diamant) 
jyocfrkomt, verscheen in genoemd jaarboek 1893.

Zijn zwakke gezondheid dwong hem in 1888 ver
lof naar Europa en in 1891 ontslag uit ’s lands dienst 
te vragen; bij zijn overlijden was hij aan het Inst ituut 
Montefiore te Luik bezig zich te bekwamen voor 
ingénicur-élcctricien.

Necrologie door P. van Dijk in Jaarboek Mijn
wezen 1893, Bijvoegsel.

HOPEA, fam. Dipterocarpaceae. Meest groote 
boomen, die vooral op Borneo en Sumatra veel 
voorkomen. In het Maleisch heeten ze Kawang, 
Tengkawang of Tangkawang, op Sumatra Singlca- 
wang e. a. namen. Van sommige soorten is het 
hout in gebruik voor verschillende doeleinden. 
De voornaamste beteekenis van de soorten van 
dit geslacht is dat ze het Kawang- of TC-ngka- 
wangvot (Minjak tengkawang) uit de vruchten 
leveren (zie aldaar), welke eigenschap ook toe
komt aan de vruchten van Shorea-soorten. Hopea 
is ook de stamplant van de Borneosche Damar. 
(Zie DAMAR en SHOREA.)

HORNER (Dn. LUDWIG). Geb. 1 Maart 1811 
te Zürich, studeerde te Heidelberg en vertrok 
in 1835 als officier van gezondheid naar Indië. 
Tot lid der natuurkundige commissie benoemd, 
bezocht hij eerst in het gevolg van J, C. Baud, 
later zelfstandig Java, Borneo en Sumatra, deed 
daar belangrijke geologische onderzoekingen, doch 
stierf reeds 7 Maart 1838 te Padang. Van zijne 
hand verschenen: Verslag van'een' gooi. onder
zoek van het z.o. gedeelte van Borneo, Verh. Bat. 
Gen. v. K. en W. XVII, 87; Gooi. gesteldheid van 
de Batoe-eilanden, T. v. Ncd.-Indië, III, dl. 1, 
bl. 31(5; Geol. gesteldheid van den vulkaan Gcdeh, 
Verh. Bat. Gen. v. K. en W. XVII, 1.

HORNSTEDTIA. Kruidachtige plant van de 
familie der Zingiberaceeën, waarvan vele soorten 
onder den Soondan. naara Pining met verschil
lende samenstellingen bij de inlanders in gebruik 
zijn, vooral ter wille van de vruchten. Het meest 
bekend is echter Hormtedlia dongala Val.; een 
groote plant van de Molukkon en Am bon, die 
veel op Al pinia Galanga gelijkt. De bloemen zitten 
in een dichte kolfvormigo blooiwijze aan het eind 
van een dikke steel. De vruchten worden rijp 
in een taaie slijmachtige massa tusschen de schut
bladeren. Als do kolven half verrot zijn, worden 
de glibberige, slijmige zwarte zaden gegoten om 
hun uangenamen rinschen smaak. Deze soort 
heet op Am bon Anipan of Oempa, op Ternate— 
Globa koesi. Van de soorten van W.-Jayajworden 
de vruchtkolven soms geconfijt gegeten.

HORS-MAKREEL. Zie MAK REELACHTIG EN.
HORSFIELD (THOMAS). Natuuronderzoeker, 

gel). 12 Mei 1773 tc Bethlehcm in Pcnnsylvanie. 
Als scheepsarts op een Amerikaan sch vaartuig 
kwam hij in 1800 naar Batavia, en de prachtige 
natuur van Java oefende zoo groote aantrekking 
op hem uit, dat hij twee jaren later er terugkeerde, 
ten einde in Indië een vasten werkkring te zoeken 
als natuuronderzoeker. Hij wist zich de hulp te 
verzekeren der bestuurders van het Bat. Genoot
schap on werd op hun voorspraak door don Gouv.- 
Gen. Si borg belast met een wetenschappelijk on
derzoek, o. a. naar de beteekenis der Indische 
planton voor de geneeskunde. Zoo heeft Hors
field van 1802—1818 rustig kunnen dóórwerken,

on de omwentelingen dier jaren hebben nimmer 
zijn arbeid gestoord: voor en tijdens en na het 
Engclsche tusschenbestuur steunden de regeerin- 
gen hom met ceno gelijkmatigheid, welke gunstig 
afsteekt bij do wisselende inzichten, die gewoon- 
lijk aan koloniale besturen eigen zijn. Horsfield 
heeft zijn taak als Indisch natuuronderzoeker mot 
gestadigen ijver ten uitvoer gebracht en wij dan
ken aan zijne goede waarnemingen een niet ge
ring deel der exacte kennis van Indië. Van 1802— 
1807 doorreisde hij Java van West naar Oost. Later 
vestigde hij zich metterwoon te Soerakarta en 
hield zich daar met floristische en faunistische 
studiën bezig. In 1814 werd hij in commissie ge
zonden naar Banka en gaf hij een belangrijk rap
port over dat eiland, in het bijzonder wat de tin- 
winning betrof. Zijn vriend Raffles wist hem in 
1818 naar Benkoelen tc trekken, en schijnt ook 
bewerkt te hebben dat Horsfield in het volgend 
jaar met al zijne verzamelingen (o. a. een herba
rium van ruim 2200 Javaansche soorten) naar 
Londen trok on daar cenc aanstelling kreeg bij 
het Indisch museum in Lcadenhallstreot. De bil
lijkheid eischt te erkennen, dat Horsfield’s collec
ties in Engeland voortreffelijk bewaard en bewerkt 
zijn, en zoo der wetenschap zeer ten goede kwa
men. Hij stierf te Londen op 14 Juli 1850.

Literatuur. Horsfield heeft reeds tijdens zijn 
verblijf in Indië een aantal belangrijke opstellen 
geleverd, meest opgenomon in Dl. VII en VIII 
der Verhandelingen v. h. Bat. Genootschap. Zij 
zijn deels van mineralogisch-geologischen aard, deels 
botanisch, als overde planton bakoeng (Crinum), 
g a t è p (Inocarpus), rarak, 1 ë r a k (Sapindus) 
oepas (Antiaris) en over de medicinale gewas
sen van Java in het algemeen. Zijn rapport over 
het eiland Ban ka is te vinden in Dl. II van het 
„Journ. of the Ind. archipelago”, vertaald en 
met vele aanteek. voorzien in Dln. XII, XIII 
Tijdschr. v. Ned.-Indië. De door Horsfield naarEngo- 
land medegenomen planton zijn beschreven in een 
door J. J. Bennctt en R. Brown in 1S38—52 uit
gegeven fraai geïllustreerd kwartowerk, get. „Plan- 
tae Javanïcao Rariores”. Voorts heeft Miquel bij 
de bewerking zijner „Flora v. Ned.-Ind.” inzage 
gehad van Horsfield’s herbarium, ook voor zoo
verre dit niet gediend had voor de samenstelling 
van bovengenoemd boek. Horsfield’s hoofdwerk 
op dierkundig gebied verscheen te Londen in 
1824 als „Zoological researches in Java and the 
neighbouring islands”. Voorts gaf hij verschil
lende opstellen over Ind. zoogdieren en vogels 
en bewerkte in 1830 samen met W. Jardino eeu 
werk „Illustrations of ornithology”, terwijl naar 
het door hem uit Indië medegebracht materiaal 
W. Sharp© Mac Leay in 1S25 publiceerde „An- 
nulosa javanica or an attempt to illustrato the 
natural affinities and analogies of the Insects, 
collectcd by Thomas Horsfield”, een plaatwork 
over Javaanscho insecten.

HOSPITALEN.ZieGENEESKUNDIGE DIENST. ^
HOUTMAN (CORNELIS DE). Afkomstig van 

Gouda, bekend door zijn deelneming aan den 
eersten tocht dor Nederlanders naar'den O.-I. ar
chipel (1595), nadat hij korten tijd te voren in 
Portugal geweest was. Door De Jonge (Opkomst 
Ncd. gezag in O.-I. I, 90, II, 187) is nador aan- 
getoond dat do Houtman geenszins do ziel dier 
onderneming was en dat zelfs het gedeeltelijk 
mislukken van den tocht, dien hij als kommies 
medomaakte, voor eon goed deel aan hem to wij-
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slachten behooron. Op Java heerscht niet meer de 
groote onzekerheid, welke betreffende de namen dor 
houtsoorten in de Buitenbezittingen bestaat; vooral 
door do onderzoekingen van den botanicus aan het 
Herbarium te Buitenzorg,. Dr. S. H. Hoorders, is 
die onzekerheid-voor Java langzamerhand geheel 
opgeheven; op dat eiland kan van iedere houtsoort, 
mits voldoende herbarium materiaal voorhanden is, 
de wetenschappelijke naam worden opgegeven. 
Waar echter over het algemeen nog eene groote ver
warring omtrent de nomenclatuur der Oost-Indische 
houtsoorten bestaat, en het aantal daarvan zoo 
groot is, is er van atgezien om een gedeelte dier hou t- 
soorten ieder afzonderlijk in deze Encyclopaedie te 
bespreken. Aan het slot van het onderhavig artikel 
komt echter eene literatuur-opgave voor, aan de 
hand waarvan het mogelijk zal zijn alles, wat om
trent de verschillende houtsoorten bekend is, te 
vinden.

Reeds sedert vele jaren hebben verschillende na- 
tuurvorschers en geleerden er zich op toegelegd 
de Indische boom- en hout-soorten te determinee- 
renen te beschrijven. De namen Rumphius, Jung- 
liuhn, Blüme, Kuhl, Korthals, Van Hasselt, Hass- 
karl, Miquel, Bisschop-Grovelink, Teysmann, Bin
nendijk, Kürz, Filet, Van Eeden, Duyfjes, Boer
lage, Hoorders, Valeton, Smith en andere zijn onaf
scheidelijk aan de Oost-Indische boschboomflora 
verbonden.

Wat het onderzoek naar de physische en de tech
nische eigenschappen en naar den anatomischen 
bouw der verschillende houtsoorten betreft, ook 
daaromtrent is nog zeer veel te verrichten; de oud- 
inspecteur van het Boschwezen, wijlen J. W. H. 
Cordes, heeft den anatomischen bouw van het 
djatihout onderzocht en hierover geschreven in 
zijn werk „De djatibosschen op Java”, waarvan 
een tweede uitgaaf in bewerking is. Prof. Moll en 
Jansonius te Groningen zijn thans bezig een meer 
algemeen on d erzo elcnaar den bouw van de verschil
lende Oost-Indische houtsoorten te verrichten, en 
trachten o.m. ook de verschillende djati-variëtei- 
ten anatomisch van elkaar te onderscheiden. Door 
de Artillerie-Constructiewinkel te Soerabaia, de 
Marinewerf te Amsterdam en den DienUrdëFSlaats- 
spoorwegen op Java worden omtrent de technische 
eigenschappen van verschillende Oost-Indische hout
soorten voortdurend proeven genomen, terwijl in de 
impregncerinrichting van den Heer Gips te Dor
drecht proefnemingen geschieden met liet verduur
zamen van Oost-Indische houtsoorten, speciaal ten 
behoeve van het bezigen van wildhout als dwarslig
gers voor de spoorwegen. Bij het sedert enkolc jaren 
opgerichte boschproefstation is met het onderzoek 
naarde eigenschappen der verschillende houtsoorten 
pas een eerste begin gemaakt kunnen worden, om
dat met het weinige beschikbare personeel voorloo- 
pig do meeste aandacht aan andere meer urgente 
werkzaamheden geschonken moet worden. 'Jntus- 
schen zijn uit de praktijk al verscheiden eigenschap
pen van veelvuldig gebruikte houtsoorten bekend ge
worden, waardoor van meerdere houtsoorten de min
dere of meerdere bruikbaarheid voor bepaalde doel
einden is vastgesteld kunnen worden. Zoo is b.v. van 
het waroe-hout (Jlibiscus liliaceus B.) bekend, dat 
het aan lichtheid een buitengewone veerkracht 
paart, waardoor deze houtsoort zeer gezocht is voor 
karre- en wagen-hoornen en daarvoor zelfs veel ge
schikter is dan het voortroffelijkedjatiliout. Walikoe- 
koen (Schoutenia ovata Korth) is ook zeer veerkrach
tig en taai, maar vrij zwaar; dit hout wordt evenwel

ten was. In 159S stond hij aan het hoofd een er 
vloot van 2 schepen, door do Mouclieron uitge
zonden; don lsten Sopt. 1599 werd hij aan boord 
van zijn schip voor Atjeh verraderlijk door do 
inboorlingen vermoord Vwaa rover zie, behalve Do 
Jonge, Leupe, Bijdr. t. t. 1. en vlk. IVe Ser. IV, 
527. In 1880 werd voor hem en zijn broeder Frede- 
rik te Gouda een monument opgoricht.

HOUTMAN (FREDERIK DE). Broeder van Cor- 
nelisfzicvorig artikel),wien hij op zijne beido tochten 
vergezelde, in 1595 als onderkommies, in 159S als 
kapitein van het tweede schip. Te Atjeh-geraaktc hij 
in gevangenschap, waarin hij 26 maanden verkeer
de; in Dec. 1600 wist hij aan boord van de Ned. 
vaartuigen onder Van Caerden te geraken, met 
het deel dezen voor aanslagen der Atjehers to 
waarschuwen, maar keerde vrij willig weder naar 
Atjeh terug, ten einde bij den Sultan de belangen 
der Nedcrl. te behartigen, ’t geen hem echter niet 
gelukte, daar hij weder gevangen genomen en naar 
Pedir gevoerd werd. Eerst in Dec. 1601 werd hij, 
bij het verschijnen eener nieuwe vloot voor Atjeh, 
door den Sultan, die met de Portugeezen in on
min geraakt was, in vrijheid gesteld. In 1603 ging 
hij met de vloot van St. van der Hagen als opper
koopman naar Indië, en trad in 1605 als gouver
neur van Amboina op. In 1616 werd hij Raad van 
Indië en gouverneur der Molukken en keerde in 
1625 naar het vaderland terug, waar hij in 1627 
te Alkmaar overleed. Zie behalve De Jonge, het 
„Cort verhaal van ’t gene wedervaren is F. De 
Houtman te Atchein”, Gouda 1880. (Herdruk).

F. de Houtman verwierf zich ook groote ver
dienste als sterrekundige en taalkundige, waartoe 
hij tijd en gelegenheid wist te vinden tijdens zijne 
gevangenschap te Atjeh. Het resultaat daarvan is 
nedergelegd in zijn „Spraeck endo woordboek in 
de Maleysche en Madagaskarscbe talen.... alles 
in ’t Nederduytsch verduytst. Noch zijn hier bij
gevoegd de Declinaties van vele vaste Sterren 
staende omtrent den Zuydpool”, Amst. 1603, later 
herhaalde malen herdrukt. Zie Th. Ch. L. Wijn
malen in Actes du Vlième Congr. int. des oriënt. 
Leiden, 4e partie 201; P. J. Veth, T. Aardr. Gen.

, bl. 230.
HOUTSOORTEN. (Zie DJATI en WILDHOUT- 

BOSSCHEN) Het aantal houtsoorten, dat in den 
Indischen Archipel wordt aangetroffen, is minstens 
twee duizend; een groot deel daarvan is nog niet 
wetenschappelijk gedefinieerd. Voor iedere boo n- 
of hout-soort weet do Inlandsche bevolking eon 
naam te noemen en dikwijls zelfs meerder e namen, 
maar deze Inlandsche benamingen geverr aanleiding 
tot schromelijke verwarring, omdat dezelfde naam 
dikwijls in verschillende streken aan geheel andere 
boomsoorten gegeven wordt, terwijl omgekeerd 
dezelfde boomsoort in verschillende streken een 
anderen naam draagt. Op Sumatra b. v. is een 
Quercus-soort, die den naam resak heeft, maar er 
is op hetzelfde eiland een Dipterocarpus soort, die 
eveneens resak wordt genoemd; daarentegen wordt 
de Albizzia procera door de Soendaneezen ki-hijang, 
door de Javanen wangkal of wero& en door de Ma- 
doereezen bangkal of beroe genoemd. Zoo is b. v. 
verder de naam meranti een collectief-naam, welke 
de bevolking van Sumatra aan verschillende boom
soorten geeft, welke een mm of meer bruikbaar 
hout leveren en hars afscheiden, terwijl kajoe-besi 
een collectief-naam is voor verschillende zeer harde 
en duurzame houtsoorten, afkomstig van hoornen 
op Sumatra en Bomeo, welke tot verschillende ge-
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boven djati verkozen voor wiclspaken, navon on vei
lingen. Van mangli of manglid (Miclielia velutina BI.) 
is bekend, dat hot afwisselend aan zeer uitccnloopen- 
do temperaturen en vochtigheidsgraden blootgesteld, 
nog veel minder aan scheuren on werken onderhevig 
is dan goed droog djatihout. Hoewel djati, voorna
melijk door zijn groote duurzaamhoid, het meest go- 
zochto bouwhout is, zijn er verschillende wildhout- 
soorten, die voor moubelhout beter geschikt zijn, 
’t zij door mooie kleur en glans, ’t zij door fijnen 
draad, lichtheid, of wat ook, terwijl voor het maken 
van kisten djati zoo goed als nooit gebezigd wordt, 
vooreerst omdat het daarvoor veel te duur en 
bovendien wijl het te zwaar is. Voor theekisten 
b. v. worden, voorzoover geen machinale kisten 
(Venesta- -of Acme-kisten), uit Europa geïmpor
teerd, worden verkozen, alleen zeer lichte houtsoor
ten gebezigd.

Zooals in het hoofdstuk „Wildhoutbosschen” 
wordt vermeld, neemt het gebruik van wildhout op 
Java gaandeweg toe; thans wordt eene hoeveelheid 
van circa zes duizend M3 per jaar in eigen beheer 
gekapt en voor verschillende doeleinden gebezigd. 
In Midden-Java, waar het djatihout gemakkelijk te 
krijgen is, is de wildhoutomzet gering, maar in Oost
en in West-Java, vooral in de Preanger-Regentschap- 
pen, wordt het gebruik van wildhout Steeds "belang- 
rijker. Speciaal het rasamala-hout (Altingia excelsa 
Noronha), wel eens het djatihout van West-Java 
genoemd, wordt als bouwhout duur betaald; toch 
is het voor allerlei binnenwerk, als deuren en ven
sters, minder bruikbaar, omdat het zeer aan scheu
ren en werken onderhevig is; dit hout is niet droog 
te krijgen, integendeel, het is vrij sterk hygrosco- 
pisch, en die eigenschap gaat door uitlogen gedu
rende langeren tijd, zooals door verschillende proef
nemingen gebleken is, niet verloren; voor stijlen en 
voor kapwerk is het intusschen zeer goed te gebrui
ken, omdat het, mits kernhout, uiterst duurzaam is; 
vooral het kernhout van boomen, die gedurende 
meerdere jaren in het bosch omver gelegen hebben, 
is buitengewoon duurzaam en wordt niet door witte 
mieren aangetast. Ki hijang of weroe-hout (Albizzia 
procera Btli) wordt als bouwhout minstens even 
hoog gesteld als rasamala. Behalve rasamala on we- 
roe worden in West-Java op de Gouvornements 
hout venduties voornamelijk verkocht: poespa (Schi- 
ma Noronhae Reinw), manglid (Michelia velutina 
BI), kimerak (Podocarpas amara BI), kipoetri (Podo- 
carpus neriijolia Don), djamoedjoo (Podocarpus 
imbricata BI), saninten (Castanea argentea BI), 
kalimorot (Castanea icungcureut BI), kihioor (Cas- 
tanea javanica BI), hoeroe-kapok (Actinodaphne 
macrophylla Nce3) on verschillende pasang- (eiken) 
soorten. Verder worden in do streken, waar do dja- 
tibosschen in exploitatio zijn, tegenwoordig do daar
in aangetrolïen woongoe- en labanboomen en soms 
nog eenigc andere boomsoorten mede geëxploiteerd 
en met voordeel verkocht.

Voor het maken van houtskool, hot voor keuken
gebruik algemeen benutte stookmateriaal, wordt bij 
voorkeur kesambihout (Schleichera trijuga Wildd) 
gebruikt, behalve voor het produceoren van meer 
hooge temperaturen, b. v. in smederijen, waar 
djatihoutskool wordt gebezigd, on voor hot maken 
van buskruit, waarvoor de zgn. djati-blanda (Gu- 
azuma ulmijolia Lam) wordt gebruikt.

Daar djatihout voor spoorliggers op den duur te 
kostbaar wordt, worden er thans proefnemingen 
gedaan door den Dienst der Staats-spoorwegen met 
andere houtsoorten en wel voornamelijk met, op

vorschillondo wijzen uitgoloogd, rasamalahout en 
met poespa, welke laatste houtsoort bij de impreg- 
natio-proef nemingen van den Heer Gips to Dordrecht 
bijzonder geschikt bleek voor crcosotecring.

Wat do Buitenbezittingen betreft, daar worden 
plaatselijk allo betere houtsoorten gebezigd, welke 
bij do bevolking als geschikt voor het beoogde doel
einde bekend zijn; het aantal daarvan is zoo over
stelpend groot, dat het noemen van namen, met uit
zondering van de meer algemeen gebruikte soorten 
als onglèn of boelian, merbau of bajang, rasak of re- 
sak, meranti, tembesoe, blangiran en merawang 
slechts tot verwarring zou leiden; men raadplege 
verder voor het gebruik der verschillende houtsoor
ten de hieronder genoemde werken.

Hun, die belangstellen in de Oost-Indische hout
soorten, wordt een bezoek aanbevolen aan de collec
ties in het Koloniaal museum (Afdeeling van het 
Koloniaal Instituut) in Nederland of in het Han
delsmuseum to Buitenzorg. Een opgaaf betreffende 
de voornaamste literatuur op hot gebied der boom
en hout-soorten van den Nederlandsch-Indischen 
archipel moge hier ten slotte eene plaats vinden: Dr.
S. H. Ivoorders en Dr. Th. Valeton „Bijdragen tot de 
kennis der boomsoorten van Java”. Dr. S. H. Koor- 
ders „Exkursionsflora von Java”. Dezelfde „Plant
kundig woordonboek voor de boomen van Java”.
Dezelfde „Contribution to the knowledge of the 
flora of Java”. Dezelfde „Verslag eener botanische 
dienstreis door de Minahassa”. G. J. Filet „Plant
kundig woordenboek voor Nederlandsch-Indië”. F.
S. A. de Clercq „Nieuw plantkundig woordenboek 
voor Nederlandsch-Indië”. F. W. van Eeden en J. J.
Duyfjes „Houtsoorten van N. O. I. tevens beschrij
ving der meest bekende boomen van den N. I. ar
chipel en hunne waarde voor de huishouding”. Moll 
en Jansonius „Mikrographie des Holzes der auf 
Java vorkominenden Baumarten.” Bovendien ver
dienen hier genoemd to worden de volgende werken 
over Britsch-Indië en de Philippijnen, omdat daarin 
vele boomen en houtsoorten beschreven zijn, welke 
ook in onzen archipel voorkomen: Hooker „Flora 
of British India”; Gamble„A manual of Indian tim- . 
bers”; Whitford „The forests of the Philippines”<_^-^ o 5 *

HOUTTOR. Is do naam van soorten van het genus 
Ljmcxylon, die ook op Java voorkomen en zich 
onderscheiden door dekschilden of dekvleugels, 
welke tot kleine schubjes verkort zijn. Zij zijn be
kend door hare schadelijkheid, aangezien de larven 
het hout en andere voorwerpen, zooals gedroogde 
planten of opgezette dieren, met ontelbare gaatjes 
cloorboren on dikwijls geheel vernielen.

HOUTVESTER. Zio BOSCHWJBZEN.
HOUTWESP. Deze schadelijke insecten (Sirex) 

leven in do bosschen in den Ind. archipel en behoo- 
tot do Ih/menoptcra. Zio ZAAGYVESPENvMSe-^-

HOWÈ BOEBOEWAJ (soend.). Zie PLECTO- 
COMIA ELONGATA.

HOWÈ KOROD (soend.). Zio CALAMUS HE- 
TEROIDEUS.

HOWÈ LEULEUS (soend.). Zio CALAMUS AS- 
PERRIMUS.

HUBRECHT (Dn. AMBROSIUS ARNOLD WIL
LEM). Geb. 2 Maart 1853 te Rotterdam, zoon van 
Mr. P. F. Hubrocht, ad vokaat'aldaar, later lid 
van don Raad van State, on van M. Pruys van der 
Hoeven, studeordo to Dolft, Utrocht, Leiden, 
Erlangon on Hoidclborg, promoveerde op 21 Öct.
1874 te Utrecht in do wis- on natuurkunde, be
zocht in 1874 on in 1878/79 hot zoölogisch station 
to Napols, waar hij een negental maanden aan de

ren
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Ned. werktafel zoölogisch onderzoek verrichtte, 
was conservator aan 's Rijks Museum van Nat. 
historie te Leiden van 1875—18S2, daarna hoog- 
leeraar te Utrecht en sedert 18S3 lid van de Kon. 
Akad. v. Wetenschappen. Zijn werkzaamheid, op 
zoölogisch gebied omvatte anatomie en ontwikke
lingsgeschiedenis van wormen en weekdieren, 
systematisch en arbeid op het- gebied van visschen 
en reptiliën, later vooral embryologie van zoog
dieren. In verband met laatstgenoemde onder
zoekingen bereisde hij in 1890/91, op uitnoodiging 
van de Kon. Natuurk. Vereen., Java en Sumatra 
en bezocht ook Banka, Billiton en Ponlianak. 
Daardoor viel de embryologie van dieren als Nyc- 
ticebus, Torsiu-s, Manis, Gahopithecus, Tupaja, 
Gymnvra, enz. onder zijn bereik, die vooraf meer 
bepaaldelijk voor vergelijkend embryologisch on
derzoek waren uitgekozen. Teneinde dit zeldzame 
en kostbare materiaal zoo vruchtbaar mogelijk 
voor de wetenschap te maken, en tegelijk te voor
komen, dat het telkens weer opnieuw door anderen 
zou moeten verzameld worden, bracht hij een 
Verceniging der voornaamste embryologen van 
verschillende landen tot stand, onder den naam 
Institut International d’Embryologie, wier leden 
zich verbonden elkander praeparaten te leenen. 
Om zich uitsluitend aan zijn lievelingsvak te kun
nen wijden, verwisselde hij zijn gewoon hooglee- 
raarschap in de Zoölogie met een buitengewoon 
in de Embryologie, en om zijn verzamelingen 
nog verder uit te breiden, ondernam hij een reis 
naar Algiers en in 1914 naar Zuid-Afrika, of
schoon op dat laatste tijdstip zijne gezondheid 
reeds zeer geschokt was. Hij overleed kort na zijn 
terugkomst 21 Maart 1915. Zie Verslag Verg. 
K. A. v. W. XXIII (2e ged.) 1175. Van zijne ge
schriften handelen de volgende meer bepaaldelijk 
over Indisch zoölogisch materiaal: Verschillende 
opstellen in de „Notes from the Leydcn Museum”; 
„Report of the voyage of H. M. S. Challenger 
(Report on the Nemertea)', 1SS8; „Spolia Nemo- 
ris. Quart. Joum. of mier. Science”, 1894; „Die 
Phylogenese des Amnions und die Bedeutung 
des Trophoblastes”, Verli. Kon. Ak. v. Wet. 1895; 
„Die Keimblase von Tarsius”, Festschr. f. Gegen- 
baur, 1896.

Hij was medeoprichter van de Commissie tot 
Bevordering van het Natuurk. onderzoek in de 
Ned. koloniën; later secretaris van de Maatschap
pij van dien naam.

HUET (CONRAD BUSKEN). Geboren to Den 
Haag 28 Dec. 1826, gestorven te Parijs 1 Mei 1886. 
Alleen zijn Indische journalistieke periode (1868— 
1876) zal hier worden behandeld, en de nawerking 
daarvan.

opgedragen aan Buskon Huet, dio in dozo oigon 
maand to Mnrsoillo.naar Indiö vertrok.

Huet toch had innajaar 1867 —door de bemidde
ling van Mr. D. Ivoordcrs (zie dozen naam) — het 
aanzoek gekregen om als redacteur op te treden van 
den Java-Bode, na hot aanstaand afloopen van het 
2-jarig contract mot den toenmaligon redacteur, 
Mr. J. van Gcnnop (zio dezon naam). Zekor niot 
zonder invloed daarbij was het in Juni 1866 opge
treden conservatieve Kabinet Van Zuylen van Nye- 
velt, waarin eerst Mr. H. Mijor (in Sept. d. a. v. 
tot Gouv.-Gen. benoemd), toen Trakranen, en 
sinds 20 Juli 1867 J. J. Hasselman de ministers van 
koloniën waren. Daar Huet’s steeds conservatiever 
neigingen bekend waren, had min. Hasselman (na een 
introductie van den oud-G.-G. Rochusson; tot wien 
eerst Douwes Dekker (Multatuli), toenmaals mede
werker aan de Haarlomsche, zich had gewond ten 
behoeve van Huet), in Fobr. ’68 een onderhoud met 
Huet in verband met diens aanstaand vertrek naar 
Indiö en de geneigdheid van Huet om, op zijn redac- 
toursplaats te Batavia aangekomen, de uitingen van 
de (liberale) Ned.-Ind. pers te breidelen. Een formeel 
aanbod van Koloniën om de reis van Huet naar In-

■

diö met de overland post (Messageries Impériales) 
voor hem en zijn gezin te betalen, volgde op 6 
Maart ’68, dat, na aanvaarding door Huet, be
krachtigd werd door een Koninklijk besluit van 
12 Maart en dooreen uitbetalingsmandaatvan die 
reiskosten (/ 2967,50) op 16 April d. a. v. Daar
tegenover zou Huet een advies geven aan de 
Indische Regeering omtrent dio pers.

Den 19en Mei scheepte Huet zich te Marseillo 
in en bereikte via Alexandrio en Singapore den 
20 Juni Batavia, waar hij 1 Juli optrad als redacteur 
van den Java-Bode, toenmaalsdriekeerin de week 
(Ma., Wo., Vrij.) verschijnend, als eigendom van de 
firma H. M. van Dorp. Zoo te zeggen als een blad op 
een boom, sloeg do courant van liberaal-koloniaal 
tot conservatief-koloniaal om, en opende met een 
artikel van Huet, „Wenschon en tegenstrijdigheden” 
(overgenomen in de 14-daagscho Editie voor Neder
land van Zat. 11 Juli), waarin bijeen tooverroede te 
zijner beschikking wenschto om „het publiek.... in 
een omzien als (te) ontzwavelen van zoo vele denk
beeld en, waarmede hot sedert lang vertrouwd is”. 
Men ontving hom to Batavia met erger dan koel
heid; er ontstond iets als berooring(vooral gaande 
gehouden door den redacteur van het Bataviaasch 
Handolsblad, IL J. Lion), ten gevolge van het feit 
dat men hem en zijn gezin overtocht naar Indiö 
had verleend ten laste der Indische bogrooting. Do 
weerslag deed zich voelen in patria, waar in do eigen 
maand Mei van Huet’s vertrek hot Kabinet Van 
Zuylen was gevallen, en op 3 Juni 1868 het liberale 

Na in 1862 zijn ambt als W’aalsch predikant te Kabinet Fock-Van Bosse was opgetreden, met E.
Haarlem vaarwel te hebben gezegd, was hij vijf do Waal als minister van koloniën. Een debat in de
jaar redacteur geweest van de (zwak-eonservatieve) 2e Kamer voJgdo op 2 Oct., aanhangig gemaakt door
Opregte Haarlemmer Courant, met Mr. Enschedé den afgovaardigde Lonting, en in verzoenenden
als directeur; terwijl hij van 1863—65 mede-redac- geest beantwoord door Do Waal, die „het gebeurde
tour was geweest van den Gids, dien hij in dit laatste mot den heer Busken Huet” noemde „eene botrou-
jaar, samen met Potgieter (sinds 1860 met hem ronswaardigo daad”, on overlegging der tweo stuk-
bekend, en allengs zijn oudere vriend geworden), kon („do voordragt aan den Koning mot het Ko-
had verlaten na zijn Gids-artikelen „De Tweede ninklijk besluit betreffende die zaak”) aan de Kamer
Kamer en de Staatsbegrooting voor 1865” (anoniem) toezei (zie Handelingen 2o Kamer 1868—69, fol.
en „Een avond aan het Hof” (beide in de Januari- 92—94); waartoe dio Minister op 16 Oct. pas door
aflevering).. don Koning gemachtigd word. Hiernevens vergolij-

Een reisje van 14 dagen samen met Potgieter ko men Huet’s eigen voorstelling van het verloop
volgde naar Florence bij de Dante-feesten (Mei dezer zaak in zijn „Brieven... uitgegeven door zijne
1865), wat in Mei 1868 de geboorte bleek ge word 
te zijn van Potgietor’s grootsch gedicht Florence,

l

vrouw on zijn zoon”, I (1890), p. 184 (dd. 23 Dec. 
’67) — 200 (dd. 18 Dec. ’68; allo deze aan Douwes

en
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Dekker), en p. 226—230 (dd. 20 Oct. ’69) aan zijn 
zwager, Dr. J. C. van Do ven tor. Over de rol van 
Koordcrs, zie Potgiotor’s Brieven aan Buskon Iluot, 
I (1901), p. 291—293.

Van hot eersto optredon als rcdactour van den 
Java-Bodo af, ging Huet bij zijn conservatiof- 
kolonialo opvattingen volharden, al voelde hij wol 
dat nadero kennis van Indiö hom ontbrak; waaraan 
een uitstapje naar Oost- on Middon-Java van eon 
maand in den oostmoesson van ’69 (zie zijn Brie
ven, I, p. 201—226) weinig toedeed. Het door hem 
toegezegde advies over de Indische pors heeft hij 
echter nooit geschreven, omdat de Indische Ro- 
georing harerzijds weigordo hom inzage te geven van 
de bet.rekkelijko stukken; iets, dat Huet weer noem 
de eene eonditio sine qua non. Sterk door zijn scher
pe pen, facile princeps als literator, begaafd met 
een verbazend productie-vermogen, droeg hij deels 
politiek, deels literair, gedurende zijn 5-jarig con
tract, de Java-Bodo op krachtige schouders; óók 
tegen den al sterker geworden liberaal-kolonialen 
stroom in. Daarnaast wist hij zich medewerking 
voor zijn blad op economisch gebied te verzekeren 
van zijn Bataviaschen vriend, Mr. N. P. van den 
Berg; jazelfs literaire van Potgieter, die voor den 
Java-Bodo eerst schreef zijn „Noorweegsche let
terkunde van onzen tijd” (J. B. 24 Dec. 1869 en 30 
April — 18 Mei '10), en daarna zijn belangrijko 
„Herinneringen en Mijmeringen” (J. B. 19 Aug. 
1871—27 Jan. ’72). Daarbij was de Java-Bode sinds 
1 Jan. 1870 dagelijks gaan verschijnen, met over- 
vleugeling van on Bataviaasch Handelsblad èn 
Nieuw Bataviaasch Handelsblad (zieHuet’sBrieven, 
I, p. 249).

Maar eerst na ommekomst van zijn contract 
(eind Maart 1873) kon hij journalistisch geheel 
zichzelf worden Onderdon drukkers-naam Ernst & 
Co. stichtte hij te Batavia zijn eigen courant, Het 
Algemeen Dagblad van Ned.-Indiö, waarvan do 
geboorte (no. 1 op Vrij. 4 April 1873) toevalligerwijs 
samenviel met de oorlogsverklaring aan Atjeh, 
en dan ook zelf opent met een litcrair-technischo 
oorlogsverklaring van Huet aan inder adres. Al 
meer werd hij nu do dagelijksche frondeur, óók 
tegon de Indische Begeering; waarbij hij den sinds 
1 Jan. 1872 opgetreden G.-G. Loudon na zijn af
treden in Maart 1875 gedacht als „Max Ha velaar 
op den Buitenzorgschen troon” (Nationale Vertoo- 
gen, 1876, I, p. 209—219). Zijn fel stelling nemon 
ten aanzien van do eersto Atjeh-oxpeditie, onder 
persoonlijken invloed van adjudant J. I. de Roche- 
mont (alias Maurits), had hom onder do officieren 
tal van extra-vijanden bezorgd; Mr. van den Berg 
bleef hom trouw, óók in het Algemeen Dagblad; 
maar overigens leidde hij een deels rusteloos deels 
vereenzaamd lovon, verdeeld tusschon zijn in 1872 
aangekochte woning op Kramat (hoek Gang Kanari) 
en zijn red actie bureau iTr7Ió~15enedenstad. Daarbij 
kwam in 1875 het overlijden van Potgieter (f 3 
Febr.), aan wien hij in 1877 zijn „Potgieter 1860 —• 
1875. Persoonlijke herinneringen” zou wijden, 
waarin ook oen zeer klein deel van Huct's eigen 
Indische herinneringen vorsproid zijn plaats vond l).

Hij maakte reeds aanstalten om Indiö te ver

laten; zijn neef, Dr. J. 1’Angc Huet (te voren al 
medowerker in Nederland aan den Java-Bodo), 
had bij bereid gevonden om in zijn plaats to treden, 
en op 10 Maart 1876 vertrok Huet mot 
zoon per Prins van Oranje naar Napels; waarbij het 
Alg. Dagblad van dien eigen datum verzekerde, 
dat het onder den nieuwen verantwoordelijken 
redacteur gcon verandering zou ondergaan „aange
zien do heer Cd. Busken Huet, die tijdclijk 
Europa vertrokken is, voortdurend als mede-ar- 
boider werkzaam blijft.”

De reis „Van Napels naar Amsterdam” (April — 
Juni 1876) volgde, met dat befaamde 26e hoofd
stuk aan hot slot; en schielijk daarop de vestiging 
te Parijs, waar hij in Febr. ’77 die Italiaansche reis, 
in Mei ’77 zijn herinneringen aan Potgieter afsloot. 
Maar reeds in Sept. 1876 had Huet te Parijs zijn her
inneringen aan Indiö afgesloten, door de bijeen- 
brenging van stukken politieke journalistiek tus- 
schen 12 Juni 1872 en 10 Maart

vrouw en

naar

1876 (verg. boven) 
tot twee bundels „Nationale Vertoogen”; waarbij 
ook zijne „Bataviascho brieven” aan Potgieter een 
aandeel hadden gehad (verg. zijn „Potgieter”,
1877, p. 115—116). Hot plan om naar Indië terug 
te keeren — indien het ooit bij hemzelf in ernst 
heeft bestaan; niet alleen bij Ernst & Co. — ver
dween geheel. Maar trouw medowerker bleef hij 
aan zijn Bataviascho krant, waarin zijn neef 1’Ange 
Huet een anderen, vrijzinniger geest had weten te 
brengen. Een poging in 1879 om zijn anderen neef,
C. Th. van Deventer, die te Leiden op promoveeren
stond, genen te doen vervangen, faalde \(£ae Dr. _____
H. T. Colenbrander’s biografie van den-'laatste,
1916, p. 52—58). Het slot ^van alles was tragi
komisch; do man, die de Indische pers aan banden 
had zullen leggen, wist door zijn geruchtmakend 
stuk in het Alg. Dagblad van 27 Nov. 1885 zijn 
neef als „verantwoordelijk redakteur” een 30- 
daagsch verblijf in het Civiel en Militair Gevangen
huis te Weltevreden to bezorgen. Toen daarop 
Huet zelf in ’t voorjaar van 1SS6 te Parijs stierf, 
was zijn dagblad ook ten doode gedoemd; het 
staakte op 31 Dcc. van dat jaar on Dr. 1’Ange Huet 
werd kinaplanter in Bantam.

Van de drie mannen, die de Ncderlandsche litera
tuur tusschen 1860 en 18S0 hebben beheerscht, 
Potgieter, Douwes Dekker, en Huet, was Huet 
de jongste, de scherpst-kritische, maar de minst 
oorspronkelijk begaafde. Een koloniale rilling als 
Multatuli in 1860 heeft hij nimmer over Nederland 
laten gaan; jonge bestuursambtenaren, jonge 
rechtsgeleerden in Indië bezielen met Havelaar- 
idealen, heeft hij nimmer vermocht. Een gedicht 
als Florence lag mijkm ver buiten zijn kunnen. Daar
voor was hij to sceptisch van aanlog, te veel de leer
ling en volgeling van de Franschen als literator, van 
Taine in het politieke. Tot het laatst van zijn leven

ernst met do medodeeling (kwam) verrassen, 
dat nu de pers aan banden gelegd was”. Do brie
ven van Huet aan Potgietor mogen pas in 1925 
publiek worden.

Ook bij zijn eersto komen to Batavia, had 
Huet op Kramat gewoond (2o huis Z. O. van de 
brug), en van Juli 1870—’72 om do gezondheid 
van zijn vrouw twee jaar to Buitenzorg. Gang 
Kanari is juist de grens tusschen Kramat on
Sajemba(h).,__

"”ï)c opvolger van Huet aan don Java-Bode was 
H. B. van Daalon.

‘) Zio met name p. 2—3, 37,43—44,106—107, 
114—116; en p. 97, waar hij vertelt, hoe zijn spe
lend zoontje op eon dag in Indiöeon stuk speelgoed 
had uitgedacht van eon Nouronberger drukporsje 
mot wat veterband, en toon zijn ouders „in vollen

J
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lang zij in dc tropen verblijf houden, ei' mede te kam
pen hebben. Bij inlanders en bij kleurlingen komt 
deze aandoening zelden voor. De behandeling be
staat in het vermijden van stei'ke zweetafscheiding, 
en het verwijderen van het zweet van de huid. Veel- 

onderklecderen is een eerste 
de huid door baden

is hij bij zijn conservaticf-kolonialo denkbeelden 
blijven volharden; hij zag niet in, waarom het 
Ind. gouvernement „do inlanders niet mocht ge
bruiken, zooals een fabriekseigenaar zijn werkvolk” 
(pers. meded. Dec. 1884)/Qöaarom nam hij met volle 
overtuiging alléén zijn hoed af voor de O. I. Com
pagnie, waar het koloniale politiek betrof. Niet 
de Nationale Vertoogen van 1876, mot eon kour 
uit zijn Indischen politiekon arbeid, zullen dan ook 
van Huet, als tijdelijke Indische figuur van ingrij
pende beteekenis, blijven leven, hoe scherp en kra
nig ook gesteld; maar wèl dat Tweede Hoofdstuk — 
„De Handel” — in het He Deel van zijn grootschen 
laatsten arbeid, Het Land van Rembrand (18S4); 
waar hij aan de O. I. 0. uit volle sympathie de eere 
kon geven, die haar naar zijn opvatting toekwam, 
zonder zich belemmerd te voelen door een keurslijf 

moderne, zijns inziens levensarmor en benauw
der, begrippen. *

Over zijn zuiver-literairen arbeid, óók te Batavia 
(en Buitenzorg) onafgebroken volgehouden, moet 
hier worden gezwegen; men vindt dien in de 25 deel
tjes der Litterarische Fantasiën en Kritieken 
(1881—88), alle met dateering. Door deze blijft 
Huet leven voorgoed. G. P. R.

s ■ /£*. ' HUIDZIEKTEN. Dat in het tropisch klimaat de
C4 “ huid veelvuldig de zitplaats is van ziekelijke aandoe-

vuldig verwisselen van 
vereischte; groote reinheid van

wasschen met zeep zijn aangewezen, terwijl het 
dragen van flanellen onderkleeding moet achterwege 
worden gelaten. Verder wordt gebruikt gemaakt van 
strooi poeders, liefst van plantaardigen aard (bedak), 
terwijl de jeuk wordt bestreden door wasschingen 
met jcukstillende middelen (5 % resorcinezcep, 
liquor Faberi etc.).

Een andere huidaandoening, die bij Europeesche 
kinderen, maar ook bij volwassen personen veelvul
dig voorkomt, zijn de zoogenaamde apenhokken (im- 
petigo contagiosa s. pemphigws conlagiosus). Patrick 
Manson beschrijft haar als een zeer besmettelijke 
huidziekte, eigen aan warme klimaten, gekarakteri
seerd door de vorming van groote blazen, die niet 
vergezeld gaan van ontstekingsverschijnselen, geen 
korsten of litteekens vormen, en die zonder koorts 
verloopen. Bij kinderen komen zij over het geheelo 
lichaam voor, bij volwassenen voornamelijk in de 
oksels en in de liezen. Het beste middel ter behande-
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ling is afwasschen met sublimaatoplossing 1 : 1000, 
waarna dc plekken met een indifferent poeder wor
den bestrooid. Zeer aan te bevelen is ook het was
schen met 5 % resorcinezcep.

De huidziekte, die bij de inlanders het meest me
nigvuldig voorkomt, is schurft. Kayser vond haar ook 
zeer veel bij Arabieren, minder bij Chineezen. Impe- 
tigineuse huiduitslagen, d. z. de zoodanige, waarbij 
ettcrblaasjes optreden, die spoedig met een korst 
bedekt worden, komen veelvuldig voor. Voorname
lijk bij inlandsche kinderen, soms ook bij volwasse
nen, op het gezicht, het behaarde hoofd, de handen 
en de voeten.

Van de eczemen kan gezegd worden, dat zij onder 
inlanders betrekkelijk weinig voorkomen. De groote 
groep der beroepseczemen ontbreekt hier nagenoeg 
geheel, omdat beroepen, die tot het ontslaan van ec
zemen aanleidinggeven, weinig worden uitgeoefend. 
Kayser is van meening, dat de verhoogde huidfunc- 
tte niét gunstig is voor de ontwikkeling dezer huid
ziekte. De genezing verloopt ook meestal veel vlot
ter dan in Europa. Eigenaardig Ls, dat, terwijl Euro
peanen in de tropen veel last hebben van eczema in- 
tertrigo, vooral genito-crurale, dit bij inlanders bijna 
niet voorkomt , liet geen vcrmoedelijk hieraan is toe 
te schrijven, dat de inlanders over het algemeen min
der dik zijn dan de Europeanen en minder sterk 
zweeten. Dit eczema genito-crurale kan voor de lij
ders door hot sterke jeuken en de daardoor veroor
zaakte slapelooze nachten, zeer onaangenaam wor
den. Bij volwassen inlanders vindt men eczemen 
voornamelijk op do onderb^eneri en op de voeten.

Uuidtuberculose is zeldzaam, evenzeer lupus vul- 
garis. Volgens Kayser’s ervaring zijn psoriasis, lichen 
ruber, iclithyosis en pemphigus vulgaris evenzeer zel
den bij inlanders voorkomende huidaandoeningen. 
Beenzweren daarentegen komen zeer veelvuldig voor. 
Onder 5816 door Kayser behandelde lijders leden 
31 % daaraan. Eigenaardig Ls het, dat het eigenlijke 
ulcus erdris vulgare chronicurn, dat gewoonlijk het 
onderste deel van het onderbeen aantast, met zijn 
harden calleusen rand, en vlakken, weinig verheven 
bodem, bedekt met slappe granulaties, door Kayser, 
althans op Batavia, nooit wei d gezien. De beenzweer 
die hier bedoeld wordt, is het ulcus phagedacnicum

ningen, behoeft ons niet te verwonderen, wanneer 
men bedenkt welke hooge eischen aldaar aan de 
huid als warmte-regulator worden gesteld. Daarbij 
komt voor den inboorling nog de omstandigheid, dat 
de verzorging van de huid, ondanks veelvuldig ba
den, daar waar zulks mogelijk is, zeer veel te wen- 
schen overlaat, terwijl de Europeaan, hoewel in het 
algemeen zijn huid goed verzorgende, het nadeel on
dervindt van de veel grootere gevoeligheid zijner 
blanke huid voor de verschillende daarop inwerken
de prikkels. Zoo lijdt b.v. nagenoeg iedere Europe
aan, die voor het eerst in de tropen komt, aan zoo- 
genaamden rooden hond (Kembang keringat), door 
de Engelschen pricJdy heat, door de Franschen bour- 
bouilles of gdle bédouine, door de Italianen calori ge
naamd, en waarvan de wetenschappelijke naam is 
miliaria papvlosa s. lichen tropicus. Tengevolge van 
het veelvuldig zweeten, vooral wanneer het zweet 
door grooten vochtigheidsgraad van de lucht moeie- 
lijk kan verdampen, of wanneer dit niet geregeld van 
de huid verwijderd wordt, treden uiterst kleine 
blaasjes op, zoogenaamde miliaria, die zich gewoon
lijk op den top van een kleinen, rooden, geïsoleerden 
papel bevinden. Die papelt jes staan vrij dicht bij el
kaar, en nemen zoodoende een meer of minder groote 
uitgestrektheid in. Werkt het zweet nog sterker in, 
dan kunnen de papels in elkander vloeien, de blaasjes 
opengaan, en een roode vocht afscheidende vlakte 
vormen (eczema madidans). Dit laatste gebeurt al
leen bij zeer gevoelige personen. De aandoening ont
staat voornamelijk op die plaatsen, waar veel ge
zweet wordt, en waar de kleeren nauw aansluiten of 
schuren: op de handruggen, de polsen, de beneden- 
armen, hals, nek, buik, borst en schouders. Het 
gezicht en de beenen blijven meestal vrij. Vooral 
personen, die gewoon zijn flanel te dragen, hebben er 
veel last van. Het meest hindert de soms hevige jeuk, 
die niet zelden de nachtrust stoort. Krabben kan de 
oorzaak worden van verschillende infecties, 
door puisten en furunkels kunnen ontstaan. ZooaLs 
gezegd is, lijden vooral Europeanen, die pas in de 
tropen komen, veel aan deze lastige huidaandoening; 
later, als zij aan het klimaat gewoon zijn, meestal 
.niet meer, ofschoon er toch ook enkele zijn, die,
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tropicum, eon zweer met een karakteristiek irtcrlijk, 
bedekt mot een dik, vuilgrauw, gcleiachtig, stinkend 
beslag, dio voornamelijk in de tropen voorkomt, aan 
zich zelf overgelaten een sterke neiging heeft om 
ziel), zoowel in de vlakte als in do diepte, uit te brei
den, en veroorzaakt wordt door de samenwerking 
van den bacillus fusiformis en den spirillus van Vin
cent (Kayser). Deze zweer zetelt nagenoeg uitslui
tend op de onderste ledematen: om do enkels, den 
voetrug en de voorvlakte van het onderbeen, zelden 
op het bovenbeen, aan de genitaliën of op do handen 
en armen. Meestal hebben de lijders koorts, die ge
zamenlijk met de soms heftige pijnen oorzaak kan 
zijn van uitputting, die enkele malen den dood ten
gevolge heeft. Goede behandeling leidt tot genezing.

De dermaiomycosen, dat zijn huidziekten, die door 
schimmels veroorzaakt worden, komen in het alge
meen zoo veelvuldig voor onder inlanders, „dat het 
haast een uitzondering is, een niet beschimmelden 
inlander te ontmoeten” (Kayser). Van de op het be
haarde hoofd voorkomende ziekten favus, microspo- 
rieen trichophytie, werd favus nooit waargenomen,en 
ook de andere aandoeningen werden slechts uiterst 
zelden bij inlandsche kinderen aangetroffen, hetgeen 
waarschijnlijk samenhangt met de gewoonte om de 
hoofden der kinderen kaal te scheeren, wat de 
reinheid bevordert en de gelegenheid voor besmet
ting vermindert. Baardschurft (sycosis parasitaria), 
en de door schimmels veroorzaakte ziekte der nagels 
(Onychomycosis trichophylina) behooren tot de groo- 
te zeldzaamheden.

De trichophytia corporis, de schimmelziekten der 
onbehaarde huid, komen veelvuldig voor. Onder tri
chophytia corporis circum-scripta, tinna circinata of 
ringworm verstaat men een aandoening, die gewoon
lijk begint als kleine, verheven, ietwat roode vlekjes, 
waarop de epidermis in het midden loslaat en aan de 
Peripherie vast blijft zitten, en die zich peripheer uit- 
breiden. Gewoonlijk wordt de huid in het midden 
bleeker, iels gerimpeld, of geneest geheel, zoodat er 
kringen ontstaan, met een rand, die rood gekleurd 
een weinig verdikt en bedekt is met zeer fijne schil
fers en zeer kleine blaasjes. Deze schilfers zitten alle 
aan één kant vast, terwijl de vrije kant een weinig 
van de huid afstaat. Door incenvloeiing van verschil
lende dorgelijke kringen, waarbij gewoonlijk op de 
plaats van aanraking genezing optreedt, kunnen 
guirlandes of gefestonneerde figuren ontstaan. Een 
enkele maal ontwikkelt zich in het genezen centrum 
een nieuwe kring en ontstaan er zoodoende irisvor- 
men. Meestal vindt men slechts enkele dergelijke 
plekken, voornamelijk op hals,, rug, onderarm en 
zoowel binnen- als rugvlakte der handen.

Bij do trichophytia disseminata ontwikkelen zich 
meestal acuut talrijke, dicht opeen geplaatste, klei
ne afscliilfetcnde cfflorescenties, gewoonlijk om een 
reeds bestaanden, grootcren haard heen, op borst, 
rug, armen en hals. liet gezicht en behaarde hoofd 
blijven vrij. ICringvorm treedt hierbij gewoonlijk 
niet op.

Eczema marginatum. Terwijl tinca circinata alleen 
bij Europeanen wordt aangetroffen, komt hel eczema 
marginatum nagenoeg uitsluitend bij inlanders voor. 
Do aandoening is meestal gelocaliseord in do ingui- 
naalstreck, en schrijdt van daar voort op onderbuik, 
binnenvlakte der dijen, scrotum, penis en billen. Do 
inlanders noemen deze ziekte koerap. Bij Europea- 

bezitten de zieke plaatsen een eenigszins ver
dikten, levendig rooden rand, waarop men enkele 
schilfers en blaasjes kan aantreffen. Het midden is 
echter niet normaal, maar eveneens rood of grijs

achtig van kleur en bedekt met schilfers en roode pa- 
pelt jcs. Deze pPekken jeuken zeer sterk. Bij inlan
ders vindt men gewoonlijk geen of slechts geringe 
roodheid en is do rand een weinig verdikt en bezet 
met blaasjes en fijne schilfers, die aan één kant vast
zitten. De grens tegen de gezonde huid is meestal 
vrij scherp en gefestonneerd. Ook het midden dor 
vlekken vertoont vele kleine schilfers, en bijna altijd 
talrijke roode bloed korstjes, ten gevolge van hot 
krabben. Behalve van de genoemde plaatsen gaat de 
aandoening ook dikwijls uit van de oksels, en kan 
zich dan op den hals en vleugelvormig op de beide 
schouders uitbreiden. Meestal vertoont de localisatie 
een duidelijke symmetrie. Ook in het gezicht, om 
den navel en somtijds op de dijen vpordt zij aange
troffen. De ziekte is zeer hardnekkig.

In Engelsch Indië en ook op Deli wordt de naam 
van dhobi itch of waschbazenschurft gebruikt voor 
een huidaandoening, die verspreid zou worden door 
de waschbazen, die de gewoonte hebben het hun toe
vertrouwde waschgoed te verhuren. Mot dezen naam 
worden alle jeukende huidaandoeningen van de ge- 
nitocruraalstreck aangeduid, van welke men meent, 
dat zij door besmetting worden overgebracht, en 
waartoe dus ook het eczema marginatum behoort.

Voor de behandeling der bovengenoemde huid
ziekten gebruiken de inlanders poh di Bahia, een 
poedervormige massa, afgescheiden in uithollingen 
van den stam van Andira Araroba, waarvan, met 
azijn een papje gemaakt wordt, dat 12 uren op de 
aangedane plaatsen aangewend en daarna afgewas- 
schen wordt. Dit wordt eenige dagen achtereen her
haald. Zeer werkzaam zijn ook de bladeren van 
Cassia alata (daoen koepang), waarmede de plekken 
worden in gewreven. Ook wordt gebruikt akar treba, 
de wortel van Rhinacanthus communis, die fijn ge
wreven en met azijn of zout tot een papje wordt ver
mengd, waarmede 2 a 3 maal daags gedurende 10 
minuten de zieke plek wordt ingewreven.

Tinea inibricata. Deze schimmelziekte der huid 
heet op Java Dajaksclie schurft of Koerap besi, op de 
Molukken Gascado, op West-Nieuw Guinea bokbok of 
óboh, op Borneo loesoeng; do Franschen noemen haar 
tokelau. Zij komt zoo goed als uitsluitend bij inlan
ders voor, en is gekenmerkt door de vorming van in 
concentrische kringen geplaatste schubben, die aan 
de binnenzijde van den kring los en aan den buiten
kant vast zitten, of als dakpannen over elkander 
liggen en zich symmetrisch' over een groot gedeelte 
van het lichaam uitbreiden. Deze aandoening komt 
in onze koloniën vooral veel voor op de Molukken en 
N.Guinea en on d er de Da j aks, maar ook op Java, waar 
zij zich volgens de ervaring van Kaijser in de laatste 
jaren uitbreidt. In 1S9S werd door Nieuwen huis te 
Buitenzorg uit do schilfers dezer ziekte een schimmel 
(trichophyton) in reine cultuur gekweekt, met 
welke hij op een Europeaan inentingsproevon deed, 
bij wien hij na 14 dagen de eigenaardige schilfe- 
ring zag optredon. Door Tribondcau werd echter la
ter een andere schimmelsoort (lepidophyton) ge
kweekt, en met culturen van dezen schimmel ver
wekte hij bij zich zelf tokelau. Terecht merkt Kayser 
op, dat naar aanleiding van deze tegenstrijdige me- 
dedeelingon een herhaling dezer onderzoekingen niet 
overbodig is. Do Dajaks in centraal Borneo behan
delen de zieke huid met daoen koepang (Cassia ala
ta), waarmede zij hun lichaam een maand lang in
wrijven, torwijl zij dan weinig baden, of met mi
njak pelandjan, een teorachtigo zwarte vloeistof, dio 
uit het kemhout van den boom van dien naam vloeit. 
Vóór het gebruik wordt deze stof vermengd met het

ncn

8n
1

i



!

HUIDZIEKTEN.114

onderscheiden door een bijzonder ernstig karak
ter; integendeel is zijn ervaring dat hot verloop vrij 
goedaardig is. Omtrent de mate der veelvuldigheid 
van syphilis onder de inlandsche bevolking in onze 
koloniën is het moeilijk gegevens te verstrekken, 
daar de groote meerderheid der lijders nooit onder 
behandeling komt. De Preajngcr-Regentschappen 
staan op Java in een bijzonder kwaden re'ük.

De primaire infectie, in den vorm van den harden 
chanker, wordt bij inlanders slechts zelden waarge- 

. De reden daarvoor zalwel hierin gelegen zijn,

sap van suikerriet, en dan op de zieke plekken ge
smeerd, die, bij onthouding van baden, in 10—14 
dagen verdwijnen. Ook petroleum wordt gebruikt en 
gedurendo 14 dagen tweemaal daags ingewreven, 
terwijl ook bij deze behandeling baden moet ach
terwege blijven.

Tinea albigena, is een schimmelziekte van de huid, 
voornamelijk van do handpalmen en voetzolen, 
waardoor de aangetaste deelen bij inlanders zoo wit 
worden als de huid van een Europeaan. Zij werd het 
eerst beschreven door Nieuwenhuis in 1S9S. Het is 
een herpetisch uitslag, dat een splijten van de dikke 
epidermis op de genoemde plaatsen veroorzaakt, vrij 
hevig jeukt, en aanleiding geeft tot het verdwijnen 

het huidpigment, waardoor de beschreven ont
kleuring optreedt. Hiervoor is echter lange tijd noo- 
dig, zoodat men de gehecle ontkleuring meestal al
leen bij volwassen personen aantreft. Eerst na jaren 
lang bestaan breidt zich deze aandoening een weinig 
over hand- en voetrug uit, veroorzaakt ook hier pig- 
mentatrophie, en tast dan ook de nagels van vingers 
en teenen aan, waardoor deze ondoorschijnend, brok
kelig en dunner worden. Pijnlijkheid der voetzolen, 
als gevolg dezer ziekte, maakt den lijders het loopen 
vaak onmogelijk. Zij komt bij inlanders zeer veel
vuldig voor, en werd door Nieuwen huis op Java, 
Borneo, Lombok en Nieuw-Guinea gezien. Hij 
kweekte uit de schilfers van de zieke huidgedeelten 
een schimmel (trichophyton albiscicans), waarmede 
hij een nagelaandoening kon verwekken. Uit den 
zieken nagel kweekte hij weer den oorspronkelijken 
schimmel. Daar tot nogtoe niet het geheele ziekte
beeld der tinea albigena met dezen schimmel is op
gewekt kunnen worden, is het nog geenszins als vast 
staand te beschouwen, dat het door Nieuwenhuis ge
kweekte mikro-organisme de oorzaak dezer ziekte is.

Pityriasis versicolor, een schimmelziekte der huid, 
die zich in Europa voordoet in den vorm van op de 
huid voorkomende vlekken, die alle schakeeringen 
kunnen vertoonen van een mengsel van melk en 
koffie (Kayser), komt ook onder de inlanders voor, 
maar dan in een eenigszins anderen vorm. Zij wordt 
door hen panoe genoemd, en de vlekken hebben bij 
hen meestal een grijs witten tint, ofschoon ook hier 
een groot verschil in tinten kan worden waargeno
men. Sommige vlekken zijn in kleur ternauwernood 
van de omgeving te onderscheiden, terwijl andere 
helder wit daar tegen afsteken. Tusschen deze uiter
sten bestaan allerlei overgangen. Terwijl in Europa 
bij deze ziekte de vlekken zelden in het gelaat voor
komen, maar meestal midden op de borst en tus
schen de schouderbladen, ook wel op schouders en 
armen, komen zij bij inlanders veelvuldig op het ge
laat voor, hetgeen misschien hiermede samenhangt, 
dat de inlander het gezicht zelden met zeep wascht. 
Het meest ziet men de vlekken bijmannen indekracht 
van het leven, bij ouderen worden zij zeldzamer.

Syphilis. Ofschoon Syphilis geen bepaalde huid
ziekte is, maar een algemeene besmetting van het 
organisme, veroorzaakt door de in 1905 door Schau- 
den ontdekte spirochacte pallida, die zich behalve op 
de slijmvliezen, in de inwendige organen en de zin
tuigen, ook op de huid openbaart, moge hier een en
kel woord aan deze ook in de tropen het menschdom 
zeer teisterende ziekte worden gewijd. Dat er rede
nen zouden zijn om van een afzonderlijke tropen- 
syphilis te spreken, zooals wel eens wordt gedaan, 
wordt van verschillende bevoegde zijden ontkend 
(Seheube, Kayser). Kayser zag geen verschil tusschen 
het verloop der syphilis in de tropen en die in Euro
pa, met name ontkent hij, dat eerstgenoemde zich

zou

nomen
dat deze aandoening hem weinig last bezorgt, en hij 
er zich daarom niet mede aanmeldt. Voor extra- 
genitalc primaire aandoeningen geldt hetzelfde, 
evenals voor de slijmvliesaandoeningen (plaques 
muqueuses) en de huiduitslagen. Het meest komen 
de zoogen. tertiaire verschijnselen der syphilis ter 
behandeling: bij Kayser bedroeg het aantal der met 
tertiaire verschijnselen van syphilis behandelde lij
ders 65 % van het totale aantal lijders aan deze 
ziekte. De oorzaak van dit verschijnsel moet na
tuurlijk worden gezocht in de onvoldoende en ge
brekkige behandeling der ziekte in het le en 2c tijd
perk. Opvallend veel komen lijders voor met zoogen. 
dolores osteocopi, zóó hevig, dat het hun onmogelijk 
is te slapen, en met ontstekingen van been en been
vlies, voornamelijk van het scheenbeen en van do 
beenderen van boven- en onderarm. Zenuwlijden 
tengevolge van syphilis zou bij den inlander zelden 
voorkomen, perforaties van het gehemelte en inge
vallen neuzen eveneens. Bij inlanders zag Kayser 
zelden aandoeningen van inwendige organen, wel bij 
Europeanen en dan voornamelijk van de lever.

Mongolenvlekken. Bij inlandsche kinderen ziet men 
veelvuldig op de huid van het heiligbeen, de billen, 
den rug en de heupen, eigenaardige, blauwgrijze, on
regelmatige, niet scherp begrensde vlekken van ver
schillende grootte. Soms niet grooter dan een gulden, 
breiden zij zich in andere gevallen over een groot 
deel van den rug uit. Nu eens bestaat er een enkelo 
vlek, bij een ander kind wel drie a vier. De huid ter 
plaatse is volkomen normaal. Zij worden alleen aan- 
getrolïen bij zeer jonge kinderen, zijn na eenigo jaren 
spoorloos verdwenen en worden veroorzaakt door do 
aanwezigheid van groote stervormigc pigmentcellen 
in de diepere lagen van het corium. Zij ont leenen hun 
naam aan het veelvuldig voorkomen bij hot Mon- 
goolsche ras.

Door van der Weide (Geneesk, Tijdschr. v. N. I., 
deel 26, blz. 144) is de aandacht gevestigd op hot 
vooikomen eener gele verkleuring der huid, het 
sterkst aan handpalm en voetzolen, bij Europeanen, 
die voortdurend veel papaja eten. Later heeft Jacobs 
daarover uitgebreide mededeelingen gedaan (ibi
dem, deel 32, blz. 726).

Een huidaandoening, die bij vele Europeanen, die 
pas in de tropen komen, maar ook wel bij de zoodani- 
gen, die daar reeds langer verblijf hebben gehouden, 
cn vooral veel bij kinderen voorkomt, is een gevolg 
van muskiclensleken. Tengevolge van het jeuken en 
het dientengevolge veelvuldige krabben treden zoo
gen. krabexanthemen op, waarvan allerlei secun
daire besmettingen het gevolg kunnen zijn. Zeer 
blanke kinderen krijgen nu en dan uiterst kleine, 
scherp omschreven, donkerbruin tot bijna zwart
bruin gekleurde vlekjes, die nooit grooter worden 
dan een speldeknop, zich nu hierdan daar vertoonen, 
gedurende 2 a 3 weken blijven bestaan, en dan weder 
van zelf verdwijnen. Die vlekjes dragen in het Ma- 
leisch den karakteristieken naam tahi lalar (vliegen- 
drek).

van
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Literatuur. J. D. Kayser. Voordrachten over tro
pische huidziekten. Batavia 1911./' ! O}.-]

HUIS. Terwijl bij do behandeling van verschil
lende volksstammen, voor zoover dit noodig schijnt 
on de omvang van dit werk het toolaat, bijzon
derheden vermeld worden omtrent de door hen 
botrokken woningen, wordt in dit artikel getracht 
een en ander van meer algemeenen aard bijeen 
te brengen, dat kenschetsend is voor de woningen 
der bevolking van den Indischen archipel.

Hier en daar worden in die eilanden-groep 
stammen aangetroffen welke, als nomaden levend, 
geene vaste woonplaatsen hebben, doch zich tegen 
wind en weder slechts door een afdak van takken 
en bladeren beschermen, dat in vele gevallen op 
hooge hoornen tusschen de takken wordt opge
slagen, ten einde de bewoners tegen wilde dieren 
of vijandelijke aanvallen te beschermen. Dit is het 
geval metdo Orang bonoea (Ziealdaar) van het Mal. 
schiereiland, de inboorlingen van Pèlèng (Bangai-ar- 
chipel),sommigePapoeastammen en enkele stammen 
op Soemba; terwijl do nomaden van den Riouw-Ling- 
ga archipel,daar meestal als Orang hoetan bekend,en 
die zich zelvon Orang darat noemen, nimmer op hoo
rnen, maar altijd op den grond hunne rustieke verblij
ven opslaan. De Koeboe’s op Sumatra komen in dit 
opzicht met de Orang hoetan overeen, maar velen 
hunner hebben reeds het nomadenleven vaarwel go- 
zegd, evenals de Loeboo’s (Tapanoeli). Ook de Oio Ot 
en Poenan van Borneo maken als het ware nesten 
in het geboomte of beschutten zich door schermen 
van matwork, aan de takken opgehangen, of ver
genoegen zich zelfs met een slaapplaats onder de 
hoornen.

Bij de meeste 6tammen van den Ind. archipel 
zijn de woningen min of meer hoog boven den grond 
op palen of afgekapto hoornen opgetrokken, oor
spronkelijk waarschijnlijk met het doel om zich 
togen wilde dieren of vijanden te beschermen, mis
schien ook aan de stranden, die aan overstroomingen 
waren blootgesteld, om zich tegen het water te be
schutten J). Soms zijn deze palen zeer hoog boven 
den grond, zooals bij Dajakstammen ongev. 30 vt., 
gewoonlijk echter 18 vt.; bij de Niassers 12 a 14 vt. 
In den regel zijn zij niet hooger dan G vt. boven den 
grond. Zij worden in rijen geplaatst, soms gedeeltelijk 
in don grond, soms los op den bodem op daaronder 
geplaatste steenen, en zijn in haar midden door 
dwarsliggers verbonden, waarop de vloer rust. 
Een trap leidt van den grond naar de woning, soms 
is hij niets anders dan een boomstam, waarin in-

*) Om dezelfde redenen werden waarschijn
lijk do paalwoningen gebouwd, die men nog 
aan treft bij de Papoea’s van de Geelvink-, Doreli- 
en Humboldtsbaaicn (N.-Guinea); ook elders, 
in den Riouw-Lingga archipel en langs de Oost
kust van Sumatra on aan denoordkust van Borneo 
staan dorpen tijdens den vloed boven het water, 
tijdens do eb boven het land. Bij het eiland Noesa 
Kambangan (Java, res. Banjoemas) vindt men 
in do Sogara anakan, een baai die het karakter 
eonor binnenzee heeft, een viertal dorpen op 
palen gebouwd daar, waar die zee bij eb droog
valt. Ook de gewoonte om do woningen op 
hoogten of moeilijk te bereiken bergtoppen te 
bouwen, zoodat men deze soms slechts langs 
hooge trappen kan bereiken (zooals op Noord- 
Nias, bij do Bataks enz.) zal wol het gevolg 
geweest zijn van het streven zich tegen een 
vijand te beveiligen.

kopingen van ccnigo duimen diep gemaakt zijn. 
In den regel is do trap echter con gewone ladder; 
ter meerdere veiligheid wordt hij bij sommige stam
men vaak ’snachts binnen gehaald. Do ruimte 
onder het huis wordt meermalen deels of geheel door 
eene omwanding afgeschoten; ook wordt de huis- 
wand wel tot op don grond doorgetrokken. Die ruim
te dient gewoonlijk als verblijfplaats van het groot 
en klein vee en als bergplaats voor allerlei soort 
van vuil on afval, en is in den regel een ware mod
derpoel.

Bij verscheidene volkeren zijn deze huizen zeer 
groot en worden zij door verschillende gezinnen be
woond (gezinswoningen); bij sommige Dajakstam
men heeft men huizen aangetroffen door 150 gezin
nen bewoond. Dit samenwonen van gezinnen, 
ofschoon op minder groote schaal, vindt men o.a. 
ook bij de Bataks, de bevolking van Noord-Celebes 
(voor zoover deze het Christendom niet Këëft 
aangenomen), bij de Papoea’s in de Molukken, 
bij een aantal bewoners van Flores en enkele 
Timorecsche stammen en ook bij de Maleiers 
van Midden-Sumatra en do Tenggereezen op Java. 
Bij deze groote woningen worden twee typen onder
scheiden : die wrelke in de lengte, en die welke in 
de breedte zijn gebouwd. Het meest komt de eerste 
vorm voor en zijn de huizen, bij groote lengte, be
trekkelijk smal, zooals bij de Dajaks wel eens 250 el 
tegen 20 a 30 el breedte, en bij de bewoners der
Men ta web eiland en, waar zij wel 180 a 200 vt. 
lang zijn^JSulke woningen zijn in twee deelen ver

liet voorste deel is het algemeen vertrek,deeld;
waar men overdag verblijft en de gasten ontvangt, 
terwijl het andere gedeelte in zooveel kamertjes 
verdeeld is als er gezinnen zijn, waarin d:e gezinnen 
den nacht doorbrengen met uitzondering van de 
ongehuwde volwassen mannen, die buitenshuis 
of in het gemeenschappelijk vertrek slapen. Ge
woonlijk heeft ieder kamertje zijn eigen kookhaard, 
eon raam van vier ópstaande planken, met aango- 
stampto aarde opgevuld, v'aarop eenige steenen lig
gen die de treeft dragen, waarop de pot moet staan; 
meestal echter wordt geen treeft gebruikt maar doen 
de in een driehoek geplaatste steenen zelf als zooda
nig dienst. Soms treft men ook gemeenschappelijke 
kookhaarden aan, zooals by do Tenggereezen en de 
hi iden-inboorlingcn der Minahasa. In den regel zijn 
de vensters niets dan kleine oponin gen, zonder glas; 
niet zelden ontbreken vensters geheel. Eene opening 
in den wand dient vaak tot deur; bij sommige stam
men komt men in huis door eene opening in don 
vloer, die door een valluik gesloten kan worden. 
Bij de Socndaneezen op Java staan de huizen 
een meter van don grond op steenen neuten of 
op houten of bamboezen palen, vrelke palen ge
woonlijk op rivierstcencn worden geplaatst. -*•

Bij eonigc stammen, — Javanen, Baliërsop Lom
bok en ook bij de Timoreezen, Rotineozen en Sa- 
voeneezen — wordon do huizen niet op palen ge
bouwd, maar staan zij op den grond en dienen zij 
tot woning voor éón gezin, waartoe cclitor in den 
regel ook de gohuwde dochters met hare mannen 
eenigen tijd na hot huwelijk blijven bohooren. Of
schoon bij de Baliërs elk gezin eon eigen wo
ninkje betrekt, dat op den grond is gebouwd, 
worden de verblijfplaatsen van do gezinnen van 
eene familie toch bij elkander op eon erf ópge
trokken, dat door steenen muren is afgesloten. 
Sedert hunne bokcoring tot het Christendom be
wonen do inboorlingen der Minahasa niet meer 
groote, gemeenschappelijke woningen, maar betrekt
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HUISHOND. Zio HOND.
HUISKAT {Fdis domestica, Briss.). Koctjmg, (mal. , 

JAV.), ootjing, (soend.). De huiskatten stammen 
waarschijnlijk af van de Afrikaansche Felis manicu- 
lata, Rüpp., al of niet met ander bloed vermengd. 
Van Egypte uit zijn zij o.a. over Azië verspreid en 
hebben zij ook den Indischen Archipel bereikt. Do 
kat van den archipel en Acht er-Indië vertoont dik
wijls eigenaardige afwijkingen van den staart, die 
bijv. tot een stompje gereduceerd kan zijn of een 
haakvormigen knik vortoont, veroorzaakt door mis
vorming van de staartwervcls.

HUISMUIS. Zie MUIZEN.
HULPPREDIKERS. Zie EEREDIENST.
HUMBOLDTBAAI. Een betrokkolijk kleine baai, 

open naar het N.O., op de Noordkust van Nieuw- 
Guinea, ruim 20 K.M. bew. de Nederlandscli- 
Duitsche grens gelegen.

Do N.W. en Z.O. hoeken van de baai zijn hoog 
en rotsig, het N.W. deel der kust is rotsig, overigens 
bestaat deze uit zandstrand metklapperboomen be
plant. De diepten zijn matig en nemen zeer geleide
lijk naar den wal af. In het westgedcelte vindt men 
deJautefabaai,cen ondiepe binnen baai met zeer smal- 
len toegang, waarvan de oevers, op enkele rotsige 
gedeelten na, moerassig zijn en begroeid mot rizopho- 
ren; in het N.W. gedeelte ligt de Hollandiabaai met 
rotsige oevers on grooter diepten dan do hoofdbaai. 
Aan den W.-oever der Hollandiabaai bevindt zich 
de vestiging Hollandia tusschen eenige kampongs.

Overdag waait daar bijna altijd zeewind, s’ avonds 
komt de landwind wel door, doch gaat gewoonlijk 
lang vóór middernacht weer liggen; hevige windvla
gen, welke echter niet lang duren, komen af en toe 
van het Cycloopgebergte af. Zie Zeemansgids deel VI.

HURA CREPITANS L., fam. Ewphorbiaccae. Ra- 
telboom of Zandkokerboom (ned.), Boeta-boeta 
(mal.), Ki semir (soend.) Groote boom met geste- 
kelden stam en langgesteelde, plotseling toegespitste 
zeer karakteristieke bladeren, afkomstig van Zuid- 
Amerika (Suriname), op Java gekweekt. De vruch
ten zijn platbolvormig en springen bij droogte als 
ze rijp zijn in een groot aantal tweekleppige kluizen 
uitelkaar, waarbij dezaden,die cenigszins op Kraan- 
oogen gelijken, ver weggeslingerd worden. Ze komen 
als boewah semir of boewah kasjmir in den handel, 
bevatten een sterk purgeorende olie, en zijn boven
dien vergiftig. De tusschenschottcn tusschen do 
vruchtkluizen gelijken veel op tijgernagels en wor
den als koekoe matjan door doekoens bij chroniscbo 
zweren aan gewend.

Het melksap is schadelijk voor de oogen en heet 
blindheid te kunnen veroorzaken, vandaar de naam 
Boeta-boeta.

HURDT (ANTONIE). Geboren te Middelburg, 
wordt hij in 10(51 genoemd als koopman en Twecdo 
te Am hoi na on in 1007 opperkoopman en Tweede en 
gezaghebber aldaar. Verving in 1009 Jacob Cops 
als landvoogd van Banda, om in 1072 dezen weder 
te vervangen als Commissaris van Amboina, alsook 
van do twee andere landvoogdijen om den Oost. 
Onder zijn bestuur als 21ste landvoogd had de groo
te aardbeving van 17 Februari 1074 te Amboina 
plaats. In 1075 tot ltaad-extraordinaris benoemd, 
vertrok hij, na te zijn vervangen door Robbert do 
Vicq, den laatsten Mei JG78 naar Java, alwaar hom 
door Gouv.-Gen. en Raden het bevel over de krijgs
macht, door de O.I. Compagnie ter hulpc gezondon 
aan haren bondgenoot den Soesoohocnan van Ma- 
taram, Amangkoe Rat, werd opgedragen. Hurdt 
tastte do opstandelingen tegen den Soesoehoenan

elk gezin zijn eigen huis, dat niet op palen staat.
Bij enkele stammen komen bijzondere afwij

kingen voor in den woningbouw. De huizen der 
Mentawei-eilanden staan eveneens op palen, 8 a 
10 vt. boven den grond, doch do omwanding ont
breekt daar geheel, zoodat het dak, dat zeer hoog 
gewolfd is, onmiddellijk op don vloer zich ver
heft, en men de woning door een gat in dat dak, 
dat geheel zonder vensters is, moet binnentreden. 
In de XII Kota’s (Pad, bovenlanden) treft men 
een enkele maal huizen zonder omwanding aan, 
en zijn in het dak luiken aangebracht. De kaka- 
rio’s op Engano hebben don vorm van een bijen
korf op lange palen (Zie ENGANO); ook op Timor 
vindt men soortgehjko vormen van huizen, die 
soms op den grond gebouwd zijn, soms op 3 a 4 vt. 
hooge palen. Op Soemba vindt men dergelijke wo
ningen, die echter niet korfvormig zijn, maar toren
of kalkoven vormig toeloopen; hetzelfde wordt van 
de Doöe Donggo op Bima en de bewoners van Mang- 
garai of West-Flqres verhaald.

t5p~TiëtT'Frederik-Hendrikeiland (Z. N.-Guinea) 
vindt men bijenkorf vormige hutten, waar men door 
een lage kleine opening inkruipt. In het centraal geb. 
van N. Guinea en in het Van Rees en Gantinggebergte 
in Noord N.-G. vindt men cylindervormige hutten 
met kogelvormige daken.

Het type der Europeesche woningen in Indië 
is beschreven onder EUROPEANEN; de Chineo- 
zen, peranakans zoowel als singkehs, 
wonen in huizen, naar Chinceschen trant gebouwd.

Voor de grondstoffen, bij het optrekken van 
woningen gebruikt, zie BOUWMATERIALEN.

Literatuur over huishouw: Borneo: Hein, Die 
bildenden Künste, p. 12—17; Ling Roth, The na- 
tives of Sera wak and Brit. N. Borneo II, p. 1—28; 
Perelaer, Ethnogr. beschrijving der Dajaks, p. 121— 
130; Schwaner, Borneo I, p. 215—219 Fumess, Ho- 
melife, p. 1—5; Nieuwenhuis. In Contraal-Borneo, 
I., p. 32—34, 254—25G, II, p. 22—24, 30G—309; 

yNieuwenhuis, Quer durch Borneo, I, p. 386, 388, 
ï‘I,p. 147—185; Nieuwenhuis, De woning der Dajaks, 
in „Het Huis (1907), p. 357—392; Gomes, Seventeen 
years among the Sea Dyaks of Borneo p. 42—45, 
47—49; Hose and Mc. Dougall, The Pagan tribes of 
Borneo, I, p. 50—55, 203—210; Juynboll, Catalogus 
van Borneo, I, p. 130—134; Veth, Borneo’s Wester- 
afdeeling, II, p. 259—2G1; Lombok: Elbert, Die 
Sunda-expedition, I, 6, 9, 41, 43, 61, 63, 65, 68— 
71, 89—91; Bima, Elbert, o.c. II, 58, 61—64, 67, 
77—81; Soembawa, Elbert, o.c. II, 106,109,116; 
Flores, Elbert, o.c. II, 183; Wetar, Elbert, o.c. 
214, 217; Celebes .\&dnani en Kruyt. De Bare’o 
sprekende, Toradja’s van 'Midden-Celebes, II, p. 
147—207^Graafland, De Minahasa, I, 172; Sarasin, 
Reisen in Celebes, I, p. 4, 89, 109,212,221,228, 
256, 274, 349, 361, 362, 368; II, 9. 18,23,25,26, 
44, 74, 75, 83, 90, 91, 138, 139, 175, 279; Sumalra : 

‘-/Snouck Hurgronje, De Atjehers, I, 35, vlg.; Jacobs,
/ Het familie- en kampongleven op Groot-Atjeh, II, 
/55 vlg. v/Snouck Hurgron je, Gajöland, 128 vlg.;

/ Hagen, Gajolander, 61 vlg.; Marsden, Tim history 
Sumatra (1811) 3eedition 370j Junghuhn, Batta- 

lander, ’ Ti, 59 vlg.;'MódigIIani, Battacchi indipen- 
denti 1892 10, 19; von Brenner, Besuch bei den 
Kannibalen Sumatras (1894) 36, 45, 99, 137, 260; 
Java: Poensen, Javaanscho woningen en erven (Med. 
Ned. Zend. Gen. XIX, 101—146 en XX, 21—50); 
RafEles, History of Java, I, 79—85;Alayer, Blik 
in het Jav.- volksleyep, 1—87 en do Javaan als

*

mensch, p. 207—216;/Veth, Java, IV, p. 331—342.
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ondor Troenfl, Djaja in liet Kedirische aan en nam 
do lioofdplaats 25 Nov. 1678, bij welke gelegenheid 
de oude kroon van Madjapaliit in onze handen viel, 
welke daarop aan don Soesoohoonan werd aangebo
den. Na 22 Fobr. 1669 het bevel aan Majoor Christi- 
aen Poleman te hebben overgegeven, keerde Hurdt 
naar Batavia terug. Van 1678—1684 Raad-ordina- 
ris, wordt hij van 1679—1686 Mei als voorzitter van 
Schepenen on van 1684—1689 als Directeur-gene- 
raal in Valentijn’s Oud en Nieuw O. I. genoemd.

Zie ook do Jonge, Opkomst Ned. gezag 7e deel 
blz. 219.

HUWELIJK. Om het Indonesische huwelijk te 
verstaan dient men drie zaken voorop te stellen. 
Do eerste is deze: naast streken met moederrech
telijk verwan tschapsstelsel (hot Minangkabausche 
gebied, stukjes van Zuid-Sumatra, de Zuidwester- 
eilandon) en streken met vaderrechtelijk ver- 
wantschapsstelsel (Gajo-, Alas- en Bataklanden, 
Nias, stukken van Zuid-Sumatra, de~~Ambonscke 
Molukken, de westhelft van den Timorschen 
kring, Bali en Lombok) Btaat een meerderheid 
van streken met ouderrechtolijk verwantschaps- 
stelsel (Atjèh, Zuid-Sumatra, het Maleische ge
bied, Bomeo, Celebes, Tomate, Timor, Madoera, 
Java); en in elke dezer drie groepen van streken 
vertoont uiteraard het huwelijk zijn eigenaardige 
trekken, uiteenlonpendo in verband juist met 
deze uiteen loopende venvantschapsstelsels. De 
tweede zaak van overheerschend belang betreft 
de omstandigheid, dat in het grootste deel van 
Indonesië huwelijksluiting, huwelijksverhouding 
en huwelijksontbinding geen zuiver private aan
gelegenheden zijn, doch aangelegenheden van de 
genealógieche of de territoriale gemeenschap —• 
stam, geslacht, familie, district, dorp —, waar
toe de echtelied on behooren. En als derdo hoofd
punt valt de eigenaardigheid te noemen, dat, 
terwijl men in de meeste strekon vrij is te trouwen 
mot wie(n) men wil (olcuthcrogamie), mits zekere 
nadere verwanten —■ zuster, moei, nicht, enz. — 
worden uitgezonderd, in verscheidene andere 
strekeD het huwen slechts is toegestaan met een 
vrouw, die buiten de verwan ten greep — stam, 
geslacht, familie — staat, waartoe men zelf be
hoort (exogamie). De eerstbedoelde hoofdzaak —• 
moederrecht, vadorrecht, ouderrecht 
hieronder vanzelf ter sprake; over de beide andere 
moot een woord voorafgaan.

Het commune karakter van huwelijksluiting, 
huwelijksverhoudingen huwelijksontbinding, de om
standigheid flus, dat in Indonesië als gcmcenschaps- 
zaak geldt wat bij ons private aangelegenheid is, 
spreekt natuurlijk het sterkst in die strekon, waar 
stam, geslaeht, stumgenootendorp of familie nog 
rechtsgemeenschappen zijn met een eigen hoofd 
en eigen rechten; maar ook waar dit niet meer 
het geval is —• Atjèh, Bataklanden, Zuid-Cclebes, 
Java enz. — komt dit commune karakter nog krach
tig uit. De verloving wordt van dorpswege bedisseld 
in Atjèh, vanwege familie of soekce in Minangkabau, 
van stam tot stam op Booroe, enz.; de bruidschat 
wordt in Gajoland, Zuid-Ccïol;es, Booroe, Kei, don 
Timorschen kring bijeengebracht door en opgcbraeht 
aan een stam, geslacht of anderen kring van vader- 
of ouderrechtelijke verwanten; op Booroe komt, als 
een weduwe hertrouwt, haar bruidschat aan den 
stam van haar overleden man; de omstandigheid, 
dat liet huwelijk een transactie is tusschen tweo per
sonen groepen leidt tot de beide vormen van het 
wissolhuwelijk: bij ontijdig sterven van de vrouw een

vervanghuwelijk, bij ontijdig sterven van den man 
een vervolghuwelijk. Do huwelijksluiting behoeft 
meestal medewerking van de stam- of dorpsauto- 
riteiten en zelfs op .lava — waar men oogenschijn- 
lijk niet anders heeft dan dc hulp van den dorpsgods- 
dienstbeambte, die het paar naar den huwelijkshater 
begeleidt — blijkt dc dorpsbemoeienis nog uit het 
sommetje, dat aan het dorpshoofd betaald wordt 
voor het huwelijk, en dat bij huwelijk met iemand 
uiteen vreemde desa hooger pleegt te zijn dan bij hu
welijk binnen de desa. Staando huwelijk spreekt dezo 
bemoeienis der hoofden minder vaak en minder luid.
Bij huwelijksontbinding onder de levenden daar
entegen is het toezicht der hoofden van stam, ge
slacht, familie, of dorp weer sprekend en gewichtig: 
zóó zelfs, dat Europeanen er meestal in hebben ge
zien een huwelijksontbinding door deze volkshoof
den als rechters. Zijn onze autoriteiten later in 
Menado, Temate, Amboina cn Timor (binnen de 
sfeer der gouvernementsrechtspraak aldaar) alleen 
onze inlandsche rechtbank bevoegd gaan achten tot 
huwelijksontbinding — niet op grond van Ind. Stb.
1861 no. 38, doch op grond van een sinds 1866 be
stendige jurisprudentie —. dan behoort die recht
bank zich dus in elk geval niet op het standpunt 
eener Nederlandsche arrondissementsrechtbank te 
stellen, maar op dat der voorheen — of ook nu nog 
— optredende volkshoofden, die toezicht oefenen 
op wat partijen zelf doen.

Uit het gezegde blijkt, dat het commune karakter 
van het Indonesisch huwelijk geenszins neerkomt op 
een groepen huwelijk, d. i. het huwelijk van een aan
tal mannen, die gezamenlijk een aantal vrouwen 
tot eehtgenooto hebben. Sporen van zulk een groe- 
penhuwelijk schijnen alleen op Nieuw-Guinea en 
misschien onder de Sakai’s van het Maleische gebied 
en enkele Dajaks te vinden. Het op en buiten Java 
verbreide gebruik om alle ooms van vaderszijde 
vader, alle tantes van moederszijde moeder te noe
men wordt somtijds als aanwijzing vermeld van 
een voormalig groepen huwelijk, doch is b.v. voordo 
Dajaks ook op geheel andere wijze verklaard.

Wat het trouwverbod betreft, placht men voorheen 
tegenover exogamie ondogamie te stellen; waarbij 
echter de termen ongelijke waarde hadden, want, 
terwijl exogamie het trouwen buiten stam, ge
slacht of familie stolde als een gebod, was bij 
endogamic het trouwen binnen stam, geslacht of 
familie geon gobod, doch slechts een voorkeur of 
aanbeveling. Zelfs in dien laatsten, verslapten 
zin evenwel schijnt endogamio in Indonesië onbe
kend (zie ook honeden onder S); men kan niet 
verder gaan dan te zoggen, dat, waar men zoo wol 
buiten als binnen stam, geslacht of familie mag 
trouwen, in tal van streken feitelijk het huwelijk 
binnen dien kring het meest voorkomt om ge
heel dezolfde reden, waarom Nederlanders in 
Nederland vroeger meestal trouwden met iemand 
uit eigen stad, dorp of provincie en nu nog bijna 
altijd met iemand uit eigen land of zelfs provin
cie./Om deze reden geeft men er do voorkeur // Q -3ó- 
aan/ tegenover exogamie (in don zin van een ge- ' 
bod) en ondogamie (mode in den zin van een 
gebod) den term oleutherogamie te bezigen om 
het stelsel aan to duiden, waarbij trouwen vrij
staat met iemand uit wolken bloedkring men 
maar wil. Bij hot zookon of verstrekken van ge
gevens over exogamie valt allereerst te vragen, 
welke die (grootere of kleinere) kring is, waarbinnen 
men niettrouwen mag. In doLampongs is, merkwaar
dig genoeg, zulk een bloedverwantenkring vervan-

kornt
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Indonesische huwelijksluiting gaan tal van 
adatceremoniön vooraf, waaronder het wichelen 
ter bepaling van een geluksdag een gewichtige 
plaats inneemt. Van do inheemsche moederrech- 
telijko huwelijksluiting valt slechts dit 
eten te ontdokken; bij het voderrechtelijk on 
dikwijls bij het ouderrcchtelijk huwelijk bovon- 
dien do bruidegomsoptocht of bruidloop. In het - 
algemeen zijn bij bet ouderrcchtelijk huwelijk 
tal van vaderrechtelijke gebruiken als rudiment 
blijven voortbestaan. sfi

2. Het meest kenmerkende teeken van hot vader-./ \ 
rechlelijk huwelijk is de bruidschat, die van den( y { 
manskant betaald wordt aan den vrouwskant, 
en die in vaderrechtelijke streken o.a. öndjöq. 
toehor, bowo, djoedjoer, kalëli, patoekoen wadon^ 
enz. genoemd wordt; de Zuidsumatraanschó-^ ’ 
naam djoedjoer geniet onder Europeanen do meesto- .v ,•. /> 
bekendheid. In sommige streken (b.v. het Gajo- 
land) meet de bruidschat vóór of vlak na liet--' 
huwelijk worden aaugezuiverd; in andere streken P‘-' • ‘ 
(Karoland, Zuid-Sumatra) blijft een deel van den 
bruidschat met opzet onbetaald tot na do huwelijks- 
ontbinding, om te doen uitkomen, dat tusschen de 

haar bloedverwanten de band niet geheel

gen door den kring van hen, die op dezelfde papa- 
don (een eerebankje) recht hebben. Exogamie wordt 
onder meer aan getroffen in Gajo- en Bataklmdcn ̂  
een deel van Nias, Minangkaban, een groot deel van 
Zuid-Sumatra, Boeroc, en mogelijk ook op Ccram; 
eleutherogamie iiTAljefi, een ander deel van "Nias en 
van Zuid-SumatraThSLÏÏaleische gebied,Bomeo. het 
eiland Celebes, den Ternate-archipel, Nicuw-Gulnea, 
Java en Madoera en waarschijnlijk ook elders. De 
vraag, of een door vaderrechtelijk huwelijk in den 
stam van haar man overgegane vrouw na zijn dood 
mag hertrouwen in haar oorspronkelijken stam in 
streken mot exogamie, is nog niet beantwoord.

1. Aanzoek, verloving, huwelijksmaal. Zoowel in 
vaderrechtelijke en moederrechtelijke als in ouder- 
rechtclijke streken komen huwelijken voor, die 
ingeleid worden door aanzeek en bindende verlo
ving; doch in vaderrechtelijke (en enkele ouder- 
rechtclijke) streken staan naast dit aanzeekhuwo- 
lijk andere huwelijksvormen (vlucht- en schaak- 
huwelijk, benevens wisselhuwelijk), waarbij het 
zonder aanzeek toegaat. Bij sommige Dajaks on 
Papce’s gaat het aanzeek uit van den vrijer zelf, 
die zijn rijkdom voor de deur der beminde opsta
pelt in de hoop, dat zij haar geneigdheid toon en 
zal door er op te gaan zitten; bij sommige Dajaks 
en soms bij Scendaneezen gaat liet uit van den 
vrouwskant. Meestal worden voor het aanzoek bij 
den vader resp. bij de ouders van het meisje één 
of twee tusschenpersonen (mannen of vrouwen) 
gebezigd, die o.a. seulangkè, poetjara enz. heeten; 
wegens het hierbij gebruikelijke vragen of aanbie
den van de betel- of pinangpruim wordt in een 
groot deel van Indië hetzij dit huwelijksaanzoek 
hetzij de daarop volgende verloving meminang 
genoemd (zie Adatrechtbundels. 6 blz.. 2,„ 10. blz. 
261 cn 358, 11 6ET3Ó5, 12 blz. 215, 13 blz. 177). 
De verloving of aanzeeksaanvaarding zélve, an
ders dan in ons recht, is niet bloot consensueel 
en zonder rechtsgevolg, doch wordt verbindend 
gemaakt door een of ander uiterlijk teeken (ver- 
lovingspand, verlovingsgeschenk — b.v. een voor- 
afbctaald deel van den bruidschat —, uitwis
seling van panden of geschenken), waarvan het 
rechtsgevolg meestal dit is, dat de verloofden de 
huwelijksafspraak niet straffeloos kunnen verbreken 
en dat tegenover derden de eerbaarheid van het 
verloofde meisje gelijkstaat met die eener getrouwde 
vrouw. Op Java heet dit verlovingsgeschenk pa- 
ningsët enz. In een deel der Bataklanden en van 
den Timorschen kring gaat aan het huwelijksaan
zoek somtijds nog een bindend gemaakte afspraak 
tusschen de jongelui zelf vooraf, die echter geen 
rechtsgevolg heeft voor derden. Over de verloving 
als stam-, familie- of dorpszaak, zie hierboven. 
Onder protestantsche inlanders staat veelal tusschen 
de inheemsche verloving en de kerkelijke huwe
lijksluiting een huwelijksaangifte bij den zendeling 
in, vaak geregeld bij een adatregeling (zie op dat 
woord) van de bevolking zelf.

De inheemsche huwelijksluiting in Indonesië 
schijnt nooit bloot consensueel, zonder eenig 
uiterlijk teeken, te zijn geweest. Samen eten, 
samen baden, samen offeren, af halen van de vrouw 
door den man zijn de meest gewone vormen; vooral 
het samen eten heeft zich tot den huidigen dag in 
uiteenloopendo streken — Bataklanden, Zuid- 
Sumatra, het Maleische gebied, Borneo, Bantiks 
(Minahasa), Bcerce, Ambonsche eilanden, Kei, 

ieuw-Guinea, fimorsche kring— als een essentieel 
deel van de huwelijksluiting gehandhaafd. Aan
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vrouw cn
verbroken is (tali koelo enz.); in weer andere stre
ken (b.v. Boeroe, Ceram, de westhelft van den 
Timorschen kring) wordt de bruidschat eerst be
taald als de vrouw zwanger is dan wel op een ander, 
eerst na het huwelijk vallend tijdstip. Waar de 
bruidschat niet contant betaald wordt, komt do 
schoonzoon veelal tijdelijk bij den schoonvader 
in dienst (dienhuwelijk), totdat de (verminderde) 
betaling is geschied. De bruidschat gaat somtijds 
(Gajoland, Soemba) gepaard met een kleiner tegen
geschenk van den vrouwskant naar den manskant 
(de „dos” van het Romeinsche recht) of met een 
geschenk van den vrouwskant aan het jonge gezin. 
De vader van dochters bcschouwtde bruidschatten, 
die dezen hem inbrengen, als een vergoeding voor 
den vroeger door hem betaalden bruidschat zijner 
eigen vrouw. De adat ter plaatse kent meestal 
vaste bruidschattarieven voor meisjes uit de ver
schillende standen; deze tarieven zijn dikwijls 
hoog, en werken daardoor nadcelig, hetzij door liet 
huwelijk to belemmeren hetzij door in schuld to 
doen geraken. Tot bruidschat en tegengeschenk, 
behooren zulke dingen als lijnwaden, gebruiks
voorwerpen, sieraden, geld, ook grond of slaven. 
Boven is reeds vermeld, dat de bruidschat meestal 
gedragen en genoten wordt door geheelo groepen 
van verwanto personen. Mocht in Mohammcdaan- 
scho streken met vaderrecht do huwelijksgift 
der moslimsche wet in zwang zijn (zoo misschien in 
het Zuidelijk Batakland), dan staat deze, als de 
onbelangrijke, geheel naast en los van den belang
rijken inheemschen bruidschat.

Indonesië biedt ruimschoots reden om to be
twijfelen (zie Mr. J.0.ICielstra in het Ind.Gonootschi 
Maart 1917 blz. 204), of deze vaderrechtelijke 
bruidschat wol een „koopschat” is. Men placht 
dat op te maken 1°. uit den naam, die meermalen 
op „koopen” wijst (toehor bij do Bataks, patoekon 
wadon op Bali, fèto-folin of bêlis op hot thans oudcr- 
rechtelijke Timor), 2°. uit het feit, dat de vrouw 
bezitting werd van den man, 3°. uit het feit, dat de 
vrouw na ’s mans dood vererfde. Maar op elk dier 
bewijsgronden valt af te dingen. Vooreerst: de naam 
laat zich vaak evengoed verklaren als afkoopsom 
(som, waarvoor de rechten van haar familie worden 
afgekocht), en niets is govaarlijker dan om rechts-
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kundige conclusies te trekken uit do gobrekkigo 
namen der inlandscbe rechtstaal. Dan: de positie 
van gekochte bezitting, die dc theorie aan in 
bruidschathuwelijk getrouwde vrouwen wil op
dringen, strookt weinig met het gedurig vermelde 
feit, dat zij oigen goed en zelfs eigen rechten op 
grond kan hebben, dat zij in ettelijke stroken hu- 
welijksontbinding kan eischen, dat zij voogdes 
over haar kinderen kan zijn, dat zij met haar kin
deren meeërft van haar man. De van Boeroe, Aroe 
en Bali komende opgaven, dat haar man haar 
(haar werkkracht) verpanden of haar verkoopen 
mag, zouden pas beteekenis hebben, indien bleek, 
dat de verpanding gelijk is aan die van andere 
bezittingen en dat de verkoop haar hetzij tot slavin 
hetzij tot een zo">tler verdere vormen hertrouwde 
vrouw maakt. En wat, ten slotte, het vererven 
van do vrouw betreft: nergens vererft zij — golijk 
slaven, vee, enz. — op ’s mans gewone erfgena
men, maar zij gaat volgens de afzonderlijke regels 
van het wisselhuwelijk (waarover straks) juist op 
geheel andere mansverwanten dan zijn gewone erf
genamen over. Of de bruidschat een koopschat, on 
het bruidschathuwelijk wel een koophuwelijk is, 
verdient dus nader te worden onderzocht. Volle
digheidshalve zij aangetcekend, dat Nieuw-Guinea 
ook een ruühuwelijk schijnt te kennen, waarbij 
de eenc verwantengroep voor haar verlies van een 
dochter wordt schadeloosgesteld door den afstand 
aan een harer zoons van een dochter uit de andere 
verwantengroep.

Om aan den druk van de bruidschatbetaling 
bij het aanzoekhuwelijk te ontkomen staan twee 
of drie wogen open. Zoo kan de man na huwelijks
aanzoek de vrouwsfamilie voldoen met arbeid in 
plaats van met geld, en dus een dienhuwelijk aan
gaan (Gajo- en Bataklanden, de Ambonsche Mo- 
lukken, Soemba, enz.); het jonge gezin woont 
dan bij de vrouwsouders in en werkt voor dezen, 
totdat het bruidschatbedrag is aangezuiverd in 
arbeid (als Jacob deed bij La ban). Ook kan — zie 
boven — een bruidschathuwelijk als dienhuwelijk 
beginnen. Voorts kan de jongeman, in plaats van 
een aanzoek te doen, er met het meisje van door 
gaan — vluchthuwdijk —, hetzij met, hetzij zonder 
medeweten van haar ouders; de nader (na hot ge
schiede huwelijk) te betalen bruidschat of zoen is 
dan veel lager dan bij liet aanzoekhuwelijk. Op 
do Ambonsche eilanden en op Bali (behalve voor 
do hoogste kasten) is het vluchthuwelijk zelfs het 
normale geworden. En eindelijk mag, maar alleen 
in deelen van Nieuw-Guinea en op Bali, het huwe
lijk ook worden tot stand gebracht door geweld
dadige schaking, op welk schaakhuwelijk dan een 
lagere bruidschat of zoengave dan wel schoon- 
vaderdienst behoort to volgen.

Een geheel andere strekking echter dan bruid
schat-, dien-, vlucht- en schaakhuwelijk (vier 
varianten van ëcn type) heeft het bij Gajo’s, Ba- 
taks, lieden van Zuid-Sumatra en bewoners der 
Ambonsche Molukken (niet aan Soembaneczen 
en Baliërs?) bekende inlijf huwelijk: angkap, 
soomondo, ambil anale, enz. To recht heeft Mr. 
Van Ossenbruggen dit soort huwelijk, dat men te 
voren vaak als moedorrechtelijk voorstelde, be
schreven als moedcrrechtelijke lap op een vader- 
rechtelijk- blij vond kleed. Doel is de vrouwsfamilie 
mot nakroost to verrijken (b.v. omdat de vrouw 
een cenig kind is, of wijl do man immigrant is); 
do man gaat dus in de vrouwsfamilio over in plaats 
van omgekeerd („de kip wordt haan en de haan

wordt kip”); maar het vaderrechtelijk gezag over 
do vrouw, over haar ingetrouwden man, over haar 
kinderen en kindskinderen blijft overigens gehool 
bohcerscht door vaderrcchtelijkc regels. Dat ook 
dit inlijfhuwolijk, dat zeer in het klein vergelijk
baar is mot onze naturalisatie tot Nederlander, 
geen louter individuecle zaak maar gemeenschaps- 
zaak is, blijkt bij Gajo’s, Bataksenz. weder duidelijk 
uit de veroischte medewerking van geslachts- of 
dorpsautoriteiton.

Een dorde groep van vaderrechtelijke huwelijken 
zijn de wisaelhuwdijken, waarbij hetzij do man 
hetzij de vrouw voor een andere(n) wordt verwis
seld na zijn of haar dood. Als eerste voorbeeld 
van zulk een wisselhuwelijk vindt men gewoonlijk 
het erfhuwelijk genoemd: de „gekochte” vrouw 
zou op ’s mans normale erfgenamen vererven; 
doch in Indonesië komt deze figuur niet voor, de 
weduwe met zoons heeft daar een vrij zelfstandige 
positie, en men kan zelfs twijfelen (zie boven), 
of zulk een erfhuwelijk niet alleen berust op the
oretische phantasie. Als tweede soort van een 
wisselhuwelijk kont men het vervolghuwdijk, 
zwagerhuwelijk, leviraat: de vrouw gaat zonder 
nieuwen bruidschat en zonder nieuwe inheemsche 
huwelijksvormen (doch wel onder Mohammedaan- 
sche huwelijksluiting en met Moh. huwelijksgift) 
over op een van ’s mans broeders of andere gene- 
ratiegenooten; dit vervolghuwelijk is verstaanbaar, 
indien men zich het commuun karakter van het 
Indonesisch huwelijk (niet te verwarren met een 
voorhistorisch groepenhuwelijk!) herinnert, ten 
gevolge waarvan de vrouw veeleer uit geslacht A 
in geslacht B trouwt, dan alleen mét het individu 
P uit geslacht B. De derde soort van wisselhuwe
lijk ziet op het sterven van de vrouw: heeft het 
huwelijk slechts kort (te kort) geduurd, dan zou de 
man zich voor zijn vaak hoogen bruidschat „be
kocht” kunnen rekenen, en dan wordt hem, bij 
wege van vervang huwelijk, een zuster of andere 
generatiegonooto van zijn vorige vrouw tot vrouw 
gegeven zonder bruidschat en zonder nadere in
heemsche vormen, doch wederom wel met Mo- 
hammedaansche.

Van het huwelijksgoederenrecht bij vaderrech
telijk huwelijk valt weinig te zeggen. De vrouw 
moge dan al goen „bezitting” van haar echtge
noot zijn, toch concentreert zich alle gezag en alle 
vermogensrecht in hem: zij en de kinderen hebben 
slechts wat de man en vader hun feitelijk overlaat; 
wat vrouw on kinderen verdienen of anderszins 
verkrijgen is van den heer des huizes; zij zijn slechts 
handolingsbevoegd, indien hij zijn medewerking 
verleont.Ook de kinderen, hoewel geen „bezitting” 
van hun vader en dus niet voor verkoop enz. vat
baar, zijn, zoolang zij huiskind zijn, geheel aan zijn 
gezag onderworpen. In do westhelft van den Ti- 
morschen kring en op Bali is de positie der ge
huwde en dor ongehuwde vrouw slaafsch; op 
Boeroe, Ceram, Aroe heet haar positie goed of 
zelfs tamelijk zelfstandig.

Huwclijksontbinding onder do levenden heet bij 
zuiver vaderrecht alleen van den man te kunnen 
uitgaan (bij inlijfhuwolijk dus alleen van de vrouw?) 
en is zeldzaam, daar — naar het heet — de man 
zoodoende iets verliest, dat hij zich voor een kost
baren bruidschat heeft verworven. Toch komt 
huwelijksontbinding, hetzij op verzoek der vrouw 
— islam en Christendom werken dit uiteraard in 
de hand — hetzij met gemeen goedvinden, voor; 
en op Boeroo on Aroe krijgt de man bij ontbin-
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dat beiden hot willen. Bij een en ander bedenke 
intusschen, dat ook in ouderrecktelijko Btro-

ding wegens overspel dor vrouw zijn bruidschat 
terug. Daar lvuwelijksontbinding niet minder dan 
huwelijksluiting gemeenschapszaalc is, kan zij, het
zij de man of de vrouw haar begeert, slechts door
gaan met medewerking of voorkennis van de 
hoofden van stam (geslacht, familie) of dorp; op 
Bali; van den raad van Hindoepriesters (in som
mige gevallen althans). Stierf op Bali een man 
zonder mannelijk oir, dan verhuisden zijn vrouw 
en dochters naar ’s vorston woning.

Kinderverdeeling na huwelijksontbinding schijnt 
bij vadcrrecht niet te passen; toch krijgt op Boe- 
roe de gescheiden vrouw soms één dochtertje 
mee als helpster.

3. Moedcrrcchldijk huwelijk. Wie verwacht in 
Indonesië bij het moederrechtelijk huwelijk het 
rechte tegendeel van het vaderrechtelijk huwelijk 
te zullen aantreffen, komt in ieder opzicht bedro
gen uit. Het rechte tegendeel zou insluiten, dat 
de vrouw voor een bruidegomschat den man af
kocht van zijn venvantengroep; dat alle goede
ren van de vrouw waren; dat huwelijksontbin
ding uitsluitend of in hoofdzaak uitging van de 
vrouw, en zeldzaam ware. Geen van deze drie 
kentrokken wordt in Indonesië aangetroffen; al 
moet natuurlijk ruimte gelaten worden voor de 
mogelijkheid, dat wat wij in Indië aan moeder- 
rechtelijkc gegevens nog hebben geen zuiver moe
derrecht behelst, maar een door ouderrecht sterk 
gewijzigd moederrecht.

Van den oudinheemschen vorm der huwelijk
sluiting valt, althans voor Minangkabau, weinig 
anders te ontdekken dan het samen eten; de oude 
vorm is goeddeels door den islam verdrongen. Het 
huwelijk is er — als gezegd — in tal van opzich
ten nog familiezaak. De man (niet zijn familie) 
ontvangt bij het huwelijk geschenken van zijn 
vrouw; een dien-, vlucht- of schaakhuwelijk komt 
niet voor; inlijfhuwelijk evenmin; ook wisselbuwe- 
lijk vermoedelijk niet. Het liuwelijksgoederenrecht 
is precies al6 in ouderrechtelijke streken: vrouw 
en man houden elk hun aangebrachte goed, het 
gemeen gewonnen goed wordt bij huwehjksont- 
binding verdeeld. Zoowel hier als in het moeder- 
rechtelijke Zuid-Tétoen (op Tirnor) beschouwt de 
man het huis der vrouw als zijn huis, al blijft hij 
uitsluitend lid van zijn eigen familie. Van Zuid- 
Tétoen wordt een soort kinderverdeeling na huwe
lijksontbinding vermeld.

Het moederrecht op de Zuidwestereilanden 
schijnt bezig zich tot ouderrecht te vervormen.

4. Ouderrechtdijk huwelijk. Uit do gelijkstandig- 
heid van man en vrouw, waarop dit in Indonesië 
meest verbreide huwelijk is ópgetrokken, volgen 
al de hoofdkenmerken van het ouderrechteiijk 
huwelijk met logische consequentie. Het huwelijk 
komt tot stand, doordat beide families liet begee- 
ren en zonder dat één van beide een verlies lijdt, 
waarvoor zij zou behoeven te worden schadeloos 
gesteld; staande huwelijk zijn man en vrouw 
eikaars gelijken, en het hangt van de volkszede af, 
of zij in hot huis van den man, in het huis van de

(Atjèh, Toradja’s) of in een eigen gezins
woning (Java enz.) trekken; de man behoudt 
zijn aangebrachto goed, do vrouw haar aange
brachte goed, samen krijgen zij het gemeen- 
gev/onnen goed (atra sihareukat, barang barang 
tjakkara, gonogini, goenakaja, enz.), dat bij liu- 
welijksontbinding wordt verdeeld; en eindelijk, 
het huwelijk eindigt onder de levenden hetzij 
omdat do man, hetzij omdat do vrouw, hetzij

men
kon hot huwelijk meestal gemeenschapszaak is, 
zoodat huwelijksaanzoek, huwelijksluiting, huwe
lijksontbinding gewoonlijk moet geschieden met 
voorkennis of zelfs met medowerking van familie-

!
\

of dorpsautoriteiten.
Wat echter dit ouderrechteiijk huwelijk in een 

aantal stroken ietwat ingewikkeld maakt, is, dat 
een aantal vastgeworteldo eigenaardigheden 
het vaderrechtelijk huwelijk daarin als rudimen
ten of survivals zijn blijven voortbestaan: even
wel, gewijzigd naar de eischon van liet ouderrech- 
telijk verwantschapsstolsel.

Al dadelijk ontmoet men den vorm van het 
bruidBchathuwelijk, al komt de bruidschat nu 
niet aan den vader (on zijn vadorrechtolijko ver
wanten), maar aan beide ouders (en bun ouder
rechtelijke verwanten). Zulk een bruidschat in 
ouderrechtelijke streken kennen Atjèh, Zuid-Su- 
matra, het Maleische gebied, de Minahasa, het 
Toradja-gebicd, Zuid-Celebes, de Ternate-archi- 
pel, de Timorsche kring, dus haast alle ouder
rechtelijke streken buiten Java en Madoera (over 
Java straks); hij heet er djinamèë, belandja, ten- 
djai of antaran, roko, soenrang of soempa, besi, 
fèto-folin of bëlis enz. Meermalen hebben Euro- 
peesche waarnemers in zoodanig geval zich door 
het ontmoeten van den bruidschat laton verlei
den, een vaderrechtelijk huwelijksrecht aanwezig 
te achten. Ook hier kent men de tegenstelling 
tusschen een contant betaalden bruidschat (aLs 
in Atjèh, in de Minahasa en op Zuid-Celebes) en 
een op krediet aanvaarden bruidschat"(als bij de 
Toradja’s, in Halmahera en/de oosthelft van den 
Tiinorsclien kring); ook hier staat naast den hoo- 
gen inheem8chen bruidschat vaak een onbedui
dende Mohammedaansehe huwelijksgift, terwijl in 
Atjèh, in Djambi en in bepaalde deelen van het 
Maleische gebied deze beide betalingen zijn ver
smolten tot één. Op Tirnor wordt geen bruidschat 
betaald door wien binnen zijn eigen verwan ten groep 
trouwt. Het opzettelijk onbetaald blijven (of terug
betaald worden) van een deel van den bruidschat 
komt ook bij ouderrecht nog voor, met name in 
Atjèh, Zuid-Celebes, Tirnor; op Tanimbar be
gint, bij niot-contantc betaling, liet bruidsohat- 
huwelijk als dienhuwelijk. Een tegengeschenk aan 
den manskant (b.v. Halmahera, Timorsche kring) 
of een uitkeering aan het jonge gezin (Atjèh en 
misschien Flores) is hier dikwijls royaler dan 
onder het vaderrecht. In de Minahasa is men zich 
hier en daar voor don bruidschat (roko, karta 
ka win) gaan schamen en het woord gaan ver
bergen; maar de zaak schijnt er nog altijd te be
staan.

Ook do varianten van liet bruidschathuwelijk 
komen voor. De bekendste vorm van dien huwe
lijk — voorkomend in de Minahasa, op Tanim
bar, op Tirnor — is bet santrihuwelijk van Java 
(welk eiland geen bruidschathuwelijk schijnt to 
kennen): do bruidegom treedt een aantal jaren 
in dienst van zijn schoonvader. Het vluchthuwe- 
lijk komt voor op Halmahera, Madoera, Bawean; 
het schaakhuwelijk als huwelijksvorm is verval
len; en op Zuid-Celebes zijn wegloopcn en scha
ken zelfs zware delicten, die den man zoogoed 
als vogelvrij maken.

Het inlijfhuwelijk mist in zuiver ouderrochto- 
lijke streken alle reden, doch heet nochtans voor 
te komen op Borneo en op Middel-Golebes, zoo
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dikwijls een Dajakscli of Torndjaasch meisje 
trouwt met een Maleier of ander vreemdeling; 
zulks wellicht omdat de toerekening van perso- 
nen tot een bepaalden stam, nl. dien dor moeder, 
er nog niet vergoten is.

Het vervolg- of zwagerkuwelijk komt nog voor 
op Tanimbar, Timor, Flores (waar hot afkoop- 
baar is) en, het sterkst afgesloten, in Atjèlv. Merk
waardig is, dat op Bali tot voor kort het huwen 
met een broedersweduwe daarentegen streng ver
boden was (evonals dat met een zustersweduw- 
naar). Het vervanghuwelijk is nog bokond op 
Flores en — doch slechts indien de vorige vrouw 
overlijdt binnen een scherp bepaalden tijd na de 
huwelijksluiting, den zgn. bruidschatstermijn — 
in Atjèh.

De meest opvallende vervorming van het bruid- 
schathuwelijk, waar het nog voortbestaat in ouder- 
rechtelijke streken, betreft do huwelijksontbinding. 
Is zij onder het vaderreclit zeldzaam en meestal 
zonder invloed op den betaalden of nog verschul- 
digden bruidschat, onder het ouderrecht is zij 
frequent; en schier overal vindt men haar verge
zeld van dezen regel, dat de bruidschat terugbe
taald moet worden als de schuld der ontbinding 
ligt bij de vrouw, dat hij niet toruggeëischt kan 
worden als de- schuld ligt bij den man, on dat bij 
ontbinding in gemeen overleg of wegens gelijke 
schuld aan weerskanten een middenweg wordt 
gezocht, indien noodig. Een uitzondering op dit 
gebruik vertoont do Minahasa, waar (althans in 
later tijd) de schuld aan de huwelijksontbinding 
niet op don bruidschat wordt gewroken, maar op 
het aandeel der schuldige partij in het gemeenge- 
wonnen goed.

Voor Java heeft men de toekon of toembasan 
meestal voor een bruidschat aangezien, maar het 
schijnt veeleer een door don bruigom aan zijn 
schoonouders betaald bedrag te zijn om zakon te 
koopen voor het bruiloftsfeest of voor het aan
staande huishouden. Madoera kent zelfs geen toe
kon; de tookon van Java, die in sommige streken 
ontbreekt, staat nu cens naast de Moh. huwelijks
gift (mas kawin, sri kawin) en is dan weder daar
mede versmolten.

De ouderrechtelijk gehuwde vrouw staat in 
handelingsbevoegdheid geheel met haar man gelijk. 
Het huwelijksgoederenrecht bij ouderrechtelijk 
huwelijk vertoont in de praetijk slechts cén moei
lijkheid. Boven bleek reeds, dat elke partij haar 
aangebrachte goed behoudt, en dat partijen ge
zamenlijk het gemeen gewon nen goed bezitten, dat 
bij huwelijksontbinding verdeeld wordt naar roden 
van 1: 1 of, elders, van 2: i, behalve waar — 
als in de Minahasa, zie hierveren — iemands aan
deel in dit huwelijksgoed moet booten voor zijn 
schuld aan het veroorzaken van do huwolijksont- 
binding. Geen zwarigheid behoeven denkelijk ook 
de schulden te geven: dat aan de vordeoling van 
het gemeen gewonnen goed do betaling der huwe- 
lijksschulden moot voorafgaan, en dat dus slechts 
hot batig saldo in aanmerking komt voor verdeo- 
ling tusschon partijen, wordt enkele malen ge
tuigd, en zou wol do algomeene regel kunnen zijn. 
Maar onduidelijk is het dikwijls, of in een gegeven 
streek het gemcengewonnon huwelijksgoed alles 
omvat wat staande huwelijk zoowel door beiden 
als door één van beiden (als kainverkooper, wa- 
roenghoudster, enz.) wordt verworven, dan of het 
alleen dat vermogen omvat, dat werkelijk voort
komt uit gemeenschappelijke!! arbeid (b.v. sawali-

boworking). Alleen eon locaal onderzoek, navraag 
doende naar do foitelijko toedracht van zakon, 
kan hier uitsluitsel govon. Wat in een gogeven 
huwelijk aangobracht goed is van man of vrouw, 
wordt door onbomiddolde inlanders bijna nooit 
opgeteekend of vastgelegd; do zending tracht in 
deze zorgeloosheid hier en daar verbetering to 
brengen. Het bohoeft nauwelijks gezegd, dat, in
dien zending of jurisprudentie in streken als deze 
de verhouding van man en vrouw willen vervor
men naar
boek, de ouderrechtelijk gehuwde vrouw daarop 
achteruitgaat, zonder eenige reden van recht of 
billijkhoid.

Do oudorrechtelijko huwelijksontbinding, als bo
ven om8chrevon, werkt veel meor dan de vader- 
reehtolijke do losheid dor huwelijkszeden 
hand, al zou men, waar de bruidschat bestaat, 
ook hier kunnen opperon, dat de man iets opgeeft, 
hetwelk hij voor eon vaak kostbaren bruidschat 
zich heeft verworven. Noch met den Islam noch

dien van ons achterlijk burgerlijk wet-

in do

vooral met het Christendom is zulk een losheid 
te rijmen. Het gevaar is mot ernstig, zoolang men 
maar vasthoudt aan de oudinheemsche bemoeienis 
der familie- of dorpsautoriteiten, die tot huwelijks
ontbinding hun medewerking slechts dan willen 
verleenen, indien zij een deugdelijke reden daartoe 
aanwezig achten uit het oogpunt van openbaar 
belang; dit kan veel overijling tegenhouden. Men 
bederft echter alles, door hetzij deze controle als 
onwestersch geheel to doen verdwijnen, hetzij — 
het andere uiterste — de ontbinding op te dragen 
aan een rechter, die van echtscheiding slechts 
weten wil, mdien van een paar in zijn Europeo- 
sche wet omschreven gevallen er een aanwezig is. 
De Mohammedaanscho huwelijksontbinding is ge
temperd vaderrechtelijk en is dus, waar zij onder 
invloed der godsdienstigo rechtspraak is in zwang 
gekomen, voor het belang der vrouw veel nadeeli- 
ger dan de oudinheemsche, behalve daar waar de 
volkszede (Atjèh) der vrouw een overwicht geeft of 
waar (Java) een constante praetijk van voorwaar
delijke verstooting haar te hulp komt. Onder 
Christen inlanders is huwelijksontbinding vaak op
gedragen aan een zondoling — die weer blootstaat 
aan het gevnar van to Europoosch te zijn 
zendeling met kerkoraad of notabelen, of einde
lijk aan een inlandschen grooten korkeraad.

Hoewel bij don grondslag van hot ouderrechte
lijk huwolijk hot denkbeeld past eener kmderver- 
deoling bij huwelijksontbinding onder do levenden, 
schijnt deze toch lang niet overal voor te komen. 
Het meest bekend is do kinderverdeeling tusschen 
man on vrouw, die op Zuid-Celebes voorkomt; 
doch ook in Middel-Borneo en in zekeren zin in 
Atjèh en bij de ïoradja’s treft men haar aan.

5. Mengvormen. Uit hot voorgaande kan tclkons 
reeds zijn gebleken, dat men moeilijk met zeker
heid kan zoggon, of hot moederrecht, hot vader- 
recht of het ouderrecht, hetwelk men hier en 
ginds in Indonesië aantreft, zijn volkomen zuive
ren vorm nog vertoont, dan of het reeds bostand- 
deelon van andere verwan tschapsstelsols in zich 
heeft opgenomen. Zeker is dit laatste in niet ge
ringe mate hot geval geweest. Alleen vergelijking 
tusschen streken, dio een zelfde type van huwe
lijksrecht vertoonen, kan er toe brengon, met kans 
op juisthoid aan to wijzen, waarin het konmorkende 
van elk der drie stolsels bestaat.

Voorbeelden van zulke mengvormen zijn naar 
alle waarschijnlijkheid het oudorrecktelijk hmvoiijk

aan
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bij hun trouwen stilzwijgend een vennootschap of 
sarikat aangaan voor het verwerven van gemcen- 
gewonncn goed; weshalve dit gemeene huwelijks
goed in Atjèh, Minangkabau en elders ook ven- 
nootschapsgocd (atra meutjarikat, harta basari- 
katan — ook harta soearang —) wordt genoemd. 
Ook Christelijke en gouvernomentsinvoersols over 
de wijze van huwelijksluiting (te vinden b.v. in 
adatregelingon — zie op dat woord — of in de 
ordonnantie van 1S61 voordegouvemementsrechts- 
spraak in Menado, Temate, Amboina en Timor, 
zie CHRISTEN-INLANDERS) verdelgen het 
inheomsche niet, zoodat het vaderrechtelijk huwe
lijk van Cliristen-Niassers, Oh risten-Ba taks en 
Christen-Ambonneezen totaal verschilt en moet 
verschillen van het ouderrechtelijk huwelijk van 
Ghnsten-Javanen en Christen-Minahasers. Vooral 
de (met het regceringsreglement strijdige, en her
haaldelijk gewijzigde) ordonnantie van 1861 Ind. 
Stb. 38 voor de Molukken, voorbarige nabootsing 
van het burgerlijk wetboek, heeft veel kwaad en 
verwarring gesticht, evenals de besluiten van 
1828—1840, 1851, 1864- en 1885 over den burger
lijken stand. Besluiten van residenten en anderen 
om den bruidschat te verlagen waren in de sfeer 
der gouvemementsrechtspraak onwettig (wegens 
artikel 75 regeeringsreglement), en hebben zoowel 
daar als bij de inheemscho rechtspraak meestal 
geen enkel blijvend effect gehad.

7. Hislorisch-vergelijkende verklaring. De aan on
derlinge verwantschap gepaarde verscheidenheid 
van do Indonesische huwelijksinstellingen prik
kelt uiteraard tot gissing naar haar historische 
wording en haar verband. Vooral Wilken in zijn 
Verspreide geschriften (1912, deeleh~r~eri II) en 
Van Ossenbruggen in zijn Testeer- en voogdij - 
recht (1902) hebben zich daarmede beziggehouden; 
ook sprak in zijn Zeitschrift für vergleichende 
Rechtswissenschaft Kohier herhaaldelijk een woord
je over Indonesië mee. Een der gissingen is, dat 
moederrecht (matriarchaat) overal moet zijn voor
afgegaan aan vaderrecht of ouderreeht, soms direct 
door ouderreeht opgevolgd, meestal echter eerst 
door vaderrecht (patriarchaat, agnatisch recht) 
heen tot ouderreeht (parenteel, cognatisch recht) 
geworden. Een andere onderstelling was deze, dat 
moederrecht altijd gepaard moet gaan met oxo- 
gamie; dat vaderrecht zoogoed als altijd gepaard 
gaat met exogamie; en dat ouderreeht gepaard 
gaat met eleutherogamie, met dien verstande, dat 
foitelijk de huwelijken binnen den verwantenkring 
veel talrijker zijn dan die daarbuiten. En alvurdor 
werd de bruidschat bij ouderrechtelijk huwelijk 
opgevat, niet als rudiment van vaderrecht, maar 
als een inzetting, waarvoor een eigen, zelfstandige 
verklaring moest worden gezocht in den kring van 
het ouderreeht zelf (dus nu niet uit koop of af
koop, maar uit exogamie of eenig ander begelei
dend verschijnsel). Door dit drietal onderstellin
gen voortdurend in te weven in zijn uiteenzetting 
van den feitelijkon toestand van het Indonesi
sche huwelijksrecht heeft b.v. Wilken zijn rijke 
en doorwrochto verhandelingen over deze stof 
noodeloos zwaar gemaakt voor den lezer, terwijl 
de juistheid der onderstellingen niet kan gelden 
als bewezen.

8. Verspreide opmerkingen over het Indonesi
sche Imwelijk. Het Indonesische huwelijk ver
toont naast deze hoofdtrekken een grooten rijk
dom van kleinere trekken, waarvan hier nog enkele 
de aandacht verdienen.

met bruidschat, het Minangkabausche moederrecht 
met zijn ouderrechtelijke vermogensverhoudingen, 
het deels vaderrechtelijk deels moederrechte
lijk gekleurde ouderrechtelijke huwelijk in het Ma- 
leische gebied (belandja-huwelijk tegenover se- 
mando-huwelijk); de toerekening van kinderen op 
het vaderrechtelijke Soemba tot den stand der 
moeder somtijds; de toerekening van kinderen 
onder de ouderrechtelijke Dajaks en Toradja’s 
tot den stam der moeder — als de ouders van stam 
verschillen —; en zoo nog vele andere.

6. Invloed van iccreldgodsdicnslcn en vesterschc 
invloed. De vraag dringt zich op, of al dit oudin- 
heemsche kan voortduren, wanneer eenmaal Hin- 
doegodsdienst, Islam en Christendom vasten voet 
krijgen in Indië; de islam bovendien gesteund 
door zijn instituut van den godsdienstigen rechter 
(de zgn. priesterreclitspraak op en buiten Java), 
die gewoonlijk bevoegd was en is in zaken van 
huwelijksrecht, erfrecht en vrome stichtingen en 
die dus krachtig moet hebben medegeworkt om 
op deze terreinen de inheemsche inzettingen te 
verdringen door die der Mohammedaansche plich
tenleer (pekih, sjariat, wet). Het antwoord echter 
is geruststellend. In alle Mohammedaansche stre
ken is de huwelijksluiting volgens de leer van den 
islam van kracht geworden, doch slechts met 
dien verstande, dat de wettigheid des huwelijks 
beoordeeld wordt naar de moslimsche wet, maar 
dat alles, wat deze ceremonie (dit contract) omringt 
en volgt of er het uitvloeisel van is, inheemsch is 
gebleven. Zoo mochten de ordonnanties van 1895 
Ind. Stb. 198 en van 1910 Ind. Stb. 659 — beide 
van strafrechtelijken, niet van privaatrechtelijken 
aard — vooropstellen, dat in alle Mohammedaan
sche gewesten van Indië de Mohammedaansche 
sluiting wordt gevolgd, terwijl toch aanzoek on 
voorbereiding, bruidschat en tegen geschenken, ge
volgen voor wederpartij en kinderen en goed, 
Maleisch-Polynesisch zijn gebleven. Vandaar dat 
boven reeds gezegd moest worden, hoe naast de 
slechts voor den vorm betaalde huwelijksgift 
(mas kawin, sri kawin, enz.) der moslimsche wet 
de meestal hooge uitheemsche bruidschat is blij
ven staan als de voornaamste betaling. Van
daar ook dat bij vervang- en vervolghuwelijk 
(wisselhuwelijk) in Mohammedaansche of Christe
lijke streken wel een godsdienstige huwelijksvorm 
noodig is, maar toch geenerlei inheemsche. Voor 
alle eischen der Mohammedaansche huwelijkslui
ting moge verwezen worden naar het artikel ISLAM; 
de boofdzaken daarvan in haar beteekenis voor 
de Indonesische practijk vindt men het helderst 
in Snouck Hurgronje’s Atjèhers, I, 1893, bl.

vgg., waar tevens do bedoeling der latere 
huwelijksordonnanties van 1895 en 1910 en die 
der voorwaardelijke verstooting volkomen duide
lijk wordt gemaakt; vgl. ook AdatrechtbundeJs 
1, 12 en 14. Het ineendraaien van den duim van 
den bruigom met dien van den huwelijksbeambte 
(Java, Atjèh, Celebes en elders) is een verbreid 
hulpmiddel om den onwetenden bruigom gemak
kelijk zijn lesje te kunnen inprenten en hoeft 
met een sacramenteele ineenlegging van handen 
(Wilken I bl. 555 vgg.) denkelijk niets te 
ken. OnTTïët met de moslimsche wet geheel strij
dige huwelijksgoederenrecht der ouderrechte
lijke huwelijken (en der moederrechtelijke in Mi
nangkabau) te kunnen goedpraten en redden, 
plegen Mohammedaansche geleerden en rechters 
(priesterraden) te onderstellen, dat
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Genegenheid bij hcfc huwelijk is in Indië bij 
eerste huwelijk vaak afwezig, omdat dat eorsto 
huwelijk meestal bedisseld wordt door ouders en 
verwanten zonder rekening te houden met de wen- 
schen van bruigom en bruid. Zelfs het Christen
dom zal slechts zeer langzaam on* met veel geduld 
daarin verbotering kunnen brengen. Bij do meeste 
Dajaks heet het meisje wel zelf haar keuze te be
palen. Tweede en latere huwelijken worden met 
veel minder omhaal on staatsie gesloten, maar 
berusten meestal op don wensch van partijen on 
zijn dan dikwijls duurzamer.,

De reinheid van zeden vóór het huwelijk loopt 
uitermate uiteen; Van een deel der Bataklanden 
en van Borneo, alsook van Halmahera, wordt ge
tuigd, dat ook jonge meisjes er zeer los leven, 
en dat haast geen enkele er maagd is wanneer 
zij trouwt; op de Ambonsche eilanden schijnen 
verloofden meer of min te leven als getrouwden; 
daarentegen leest men van andere streken weer 
het omgekeerde, en onder de Dajaks heeten beide 
uitersten voor te komen. Waar verloofde meisjes 
ontzien worden, kan kinderverloving (zie beneden) 
helpen om de losheid van zeden der jonge meisjes 
te temperen. Huwelijkstrouw schijnt vaak in 
vaderrechtelijke streken vrij hoog te staan, in 
ouderrechtclijke laag te wezen. Een algemeene 
regel, dat Christen inlanders (zie aldaar) in eer
baarheid vóór en tijdens het huwelijk boven 
niet-Christenen staan, valt nog niet te geven.

Eenvrouwondom (monogamie) is bij de gewone 
inlanders in heel Indië regel — heet op Sawoe 
zelfs verplicht —, ook al omdat de man niet ge
noeg geld heeft om meer dan éón vrouw te onder
houden ; waar het voorkomt, is het dikwijls het 
gevolg van het ongevraagd overgaan van een 
broedersweduwe op een reeds getrouwden broeder 
(vaderrechtelijk vervolghuwelijk, zie boven). Op 
Timor cn Socmba echter komt polygamie nogal 
voor, en schier overal bij den hoogeren stand is 
meervrouwendom gebruikelijk; de rogcl der. mos- 
limsche plichtenleer, dat men vier wettige vrou
wen te gelijk raag hebben, stijft dit gebruik. Het 
Christendom gaat polygamie tegen, hoewel ner
gens in het Nieuwe Testament éénvrouwondom tot 
plicht is gesteld aan Christenen zonder kerkelijk 
ambt; zending en missie haddon moeite haar ge
dragslijn te bepalen tegenover doopclingcn, die op 
liet oogenblik van den doop reeds meer dan één 
wettige vrouw hadden. Mcormannendom (polyan
drie) wordt af en toe vermeld van een of ander 
onbekend binnenland van den archipel, doch mag 
geacht worden in Indonesië to ontbreken.

Kinderverloving, in den zin van een door ver- 
lovingspand of verlovingsgeschenk bindond go- 
inaakte afspraak betreffende twee jonge kinderen, 
komt in tal van streken voor, o. a. op Zuid-Celebos, 
Halmahera, do Aroe-oilanden, don Timorschen 
kring, Niouw-Guinea. Kinderhuwelijk is eveneens 
bekend in Minangkabau, op Zuid-Sumatra, Zuid- 
Celebes, Boeroe, Bali; de feitelijke samenleving 
begint natuurlijk pas na jaren. Mcisjesverloving 
— verloving van een volwassen man met eon 
klein kind — komt voor o. a. in de Ambonsche 
Alolukkcn; moisj eshu wel ijk wordt vermeld voor 
Minangkabau, Boeroe, Kei- cn Aroo-cilanden. Ver
loving of huwelijk van een volwassen vrouw mot 
een klein kind komt zelden voor, en alsdan meestal 
in geval van het zooeven vermelde vervolghuwe
lijk of indien een oudere zuster voor den vorm 
moet trouwen vóór een jongere. Kinderverloving

en kinderhuwelijk hecton op Borneo zeldzaam, 
omdat men de vrije keus door het Dajaksche 
meisje heet te eerbiedigen.

Ook voorkeurhuwclijkon zijn bekend. Men 
noemt aldus het huwolijk met een persoon uit een 
bepaalde groep, indien de volkszede tot dat huw'o- 
lijk wol is waar niet dwingt, maar het toch zóó 
gaarne ziet, dat men mot eon andere persoon niet 
mag trouwen zonder de adat eerst te hebben afge
kocht met een boote of andere zoengave. Zoo heeft 
men bij de Bataks een voorkeurhuwelijk mot de 
dochter van ’s moeders broeder; ook Flores en 
Soemba kennen iets dergolijks. Voorts kennen do 
(vaderrechtelijke en exogame) Bataks het voor
keurhuwelijk van een lid der marga A met een lid 
der trouwmarga B, en kennen de ouderrechte- 
lijke en oleutherogamo Timoreezen een voorkeur
huwelijk van een lid der familie A met een lid der 
trouwfamilies PQR, waarbij de families P, Q en 
R elk haar beurt moeten krijgen (oemah manè 
of „manabuis” heet zulk een complex van trouw
families). Boven werd reeds aangeteekend, dat 
endogamie ook in den zin van een voorkeurhuwe
lijk binnen de eigen verwantengroep, met een 
verplichte boete of zoengave in geval van trou
wen buiten die groep, in Indonesië onbekend 
schijnt.

In tal van streken behoort de oudere zuster te 
trouwen vóór de jongere, en do oudere trouwt 
daarom wel eens voor den vorm met een knaapje 
of een grijsaard; trouwt do jongere eerst, dan is 
door of voor haar een zoengave verschuldigd aan 
de voorbijgegano oudere. Bij sommige Bataks 
moet evenzoo de oudere broeder voorgaan aan 
don jongeren.

Onder de verbodsbepalingen wegens verwant
schap komt men een enkel maal het verbod tegen 
om tc trouwen mot een dochter van ’s vaders zuster. 
Somtijds is het aan mannen on vrouwen beiden ver
boden beneden hun stand te trouwen; soms ook
(o.a. Booroe, Soemba, West-Flores, Bali) is dit spe
ciaal verboden aan vrouwen. Op de Ambonsche 
eilanden mag do vrouw wel beneden haar stand 
trouwen, mits zij het inlijfhuwelijk bezigt; en in 
Gajoland en Tanimbar wordt dit inlijfhuwelijk 
— om soortgelijke redenen misschien — tcegepast 
op ieder huwolijk van een meisje mot een vreemde
ling.

Op Borneo, in de Minahasa en op Ceram meest 
voorheen de man om to kunnen huwen een kop heb
ben gesneld.

Het jonge gezin trekt in Minangkabau in het fa
miliehuis der vrouw — hetwelk ook de woning van 
don man wordt, al behoudt hij nochtans zijn eigen 
familiehuis —; evonzoo wordt ook in Atjèh (cenige 
maanden na hot huwelijk) on op de Tanimbar-eilan- 
don het vrouwshuis dat van hem on hun kinderen. 
In hot Gajoland, in do Minahasa, op Middcn-Celebes, 
op Timor on op Java daarentegen trekt het gezin 
slechts korten tijd bij do vrouwsouders dan wel 
(Minahasa, Java) ook bij de mansoxiders in, om 
later eon eigen woning te betrekken. Elders —• 
Boeroe, Ceram, Timor, Sawoe — trekken zij alleen 
dan voor langer tijd in het huis der vrouwsver- 
wanten in, indien men met een dienhuwelijk, 
eon niet contant betaalden bruidschat of een in
lijfhuwelijk heeft to doen; de daar geboren kinde
ren behooren soms voorgoed tot do vrouwsfamilie 
— in geval van vaderrecht —, soms alleen totdat 
hot huis verlaten wordt. Op Bali botrekt het ge
zin eon eigon huis, meestal op het woonerf van
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der oa kroost in een eigen huis op; on zoo zijn er 
tal van verschijnselen van ontwikkeling.

Met de regels voor het huwelijk hangen ook enkele 
opvallende delicten samen. Op Zuid-Celebes is 
vluchten met een meisje zoowel als schaken van 
een meisje een zwaar delict, dat vogelvrij maakt tot 

de betaling van den vorschuldigden bruidschat; 
in de meeste Mohammedaansche streken was het een 
delict, op te treden als Mohammed aan sch huwelijk
shater zonder daartoe door volksgebruik of gods- 
dienstigen rechter te zijn aangewezen (zie thans do 
ordonnanties van lSÜö.en 1910). De meest bekende en 
vcrbreido delicten echter te dezen zijn bloedschande 
on overspel. Bloedschande is dikwijls een ongeoor
loofde gedraging, die gevaar meebrengt voor het ge- 
lieele land, en derhalve vanwege de hoofden zelf 
(„van overheidswege”) vervolgd wordt: aan bestraf
fing van den dader moet dan meestal een ontzon
digen van het land met offers en heilmaaltijden 
gepaard gaan. Overspeligen, op heeterdaad betrapt, 
mogen door den bedrogen echtgenoot ter plaatse 
zelf worden gedood (geoorloofde weerwraak), doch 
meestal slechts onder voorwaarde dat hij beide 
personen te gelijk doodt. Overspel meteen verloofde 
staat gelijk met overspel met een getrouwde vrouw. 
Overspel op zich zelf wordt — naar het heet — 

Voor Madoera en Java zijn de gegevens over al wel meestal (Boeroe, Aroe, Bali enz.), doch niet
zulke giften (Jantjèngan, sasrahan e. a.) verre van overal (Middel-Borneo) als voldoende reden tot
duidelijk; voor Java vindt men bijzonderlijk een huwelijksontbinding beschouwd; en echtelieden,
eigenaardigen uitzot (in grond enz.) vermeld, dien wier huwelijk ontbonden is geweest wegens ovor-
net gezin zou krijgen van het ouderpaar, bij het- spel, mogen naar het adatrecht van vele streken ge-
welk zij aanvankelijk inwonen. rust met elkaar hertrouwen. Op Java en elders gaf

In onderscheiden streken, met name Bali en Java, de rechter meermalen last met een bezwangerde 
geldt alleen de getrouwde man als vol en volgerech- te trouwen.
tigd. In het algemeen kan men zeggen, dat de inlan- Van onwettige bijzitten (gcendik enz.) moeten 
der mondig wordt door op te houden huiskind te worden onderscheiden de zgn. bijvrouwen, d.z.
zijn; dus veelal — maar niet altijd — door zijn hu- vrouwen, met wie iemand wel is waar een huwelijk
welijk. heeft gesloten, maar die om haar minderen stand

Sterk uiteenloopend is de verhouding van een niet op gelijken voet (huisvesting enz.) worden
getrouwd man tot zijn schoonouders en verdere behandeld als de wèl gelijkstandige hoofd vrouw,
schoonfamilie. In streken als Atjèh is deze verhou- Zulk soort bijvrouwen zijn o. a. de selirs (ara-
ding streef en belemmerend; in de Bataklanden péans) van Java, de airöngs van Soemba en Flo-
heetde band tusschen een man en zijn aanverwanten res, de penawings van Bali.
hechter dan die tusschen den man en zijn eigen ver- De tweede en verdere huwelijken op en buiten 
wanten; op Java is de verhouding met aanverwan- Java kunnen tal van vermogensrechtelijko coni- 
ten onbelemmerd en vrij. plicaties doen ontstaan, waarvoor het adatrecht

Ket spreekt vanzelf, dat het geheel der huwelijks- nergens een volledig stel regels bevat, hetgeen dan
inzettingen van Indonesië wemelt van symbolen ook ondoenlijk ware. Zulke complicaties worden door
en van uiterlijke teekens (waarteekens, tanda’s). den rechter beslist naar de omstandigheden van elk
Voorbeeidshalve mogen hier worden genoemd de geval, in overeenstemming met de door hun fre-
rotan, die als machtssymbool aan den huwenden quente toepassing overbekende hoofd regels van
man gggeven wordt op Tiraor, en liet wegwerpen het huwelijksrecht.
van pinangnoten (Atjèh) of doorklieven van een 9. Ghincesch huwelijksrecht. Ket Chiueesehe ver- 
rotan (Boeroe) bij huwelijksontbinding tijdens wantschaps- on huwelijksrecht is vanouds vadorrech-
het leven. Onzeker is, of Indonesië een morgengave telijk; de familie in China zeil is rechtsgemeenschap
als uiterlijk teeken van volbrachte ontmaagding (gelijk in Indië thans nog de Minangkabausche en
kent, en onzeker is, ol de pp Java bij een huwelijk meestal de Minahasisehe familie zijn); verloving,
aan den huwelijksluiter gegeven of vertoonde tji- huwelijk en waarschijnlijk ook huwelijksontbinding
kals (uitloopende klappers) een bestuursinvcersel zijn familiezaken, geen particuliere zaken. Het lm-
zÜn—zooals men pleegt te zeggen —dan wel een welijk wordt beschreven als een aanzoekhuwelijk,
vervormd inheemsch gebruik. waarbij een (vrouwelijke) middelaarster optreedt;

Ook groei in do huwelijksinzettingen en het hu- de familiën zijn bij de onderbandeling vertegen-
welijksrecht is schier overal te ontdekken. De exo- woordigd door zgn. huwelijksbewerkers; de verlo-
gamie ziet men vergroeien, doordat de kring, binnen ving wordt meestal bindend gemaakt door een go-
welken men niet mag trouwen, zich gedurig ver- schenk van den bruidegom (denkelijk aan den va-
engt; do beide vormen van het wisselhu welijk — der der bruid); daarop volgt wisseling van door do
vervanghuwelijk als de vrouw, vervolghuwelijk als beide families opgesteldo Chineescho trouwbrieven;
de man sterft kunnen éérst worden afgekocht het huwelijk zelf komt tot stand door betaling van
door een zeengave, terwijl later volstaan kan worden een bruidschat door den bruidegom aan den vader
met eenige plichtpleging; in de grenslanden van Mi- der bruid en diens vaderrechtelijke verwanten,
nangkabau komt^iet gezinsleven van vader, moe- gevolgd door het in optocht voeren van de jonge

Pj', fa // > & ; ,f # f <
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’s mans vader; zulke eigen gezinswoningen kennen 
ook Madoereezen, Javanen en Soendancozen, en 
zending en missie werken ze in do hand. Het Da- 
jaksclie gezin heeft een eigen vertrekje in het 
stamhuis, wat ook op Nieuw-Guinea voorkomt: 
elders op Nieuw-Guinea, met name aan de zuid
kust, wonen vrouwen en dochters en kleine zoons 
in een vrouwenhuis, allo mannen in een mannen
huis. Aangeteekend moge nog worden, dat, juist 
door het wonen in hot huis van en het werken 
voor den schoonvader, dienhuwelijk en inlijfhuwc- 
lijk 6terk op elkaar gelijken, wat hun uitorlijk 
voorkomen betreft.

In samenhang met deze vorming van een nieuw 
gezin staan hetzij die tegengeschenken (tegenover 
den bruidschat staande), hetzij die andere giften, 
welke aan dat gezin ten goede komen. In Atjèh 
krijgt de huwende dochter na afloop van den reeds 
vermelden bruidschatstermijn op plechtige wijze 
haar uitzet; bij de Gajo’s krijgt de huwende man 
zoowel als de huwende vrouw een uitzet; bij de Ba- 
taks, op Zuid-Sumatra, op de Ambonsche eilanden, 
op Kei, Java enz. de vrouw. Een tegengeschenk 
tegenover den bruidschat, dus gaande van de 
vrouwsverwanten naar de mansverwanten, wordt 
o. a. van Bataklanden en van Halmakera bericht.

aan
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vrouw (in con roodo draagkoets, of op andere wijze) 
naar do woning van haar jongen man. Hoo dit alles 
toegaat in do verschillende deolon van Ned.-Indië 
(dus ook in Riouw, op Borneo en elders buiten Java), 
is slechts zeer ton deele onderzocht of beschreven. 
Van'de varianten dien-, vlucht- en schaakhuwo- 
lijk wordt evenmin gowag gemaakt als van een in
lijf hu wel ijk; het vervolghuwelijk (zwagerhuwelijk) 
schijnt evenzeer verboden als elk ander gedwongen 
hertrouwen van een weduwe, het vervanghuwelijk 
wordt niet vermeld. Do in bruidscliathuwolijk ge
trouwde Chineesclio vrouw komt in gelijke positie 
als de vaderrechtelijk getrouwde vrouw bij de In
donesiërs; schijnt zij reeds naar Chineesche adat 
nimmer beschouwd te zijn als een gekochte bezit
ting — zie boven onder 2—, do Indische bepalingen 
en practijk hebben haar sinds lang een nog veel 
zelfstandiger plaats gegoven, laatstelijk door art. 2 
der ordonnantie van 1855, wolk artikel (voor Java 
on Madoora en een deel der buitenbezittingen gel
dende) het vaderrechtelijk huwelijksgoederenrecht 
in haar belang gepreciseerd of wellicht voor haar 
verbeterd beeft. De Chinees mag slechts één hoofd
vrouw hebben, doch nevens haar zijn hem bij
vrouwen (zie onder 8 aan het slot) toegestaan. 
Huwelijksontbinding geschiedt door verstooting; 
de omstandigheid, dat de man zich op de hoofd
plaatsen Batavia en Semarang _ verplicht rekende 
dit niet té doen dan met voorkennis van den Chi- 
neeschen raad (dl I bl. 287), heeft mogelijk aan
leiding gegeven tot de meening van 1848 (art.
3 R.O., nu art. 78 lid 2 Reg. regl.), als zouden er 
Chineesche hoofden zijn, die rechtsprekende be
voegdheid hebben in zake huwelijksontbinding.

Op de Chineesche huwelijken is invloed geoefend 
eenerzijds door vroegere en latere instructies van 
compagnie on gouvernement aan Chineesche officie
ren, anderzijds door de in 1911 vervallen voorschrif
ten van 1828 op het consent van boedelmeesteren. >. !

10. Wetgeving en literatuur. Voor het inheemsche 
deel van het adathuwelijksrecht ontbreken bepalin
gen, behalve dan enkele — in dc sfeer der gouverne
men tsrcchtspraak onwettige — gewestelijke beslui
ten over liet bedrag van den bruidschat (zie boven). 
Voor den .Mohammedaanschcn vorm van huwelijk
sluiting en huwelijksontbinding, waar die op en 
buiten Java voorkomt, heeft men de heilzame or
donnanties (van strafrechtelijken aard, zie boven) 
in Ind. Stb. 1895 no. 198 en 1910 no. 659 (de eerste 
herhaaldelijk gewijzigd), die toegelicht zijn in Bijbl. 
5279 >on 7375 on welker gowestelijko uitwerking 
men vindt ïn j&clatreohtbundels Ig en 14. Onder 
invloed der zending hebben Christeninlandors her
haaldelijk ook voor hun huwelijksrecht adatrege- 
lingcn (zie aldaar) tot stand gebracht; van don 
wetgever heeft men (naast Ind. Stb. 1851 no. 70) 
voor Ohristeninlandscho huwelijken in Menado, 
Ternato, Amboina on Timor (buiten dc sfeer der 
inheemscho rechtspraak) de boven besproken or
donnantie van 1801. Dc reeds vermelde bepalin
gen op don burgerlijken stand van Oh riston inlan
ders van 1828 tot J 885 schijnen zonder boteekenis 
voor het materieolo recht, al meent men dikwijls 
anders. Voor Chineesche huwelijken had en hooft 
men de boven onder 9 vermelde voorschriften. 
Voor huwelijken tusschen lieden van verschillen
den landaard geldt do verordening van 1898 op 
gemengde huwelijken (zie op dat woord).

Do voornaamste en boste samenvatting van In
donesisch huwelijksrecht en huwelijksgebruik is nog 
«altijd die doo.pWilken, zio declen I en II zijner Ver-

spreido Geschriften, Men vorzuime echter niet die 
gegevens te toetsen aan wat over huwelijk te vinden 
is itvfSnouck Hurgronje, Dc Atjèhcrs F (1893) crOIot 
Gajolancl (1903); Carpcntier Altirig, Regeling voor 
dë Minahassa 1902—1903;J>Adriani on Kruyt, Do 
Toradja’s, 1912. Men vergelijke voorts, onder tal-' 
rijke andere geschriften: voor de Bataks Bc.ck.in 
Tijdschr. Binn. Bestuur 4.8, 1915; voor Minangkabau 
Van Eerde in Tijdschr. Batav. Gen. 4,4. J.9Q 1, Bes- 
seling in Tijdschr. Binn. Bestuur 27, 1904, en 
mr. Willinck, Het rechtsleven enz., 1909; voor 
Zuid-Celebes (schaking) mr. Lo Rütte in Recht 
in N.-I. 72, 1899, en in Tijdschr. Batav. Gen.
41, 1899, tegenover wien Tidoman in Tijdschr. 
Binn. Bestuur 33, 1907; voor Halmahera Hueting 
in Bijdr. v. h. Kon. Inst. 63, 1909, en in Meded. 
v. h. Ned. Zendelinggen. 57, 1913, vgj. 56, 1912; *
voor Midden-Timor Grijzen in Verhand, v. h. Ba-/^ 
tav. Gen. 54, 1904; voor Bali Recht in'Ni-I. S2, 
1904; voor Java en Madoera mr. Van den Berg 
in Bijdr. Kon. Inst. 41, 1892; voor Christeninlan- 
ders op Java Hokmeijer in Ind. Gids 1898 en 
Verslagen Welvaartcommissie. Voor een aantal 
streken, waaronder Bali, zijn de gegevens over 
huwolijk uitermate schaarsch. Tal van gegevens 
bevatten ook de Adatrechtbundels, thans (Juni 
1917) veertien in getal. Een proeve van samen- S 
vatting geefpinr. P. A. E. Blom, Ken trekken varv^ 
het verwantsebaps-, familie- en erfrecht bij dé' 
volken van Indonesië, diss. Leiden 1914; terwijl 
eindelijk een korte samenvatting voor eiken rechts
kring (met literatuuropgave) is te vinden bij-^Van 
Vollenhoven, Het adatrecht van Ned.-Indië.

Voor het Chineesche huwelijk gegevens o. a. 
bij Eiromberg, Nieuwe regeling van den privaatr. 
toestand der Chineezen, 1897, en bij Young over 
het 
1885

Chineesche huwelij^ te Padang in Ind. Gids 
•- - ■«•'V'- v ’• fJU. -Jf-v-f '/ ^

v. HYDNOCARPUS, fanï. Flacourtiaceae. Boomen, 
waarvan eenige soorten in den Archipel worden aan- 
getroften en waarvan de zaden als vischvergif wor
den gebruikt. Zie TOEBA.

HYDNOPHYTÜM FORMICARUM Jack., fam. 
RvJbiaceuc. Roemah semoet (mal.). Epiphytische 
half heester met een knolvormigen, ongestekelden 
stam, in welks holton mieren leven. Zie ook MYR- 
MECODIA, die dezelfde inlandsche namen heeft. > 

HYDROCOTYLE ASIATICA L. fam. Unibdlife-' ' 
rae, Daoen kaki koeda, Daoen bergagang (mal.),' <V 
Antanan (soend.). Een kleine kruidachtige, 
plant met liggenden stengel on niervormigo blaad- - 
jes aan lange bladsteelen. De naam Kaki koeda 
slaat op de gelijkenis van het blad met een paarde- 
hoef. Dc versehe plant smaakt zeer bitter. Al
gemeen .als volksgeneesmiddel in gebruik, in. een 
afkooksel van de bladeren tegen velerlei kwalen.
De gedroogde blaadjes zijn als geneesmiddel tegen 
Indische spruw onderdon naam Folia Hydrocolyles 
in dc Nederlandsche Pharmaeopco opgenomen.
Komt op vochtige plaatsen, b.v. langs sawah’s 
veel voor.

HYDROCOTYLE ROTUNDIFOLIA Roxb., So-
manggi (mal., jav.), plantje, dat veel op do 
plant van hot vorenstaand artikel gelijkt en 
op soortgelijke vindplaatson wordt aangotroffen, 
doch waarvan men do blaadjes wol als groente 
eet. Wordt echter ook wol als genoesmiddol go- 
bruikt.

HYDROGRAPHIE. Do behoefte aan zeekaarten 
en hot vorzamolon van gegovens om tlczo samen to 
stellen zijn zóó oud als do scheepvaart zelve. Ton
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hierin vcrbotoring to zullen koinon met do vervan
ging van het zeilschip door het stoomschip „Sta
voren”, maar tevens werd een terrein, de N. on N.O. 
kust van Banka, in bewerking genomen, waarvoor 
zelfs dit vaartuig zonder stoomsloopcn niet berekend 
was. Hoewel daar jarenlang is vertoefd en demihuut- 
bladen bezaaid zijn met cijfers, bleek toch in den 
loop der tijden het werk onvolledig en moest het 
gedeeltelijk worden herzien, gedeeltelijk aangovuld.

Een stap vooruit deed men in 1874 door hot spe
ciaal voor de opnemingen gebouwde stoomschip 
„Hydrograaf” in dienst te stellen en daaraan toe to 
voegen een stoom barkas en kruisprauw, maar in 
1SS3 deed men weer een stap terug door de uitzen
ding van twee schoeners „Melvill van Cambee” 
en ..Blommendal”, omdat men meende dat met een 
zeilschip de opnemer hot terrein zooveel beter leert 
kennen. Hoewel toen de opneming van verscheidene 
vaarwegen o.a. straat Makasser en die van de kleine 
Soenda-eilanden veel meer drong dan die van de 
Noordkust van Java, Oostkust van Sumatra,Riouw- 
en Lingga-archipel, waarvan vrij bruikbare kaarten 
bestonden, moesten deze laatste terreinen toch wel 
gekozen worden ter bewerking, omdat alleen daar 
ankergrond en geregelde land - en zeewind het moge
lijk maakten ook met zeilschepen op te nemen.

Eerst met den aanvang der 20ste eeuw brak 
een betere tijd aan. De zeil vaartuigen werden ver
vangen door stoomschepen, aanvankelijk getrans
formeerde flottieljevaartuigen, later ook speciaal 
voor dit doel gebouwde, maar toch vorderden de 
opnemingen nog te langzaam, om te voldoen aan 
billijke eischen der scheepvaart, zoodat het aan
tal vaartuigen moest worden uitgebreid en in 
1905 werd bepaald op 4. Ook hadden zich lang
zamerhand nieuwere denkbeelden over de wijze 
van opneming baan gebroken, en dit, gevoegd bij 
het grootere aantal der jongeren, die een leerschool 
doorliepen op soortgelijke terreinen als zij later 
zelf als commandanten zouden moeten bewerken, 
maakte dat het opnemen nu vlugger opschoot. 
Het tijdvak 1905 t/m ’09 zal wel een van de meest 
productieve blijven; sedert werd één der 4 vaar
tuigen meer speciaal bestemd voor herziening van 
partieele opnemingen. Maar de grooto uitbreiding 
van het transportwezen te water stelt steeds 
hooger en dringender algemeene en plaatsclijko 
eischen en daaraan is het wel too te schrijven, dat 
niet stelselmatig kan worden voortgeguan met 
het in kaart brengen van den Archipel en dat zich 
tusschen de opgonomen kusten hier en daar nog 
gedeelten vertonnen, welke steeds op kaarlcering 
wachten.

Als buitengewone baten voor de hydrographio 
mogon worden genoemd do om haar wetenschap
pelijke resultaten zoo algemeen bekende Siboga- 
expeditio en de belooding van de tracé’s der tele
graafkabels.

In 1914 werden, wegens de tijdsomstandigheden, 
2 opnemingsvaartuigen buiten dienst gesteld.

Worden de hydrographischo opnemingen to 
water gedaan, voorbereid kunnen zij ook gedeel
telijk worden te land.

Reeds in 1852 vinden wij aan de bovengenoemde 
„Kommissie” toegevoegd een hydrographisch in
genieur, die sterrekundige waarnemingen deed 
om de onzekerheid, welke bestond omtrent do 
lengte van Batavia, op te heffen ,).

tijde der Oost-Indische Compagnie werden de ge
gevens verzameld door de „Examinateurs” en 
zorgde „de Baas kaartenmaker” te Batavia_en de 
kaartenmakers, leve s leveranciers,in~Nederiand er 
voor, dat deze in de kaarton werden verwerkt. Nadat 
in do laatste helft van de 18de eeuw en het begin der 
19e do Engelschen kaarten hadden gemaakt van ge
deelten van onzen Archipel op den wegnaar Singa
pore en Fransclie wetenschappelijke expedities daar
voor bijdragen hadden geleverd, begon eerst in 1821 
de Nederlandsche regeering met een meer systemati
sche verzameling en verwerking van gegevens daar
voor. De Gouverneur-Generaal Van der Capellcn 
stelde toen eene „Kommissie tot verbetering van In
dische zeekaarten” in en bepaalde dat ten allen tijde 

oorlogsvaartuig, met uitsluiting van alle andere 
diensten, belast zou worden met het doen van hy
drographische opnemingen. Deze Commissie bestond 
uit den Commandant der Zeemacht, diens adjudant 
en een zeeofficier en was feitelijk de hernieuwde 
reeds in 1787 ingestelde en sedert in het vergeetboek 
geraakte „Commissie tot de zaaken het bepalen 
der lengte op zee en de verbetering der zeekaarten 
betreffende”. In 1823 werd aan de commissie ver
bonden een „dépot van zeekaarten, boeken en 
instrumenten” en daarbij geplaatst een zeeofficier 
als beheerder. De eerste opnemingsvaartuigen 
waren de koloniale korvet „Courier” en de brik 
„Johanna Elisabeth”, welke dadelijk een aanvang 
maakten met het in kaart brengen van drie voor
name vaarwegen, de Gasparstraten, straatIvarimata 
en straat Sapoedi. Doch die ijverige en productieve 
arbeid duurde slechts 2 jaren, vermoedelijk ook 
tengevolge van den achteruitgang en de weinige 
veerkracht bij de Koloniale Marine in de laatste 
jaren van haar bestaan. Daarna werd gedurende 35 
jaren geen vaartuig meer voor dien specialen dienst 
aangewezen; de kommissie ontving daardoor slechts 
weinige gegevens, haar arbeid werd onbelangrijk, 
en tengevolge van de bezuinigingen, tijdens het 
bestuur van den Commissaris-Generaal du Bus in
gevoerd, werd zij in 1S34 ontbonden en werden 
hare werkzaamheden provisioneel opgedragen aan 
den havenmeester te Batavia.

Toen de Koloniale Marine bij de Koninklijke 
Nederlandsche was ingelijfd, werd do kommissie in 
1838 wederom in eere hersteld, om nog een kwart 
eeuwte blijven bestaan; evenwel werd nog geen schip 
aangewezen voor de hydrographische opnemingen 
en eerst in 1858 werd de schoenerbrik „Pylades” 
daartoe geschikt gemaakt. De opnemingen tusschen 
1824 en 1858 verricht,zijn bijna uitsluitend te danken 
aan in dienst zijnde oorlogsschepen; van daar dat de 
meeste gelegen zijn in de nabijheid van de stations 
dier schepen; Ambon, JVlakasser, Ba.njocwangi, 
Semarang, Sambas,~Pdouw en Padang. Ook zijn 
tóen eenige speciale opdrachten op de Zuidkust van 
Java, welke slechts geringe hulpmiddelen vereisch- 
ten, volvoerd.

Van de groote reizen, welke dienstbaar werden 
gemaakt om de hydrographische kennis van den Ar
chipel te vermeerderen, dienen in het bijzonder te 
worden genoemd die naar de Z.W. kust van Nieuw- 
Guinea in 182G—35 ondernomen door de korvet 
„Triton”, de brikken „Postiljon” en „Doerga” en de 
schoeners „Iris” en Sireen”. Met de „Pylades” be
gint de onafgebroken rij opnemingsvaartuigen. 
Gebrek aan practijk, geringe hulpmiddelen en voort
durend afbroken der werkzaamheden wegens tim
meren of ziekte, maakte evenwel dat het werk in 
den beginne maar weinig opschoot. In 1868 scheen

een

J) Opgeheven is deze onzekerheid toen even
wel niet. In 1882 werd do bepaalde lengte, ten-
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{ 14083 tegenover f 11365—f 28730 voor materieel.
JDe totaalkoston voor den hydrographischen 

dienst zijn vóór 1909 niet op te geven, omdat de be- 
grooting van Ned. Indië do cijfers niet gespecifi- 
coord geoft. Sedert hebben zij tot 1914 (zie boven), 
in Nederland en Ned. Indië samen, jaarlijks be
dragen f 583.910—f 636.396.

De Nederl. Indische Archipel is nog lang niet 
volledig opgenomen. Dit moet nog geschieden 
voor de Westkust van Sumatra beN. do Booboen- 
baai en boZ. de Taroesanbaai met de eilanden 
beZ. Si beroet, de Noordkust van Atjèh en de Oost
kust tot de Langsarbaai, het grootste gedeelte van 
straat Soenda, do Zuidkust van Java, de Kan- 
gean-, Paternoster-, Postiljon- en Tijgereilanden 
en het geheele gebied beO. 124° O.L., uitgenomen 
de N.O. punt van Celebes, een gedeelte van de 
Oostkust van Halmahera, de Zuidkust van Wai- 
geoe en Nieuw-Guinea van Kaap de Goede Hoop 
tot Etnabaai en een klein gedeelte van de Zuid
kust, de Kei- en do Aroe-eilanden. Wel bestaan 
van het Westgedeolte deels goede, deels bruik
bare kaarten en veroorloven die van het Oost- 
gedeelte om er op te varen, maar de behoefte 
aan betere en aan herziening van besiaande doeji. Q 
zich toch steeds meer dringend gevoelen.

HYGIËNE. Zie GEZONDSHEIDLEER. 
HYGROPHILA sp., fam. Acanthaceae. Telor 

Kodok (Mal.). Kruidachtige planten, waarvan een 
paar soorten op Java voorkomen. Het meest be
kend zijn de ingevoerde zaden van een Chineesche 
soort. Deze (on ook die der inheemsche soorten) 
hebben de eigenaardigheid, dat ieder zaad zich 
mot een slijmachtige laag omhult, zoodra het met 
water in aanraking komt. Daarbij hechten de 
naast elkaar liggende zaden zich aaneen, zoodat 
het geheel veel gelijkt op een massa kikvorsch- 
eieren, vandaar do Maleischo naam. Men gebruikt 
deze slijmige massa als verkoelend middel, en 
papt er ook mee, op de wijze, zooals men dat in 
Europa met lynmeel doet. In Br. Indië gebruikt 
men do boven- en onderaardsche deelen van een 
Hygrophila-soort als diureticum. Andere geslach
ten van dezelfde familie (b.v. Ruellia) vertoonen 
dezelfde eigenaardigheid van de zaden. Ook de 
zaden van Ocimum (selasih) hebben een soort
gelijke eigenschap.

HYLIDAE. (Echte boomkikvorschen.) Familie 
van arboricole, slankgobouwde kikvorseken met 
lange pooten van zuigsclnjfjes en klauwtjes voor- 
zion (zie verder onder kikvorschen). Van deze 
familie komt het soorten rijkste geslacht, Hyla, in 
het noordelijk halfrond circumpolair voor, maar 
dringt buitendien in Z.-Amerika on Australië 
door. In hot Aethiopische on in het Oriëntale ge
bied ontbreken de Hylidae vrijwel, daarentegen 
komen in hot ncotropischo gebied en in mindere 
mate ook op N.-Guinea on omliggende eilanden 
een aantal andere geslachten van boomkikvorschen 
voor, die in het overige gebied ontbreken. N.- 
Guinea treedt als verspreidingscentrum geheel en 
al op don voorgrond, aan gezien aldaar 28 van de 
34 soorten voorkomen (waaronder 25 eigen soor
ten), terwijl het Austro-Malcische gebied slechts 
9 soorten (waaronder 6 eigen soorten) herbergt. 
Eén soort is westelijk tot Soomba en een andere 
tot do Talaoet-eilanden (bij Celebes) dóórgedron
gen. In liet Austro-Maleischo gebied komen alleen 
soorten van hot geslacht Hyla voor.

Van do levenswijze der Indische boomkikkers 
uit deze familie weten wij weinig af. Het best zijn

Later nam dozo ingenieur deel aan de grooto 
topographischo opneming van Cheribon, ook voor 
de hydrographie van belang wegens lïöl astrono
misch bekend worden van punten aan do kust. 
Daarna vinden wij hem terug in de Minahasa. 
Van 1862 t/m ’71 werden door don hoogleeraar 
J. C. Oudomans on van 1S79 t/m ’93 door ver
schillende zeeofficieren reizen door den Archipel 
gedaan tot astronomische bepaling van punten, 
welke bepalingen vooral moesten dienen om do 
bestaande zeekaarten te verbeteren. Maar ook 
voor de latere opnemingen zijn deze van veel nut 
geweest, omdat deze punten op verschillende tor- 
reinen gelegenheid hebben gegeven tot controleo- 
ren en verbeteron van het uitgevoerde werk, al 
boden zij den opnemer niet zulk een prachtig slui
tend triangulatienet om op voort te werken als 
de Geographische- en Topographischo dienst dat 
op sommige gedeelten deden en doen.

Behalve voor Batavia, valt slechts melding te 
maken van één lengtebepaling door de telegraaf, 
nl. die van Java-Boeleleng-Makasser in 1891, ter
wijl door draadlooze telegraphie in 1912 het lengte
verschil werd bepaald tusschen Penang en het 
seinstation Ië Meulé op Wè. Ook de astronomische 
bepaling van Nederlandsch-Engolscho grensba- 
kens op Sibetik, O.kust Bomeo, en die van den 
mond der Bensbachrivier, de grens op de Z.kust 
van Xieuw-Guinea, zijn de hydrographie ten goede 
gekomen.

Toen de Commissie tot verbetering van Indische 
zeekaarten, na haar herstel in 1838, wederom het 
noodigo werk leverde, al was er dan geon speciaal 
opnemingsvaartuig, moest aan haar ook perso
neel worden toegevoegd. Van 1847—55 heeft dit 
een jaarlijksche bezoldiging genoten van f 9140, 
terwijl voor materieel werd uitgetrokken f 4500 
’s jaars. In 1860 werd te Batavia opgericht een 
Hydrographisch bureau, dat reeds duurder was en 
tot 1869 jaarlijks aan personeel lieoft gekost 
f 18840—f23390, terwijl voor materieel jaarlijks 
werd uitgegeven f 1652—f 6900.

De resultaten van dit dure bureau waren echter 
bedroevend en do minister van Marine achtte het 
daarom in 1869 gewcnscht het naar Nederland 
over te brengen. Daarmede werd jarenlang getalmd 
en het nieuwe bureau te ’s Gravenhago was nauwe
lijks goed in werking of in 1875 besloot de Tweede 
Kamer dat hot weder naar Batavia zou worden 
teruggebracht. Betrouwbare cijfers van kosten over 
die periode zijn niet te geven.

In 1877 was het nieuwe bureau in werking. 
Tot de reorganisatie in 1882 kostte het jaarlijks 
aan personeel f20090—f31219 met een uitgave 
aan materieel van f 128—f1618 ’s jaars en na 
die reorganisatie stegen tot 1893 do personceluit- 
gaven tot f 46672—f 60233 per jaar, terwijl do 
matericeluitgaven jaarlijks niet meer dan f 422— 
f 1009 bedroegen. Deze geldverspilling deed op 
bezuiniging bedacht zijn en maakto dat hot 
bureau in 1893 voor do tweede maal naar's Hago 
werd overgebracht, waar het thans nog geves
tigd is. De jaarlijksche uitgaven voor personeel 
hebben tot 1914 (daarna maken de tijdsom
standigheden de cijfers onjuist) bedragen f 8305—

gevolge van hot telegraphisch bepaalde lengte
verschil met Madras en Singapore, vermeerderd 
mot 18" en in 1896, toon Singapore in het wereld- 
net wasopgenomen, nogmaalsmet 1 l",5,zoodathet 
nu is gebracht op 106°48'37" beoosten Greenwich.

I
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wij ingelicht omtrent do hoofdzakelijk op hot | niltimo 1913 aan hypothecaire leeningen had uit
vaste land van Australië voorkomendo IJyïa coe- j staan ƒ 667.077.25, en in 1896 do Javascho Hypo- 
rula White, eon vrij groote boomkikker (8—10 j thoekbank, gevestigd te Amsterdam, maatschap- 
c.M. lang) met span vliezen on groote zuigschijf- pel ij k kapitaal aanvankelijk /T.000.000, later 
jes aan do teenon. Van onderen is hij wit, van 1 ƒ 2.000.000, met een bijkantoor te Soerabaja, onder 
boven groen gekleurd met veranderlijke witte directie van de firma van Daalen & Co., later van do 
plekken. Het .mannetje bezit een keelzak, maar firma Coster van Voorhout & Co. De Javasche hypo- 
laat zijn stem niet dikwijls hooren. Het zijn hoofd- \ theekbank was niet gelukkig met het uitzetten harer 
zakolijk nachtdieren, die er eon zeer uitcenloopend gelden, hetgeen verliezen ten gevolge had. Zij liqui- 
camivoor dieet op na houden (grooterc insekten, deerde hare zaken op Java, zette sedert 1899 onder 
wormen, kleine slangen, zoetwaterkreeftjes en den naam Nedcrland-Java Hypotheekbank en se- 
krabbetjes, slakken enz.). Bij het verorberen van dert 1901, nadat hare zaken op Java geheel waren 
slakken wordt de gekneusde schelp den volgenden afgewikkeld, onder den naam Nieuwe Nederland- 
dag weer uitgebraakt, waarbij een groot deel van scheHypotheekbank haar bedrijf in Nederlandjvoort. 
den slokdarm naar buiten wordt omgestulpt. De Sedert 18S8 bestaat vooi’ts te Amsterdam de Oos- 

gewone N. Guineesche soort Hyla dolichop- 
sis Cope (12 c.M. lang) schijnt in voorkomen en 
levenswijze veel op eerstgenoemde soort te gelij
ken, alleen is hij wat grooter en plomper. Vele j tot heden hare werkzaamheden niet tot Neder- 
boomkikkers (zie ook onder RANIDAE bij Rhaco- . landsch-Indië heeft uitgestrekt.
;phorus) kunnen zich tegen achtervolgers verdedi- In de kapitaal-behoeften, waarop de Minister van 
gen door het spuiten van een bijtend vocht uit ; Koloniën in zijn bovengenoemde nota doelde, wordt 
de cloacaal-opening. Dit vocht is in hoofdzaak voorzoover het betreft de Europeesche ondernemin
gevaarlijk, wanneer het in het oog terecht komt. gen, gewoonlijk voorzien door de plaatsing van obli- 
In verband hiermede vertoonen boomkikkers gatie-leeningen al of niet met hypothecair onder- 
waarschijnlijlc veel meer in het oogvallende kleu- | pand, terwijl de hulpverleening in dit opzicht voor 
ren (waarschuwingskleuren) dan de gewone kik- de Inlanders door het Gouvernement zelf is georga

niseerd, waarvoor aan het Departement van Binnen- 
landsch Bestuur eene afdeeling „Volkscrediet we
zen” [zie aldaar] werd verbonden.

In verband met de groote uitbreiding der Indi
sche steden, deed de behoefte aan hypothecair cre- 
diet zich in de laatste jaren meer en meer gevoelen. 
De instellingen, welke gelden daarvoor beschikbaar 
stellen, zooals de Wees- en Boedelkamer, het Civiel- 
en Militair Weduwen- en Weezenfonds en sommige 

gericht aan het Indisch Bestuur, waarbij — in do Verzekering-maatschappijen, konden slechts ten 
eerste plaats met het oog op de belangen van de deele aan de vraag naar geld tegen hypothecair 
landbouwnijverheid, zoowel van de Inlandsche be- j onderpand voldoen. Verschillende pogingen om aan 
volking als van de Europeesche ondernemers — het ; deze behoefte tegemoet te komen door het stichten 
bevorderen van de oprichting eener hypotheekbank i eener groote hypotheekbank stuitten af op do 
werd aanbevolen. Na ingewonnen advies van den moeilijkheid om zich van een voldoenden afzet dor 

'President der Javasche Bank en van den Hoofd- uit te geven pandbrieven te verzekeren. Deze ora- 
agent der Nederlandsch Indische Handelsbank gaf standigheden hebben in den laatsten tijd de Indische 
de Indische Regeering echter als haar meening te ' gemeenten, welke door eigen grondbezit ook di- 
kennen,dat de toestanden en omstandigheden, waar- reet-belanghebbenden zijn bij een ruim grondcrcdiot, 
mede op agrarisch gebied in Indië vooralsnog reke- j er toe gebracht zelf de zaak Ier hand te nomen, 
ning moest worden gehouden, den eigenaardigen j Van het oprichten van gemeentelijke hypotheek ban - 
werkkring van eene hypotheekbank noodwendig te j ken werd om de groote daaraan verbonden moei lij k- 
zeer zoudep beperken, om van hare oprichting vol- heden afgezien. Door de gemeenten Batavia en So- 
doende practisch nut te kunnen verwachten. Van de 
landbouwondernemingen zouden alleen de zooge
naamde particuliere landerijen als onderpand voor 
eene dergelijke instelling in aanmerking kunnen ko
men, terwijl voor deze eigendommen als ook voor do 
in eigendom bezeten woon- en pakhuizen in den re
gel voldoende kapitaal tegen hypothecairen waar
borg in Indië zelf beschikbaar was. Regeeringsbe- 
moeienis in deze aangelegenheid had dan ook niet 
plaats; wel werd later door particulier initiatief 
een tweetal hypotheekbanken opgericht, doch ten
gevolge van de moeilijkheid om hare pandbrieven te ken in Nederl. Indië: Ofïicieele bescheiden met mach- 
plaatsen hebben deze geen grooto uitbreiding kun
nen krijgen. In 1892 werd gesticht de Nederlandsch- 
ïndische Hypotheekbank, gevestigd te Batavia, met 
een

terschc Hypotheekbank (maatschappelijk kapitaal 
ƒ 690.000), vertegenwoordigd te Singapore door de 
firma Hooglandt & Co., welke maatschappij echter

meer

vorschen.
HYPOTHEEKBANKEN. Het instituut der liypo- 

.♦ theekbanken, dat in de 1860er jaren zijn intrede in 
: ;,• Nederland deed en daar tot zeer groote ontwikkeling

kwam, zoodat er thans 94 zulke instellingen haar be
drijf uitoefenen, mocht tot heden in Nederlandsch- 
Indië weinig ingang vinden.

In het jaar 1872 werd door den toenmaligen Mi
nister van Koloniën Fransen van de Putte eene nota

5 ity' o- v'
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marang werd echter in 1914 besloten eene overeen
komst aan te gaan met eene in Nederland te vesti
gen hypotheekbank, waarbij die gemeenten onder 
zekere voorwaarden garantie verleonen op de door 
deze instelling uit te geven pandbrieven, voor 
welke, naar men vertrouwt, in Europa een 
markt te vinden zal zijn. Tengevolge van don 
Europeeschen oorlog, welke medio 1914 uitbrak, 
kwam deze instelling tot heden nog niet tot 
stand.

Literatuur. O vei' grondcrediet en hypotheekban-

tiging van de Regeering uitgegeven door Mr. N. P. 
van den Berg, Batavia 1884; Jaarboek voor het As
surantie- en Hypotheekwezen in Nederland samon- 

maatschappelijk kapitaal van / 500.000, welke gesteld door W. de Bruyn, Rotterdam 1915.
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I.
IBAN of ZEE-DAJAKS. Zio DAJAKS.
IBIS. De ibissen bezitten een krommen bek, die 

aan beide zijden langs de gehcele lengte gegroefd is. 
Zij leven in moerassige streken, zetten zich gaarne 
op boomen neer, voeden zich met wonnen, kleine 
vissollen, kikvorschen, waden in do moerassen 
rond, maken hunne nesten uit rietbladen, plaatsen 
gewoonlijk vele nesten dicht bijeen. Een donker - 
kastanjebruine soort met staalgroene vleugels, rug 
en staart, waarover een schitterende metallieke 
glans ligt, de ook in Europa voorkomende Plegadis 
falcinellus, bewoont de Soenda-eilanden, de Mo- 
lukken, Cclebes en Nieuw-Guinea. Eene geheel 

■ witte soort {Ibis mélanocc.'pliala) wordt op Java 
aangetrotïen van November tot April in kleine 
troepen op rijstvelden en zoutwatermoerassen, 
waarin zij kleine krabben tot voedsel zoekt en dan 
des nachts op eenzame plaatsen gaat slapen. Bij 
een andere witte soort (Ibis molucca), waargenomen 
te Wahaai op de noordkust van Ceram en aldaar 
genoemd Sawela, en op de oostkust van Salawati, 
zijn de vederen aan den krop zeer lang, een soort 
van pluim vormende, en de baarden der vleugel
pennen van aanzienlijke lengte, golvend en draad
vormig, licht- of donkergrijs, blauwachtig zwart 
of isabel van kleur, terwijl de huid op het lichaam 
wit en onder de vleugels menie-rood is; de geheel 
onbevederde huid op den kop en hals* is zwart, de 
pooten zijn paars, zwart en perzik rood. Bij eene 
vierde soort van Borneo (Inocotis papillosa) is de 
gehcele kop tot op den hals kaal on fraai blauw 
van kleur en het achterhoofd rood en geheel met 
wratjes bedekt; het vederkleed is bruin met een 
witte vlek op de schouders. Tot de ibissen bohooron 
ook de lepelaars, waarvan één soort, Platalea re/jia, 
op Cclebes, Timor on verder Oostelijk is waargeno
men. Deze is geheel wit met zwarte snavel en pooten.

IBOE. In de landstaal Gam miee = land in het 
midden. Landschap in het distrikt Gamkonorah 
(Noord-Halmahera), beslaande de uitgestrekte gol
vende vlakte benoorden den Iboe-berg en bewoond 
door den heidenschen stam der Tobaroe’s.

IBOE (ook Tobaroe genoemd). Vulkaan aan de 
N.W.-kust van Halmahera, 1507 M. hoog, met 
tamelijk platten top; erupties zijn niet bekend 
(Verbeek, Mol ukken verslag, 159).

IBOÏH. De III Moekim Iböïh vormen een land
schap van de onderafdeeling Sigii, afdeeling 
Noordkust van Atjèh. Het is geheel overdekt met 
bevloeide rijstvelden en onder boomgaarden weg
schuilende kampoengs, en wordt doorsneden door 
den grooten colonneweg Sigli-Toupin Ra ja echter 
niet door de trambaan. Do III Moekim Gigiëng 
scheiden het van de zee. Het aantal geregistreerde 
mannen bedraagt ruim 1100. Do oolèëbalang T. 
Bóntara Blang Ra^na YVangsa, die den 19den Oc- 
tober 1902 door verzetslieden werd vermoord - 
heoft al drie opvolgers gehad. De laatste, T. Moe ha,„ 
mat Dawöt, is sinds 1914 met de waarneming van 
het bestuur belast.

IDA. Titel der Brahmanen. Zie BALIËRS.
IDENBURG-RIVIER. Een der bronrivieren van 

de Mambêramo (Zie aldaar).
IDENBURG-TOPPEN. Zio NASSAU-GEBERG-

van den grooten Tënggér-kraterrand, van den G. 
Idjoe tot den G. Poendak Lëmboe (zioTENGGER).

IDI. Onderafdeeling der afdeeling Oostkust van 
Atjèh, Gouv. Atjèh en onderh., omvat de land
schappen Simpang Oclim, Tanjöng Seumantöfr en 
Meureubö, Djoelöp Tjoet, Djoelö*' Rajcu*', Boegóng 
en Bagö*-, Idi Tjoet, Idi Rajeu*", en Peudawa 
Rajeu6-, met volgens de telling van 1906 totaal 
18742 mannen en 14117 vrouwen, samen 32859 
zielen, verdeeld over 8825 gezinnen. Het totaal 
aantal geregistreerde mannen bedroeg ultimo 1915 
14608. Van die landschappen is Djoelö6’ Rajeu^het 
oiidste. De andere ontstonden nog geen eeuw ge
leden uit peperondememingen van hoofdzakelijk 
Pasèörs, behalvo Simpang Oelim, dat een ont
ginning is van lieden uit de XXVI Moekims van 
Groot-Atjóh. In de benedenstreken heeft in den 
loop der jaren de cultuur van peper meer en meer 
plaats gemaakt voor de sawahrijstcultuur, waar
mee gepaard ging een geleidelijk vaster worden 
van de bevolking. Toch hebben de Idiërs nog altijd 
niet de stabiliteit van de bevolking van Groot-Atjèh, 
Pidiëenz. Jaarlijks tegen den tijd van den peperpluk 
komen zwermen Pasèërs en ander volk opzetten om 
te helpen, en, na wat te hebben verdiend, weer groo- 
tendeels weg te trekken. De talrijke relaties van de 
gezeten bevolking met de verschillende streken ter 
Noordkust en op Groot-Atjèh geven ook aanleiding 
tot veel reizen en trekken. Het vrouwental is naar
evenredigheid nog steeds te gering, maar die verhou
ding betert van jaar tot jaar. Peper en pinang zijn de 
voornaamste uitvoerproducten, terwijl de export van 
copra, in 1906 begonnen, ook meer en meer toeneemt, 
In de bovenstreken van Idi Rajeu6- is plaats voor 
Europeesche landbouwondernemingen. De onderaf
deeling wordt N.W.—Z. O. en in al haro landschap
pen doorsneden door de baan van de Atjèhtram, als
ook door den grooten colonneweg Koeta Radja— 
Koeala Simpang. Van dien grooten colonneweg voe- 
mfTzijXvegoh naarde boven- en beneden streken der 
landschappen. Vooral in Simpang Oelim en Idi Rajeufr 
is het wogennet goed ontwikkeld.

In do onderafdcelingskas van Idi beliepen over 
.698 en de uitgaven even-1913 dpj ontvangsten / 51

IDI. Naam eenor 2 K.M. van de monding aan den 
r. oevor der Kroeöng Idi in het landschap Idi Rajeuft 
gelegen plaats ter Oostkust van Atjèh, zetel van 
den chef eener mede Idi geheeten onderafdeeling 
der afdeeling Oostkust van Atjèh. Verscheidene 
fraaie lanen voeren van Idi (mot Pcukan Atjèh, 
Keudè Tjina, civiel etablissement, station en wo
ningen voor het Atjèhtrampersoneel naar de haven
plaats Koeala Idi (mot aan den r. rivieroever: 
kantoor en woning van don ontvanger der in- on 
uitvoerrechten en accijnzen, en aan den 1. oever, 
achter het daar gelegen visschersdorp, een in 1903 

, gebouwde vuurtoren). Do militaire bezetting van 
Idi is tegen het einde van 1912 weggenomen. De 
belangrijkheid der haven is sterk verminderd,

I sinds do kusten elders niet meer worden geblok
keerd on beoosten Idi eerst (in 1902) Bajeuön en 
later Langsa voor den algemeenen handel werden 
geopend, terwijl Idi daarvoor in 1907 werd geslo
ten. In 1910 is Idi’s haven heropend, maar haar 

IDËR-IDËR. Naam van het zuidelijkste gedeelte | vroegere belangrijkheid heeft zij niet kunnen her-

veel.
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den proef met do Thorcsiaonderneming van do 
Nederlandscho Handelmaatschappij gestaakt.

In den loop dor jaron deden zich verschillende 
rustverstoringen voor.

He eersto was die van Mei 1878, toen, bij afwezig
heid naar Buitenzorg van het tot Ridder in de Orde 

den Nederlandschen Loeuw benoemde land* 
schapshoofd, zekere Nja* Baron met Gajö’sen lieden 

Goudöng zich nestelde te Peudawa Poontöng, 
met het gevolg dat troepen uit Atjèh moesten komen 

do orde te herstellen. Kleinere rustverstoringen 
vielen voor einde 1883 en Mei 1885. Geleidelijk werd 
liet roeriger. He peporplanters, die vroeger na afloop 
van den oogst, in Juni, Juli en Augustus naar hun 
landschappen plachten terug te keeren, gingen, nu 
als gevolg van do blokkade de levensomstandigheden 
daar ongunstiger waren geworden,Idi alsvaste woon
plaats kiezen. Idi werd meer Atjèhsch, en zoo kwam 
ook de Atjèhsche vechtlust er meer en meer tot ■ 
uiting. In September en November 1887 werd onze 
versterking te Idi aangevallen. Eind April 1889 be
proefde Hadji Bén Aboïh daarop zijn krachten. 
Begin Mei werd de havenplaats Koeala Idi grooten- 
deels verbrand en de gemeenschap van daar met onze 
versterking liep gevaar, maar door een oxpedition- 
naire colonne werd den 8sten Mei de vijand uit al zijne 
stellingen verdreven. In 1890 had Idi weer het hoofd 
te bieden aan do vereende machten van Geudöngers 
en allerlei ander in Poureula* gevestigd volk, die het 
uitbet Oosten, en aan Teungkoe Joesöf van Ocloë 
Gadjah, die het vanuit het Westen bedreigde. Hen 
löden Mei leden onze troepen een échec, maar nadat 
den lOden Jitni troepen van Java waren gekomen, 
werd in de volgende dagen de vijand alom geslagen en 
verdreven. Nog ééns zou Idi het tooneel worden van 
een grooten strijd : dat was in 1898 toen Teungkoe 
Tapa daar optrad als reïncarnatie van den roman
held Mal On Hiwa (Zie ATJEH blz. 83). Nadien had
den er geen expedities of groote militairo bewegingen 
meer plaats, doch werd er aanhoudend gepatrouil
leerd, met het succes, dat sinds 1909 geen bondon 
meer in het Idischo verschonen.

IDI TJOET. d. i. „Klein-Idi”. Een niet groot, 
maar deugdelijk ontgonnen, goed bevolkt on wel
varend Jandschap van de onderafdeeling Idi, af- 
deeling Oostkust van Atjèh. He bevolking telde 
in 1900: 1800 mannen en 1254 vrouwen, of totaal 
3000 zielen, verdeeld over 1400 gezinnen. Het 
aantal geregistreerde mannen bedroeg uit. 19J5: 
1777. Het landschap wordt N.W.—Z.O. doorsneden 
door do At joh tram baan met haltes te Bagö* 
Panaïh en Idi Tjoet. Bezuiden de trambaan en 
deze volgend, gaat do colonneweg Koeta Radja—■ 
Koeala Simpang. Van Keudè Idi Tjoet voert een 
goede weg langs den rechter oever der Kroeöng 
Idi Tjoet naar het strand, waar bezuiden de koeala 
veel wordt gevischt met sleepnetten. Meer naar 
het Noorden in het gebied van Bagö* Panaïh wordt 
bangka-hout gekapt uit de strandbosschen, voor 
bouwmateriaal en brandstof. Bovenstrooms van den 
colonneweg zijn do sawalis goed geirrigeerd. Ho 
pepercultuur levert ook goede, zij liet minderende 
uitkomsten: tegenwoordig jaarlijks ^ 100 kojang. 
Ho copra-uitvoer nam gedurende het laatste de
cennium gestadig toe.

He oelèëbalang (vroeger Panglima Prang Nja* 
Boegam, na diens overlijden in 1894 zijn zoon:
T. Radja Nagö) wordt in het bestuur bijgestaan 
door de „peutoea pouöt” of „vier oudsten”, rosi- 
deerend te Seuneubó* Toeha, Keumoenèng, Ha 
Poelö en Aloeë Lliö* Hin. Onder het landschap*-

winnen. Over 1907 beliep de invoer nog /1.245.016, 
de uitvoer / 878.878. Na do lioropening op 1 Mei 1910 
waren die cijfers voor do rcstccrcnde acht maanden 
van dat jaar respectievelijk / 236.082 en ƒ 270.352.

IDI RAJEU*, d. i. „Groot-Idi”. Het belangrijkste 
landschap dor onderafdeeling Idi, afdeeling Oost
kust van Atjèh, zich uitstrekkend Z.W.—N.O. 
aan weerszijden dor Kroeöng Idi, ter breedte van 

10 bij een diepte van ruim 40 K.M. Do opper
vlakte is dus + 400 K.M*. Do bevolking, af
komstig uit alle landschappen der Noordkust en 
van Groot-Atjèh, maar overwegend Pasèsch, telde 
in 1906: 8S1S mannen on 5676 vrouwen, totaal 
14.494 zielen, verdeeld over 3641 gezinnen. Het 
aantal geregistreerde mannen bedroeg uit. 1915: 
5491. Men leeft inzonderheid in de benedenstreken 
van rijstbouw, veeteelt (runderen), peper-, pinang
en klappercultuur en vooral van zeevisschorij met 
diverse soorten sleepnetten.

Op i 2 K.M. afstands van zee en ongeveer even
wijdig loopond met do kustlijn, kruisen do Atjèh- 
trambaan en de groote colonneweg het landschap. 
Tramstations zijn Teupin Batcë, Idi en Peudawa 
Poentöng. Van Idi voeren twee 6 M. breede wegen, 
een via Keudè Doea en de ander over Blang Seukotji, 
die verderop zich vereenigon, naar de bovenstre
ken tot Djarnbö Reuhat 17 K.M. van Idi). 
Haar eindigt het ontgonnen gebied en wordt uit 
de Idi rivier het water af getapt voor Idi’s rijst
velden. Nog 22 K.M. dieper het land in liggen 
petroleumvindplaatsen, waar in 1910/11 proef
boringen geschiedden voor de Zuid-Perlak petro
leum maatschappij, evenwel zonder succes.

Het landschap wordt bestuurd door den oelèë
balang Teukoe Tjhi* en de peutoea peuët of „vier 
oudsten”, die nominaal een raad vormen. Hie vier 
oudsten besturen elk een

i /6i
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van
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eigen gebied, resp. Blang 
Seukotji, Teupin Batóë, Seuneubó6" Pidië en Peudawa 
Poentöng, omvattend zoowel dorpen eener gezeten 
rijstbouwende bevolking als nederzettingen van 
peperplanters. Aan het hoofd dier kleinere oenheden 
staan „peutoea” of anders betitelde hoofden. Tal 

ndere do:pen en seuneubö*’s vallen buitenvan a
het ressort der voornoemde vier oudsten. Het hoofd 
onderhoudt ook een klein korps politiesoldaten, 
„mata-mata” geheeten.

De eerste ontginner van het landschap was 
Panglima Prang Nja* Sin. Het was om peper te plan
ten dat deze en zijn broeders zich nog geen eeuw ge
leden met volk van Paso ter Oostkust vestigden. 
Zij ontgonnen Boegóng en Bagö* en Idi Rajeu*, 
en vooral Jaatstgemelde ontginning slaagde bij
zonder. Het hoofd van Idi weigerde wasó te beta
len aan den soeltan van Atjèh. Deze werd gewro
ken door Nja* Malóm, het energieke hoofd van de 
naburige, zuiver Groot-Atjèhsche peperkolonio 
Simpang Oelim. Idi riep toen de bescherming m 
van de Nederiandsche regeering (1869). Daarop 
werd pas ingegaan na do Je en vóór de 2o Atjèh - 
expeditie, toen don 7en Mei 1873 ten overstaan 
van den luit. t. zee 0. II. Bogaert, commandant 
van Z. M.’s stoomschip Timor, do Nederiandsche 
vlag werd geheschen. Dra kreeg Idi ook militaire 
bezetting, welke het tot einde 1912 zou behouden.

Ter Oostkust hield do Atjèher zich in den aan
vang vrij rustig. Hij kwam daar niet om te vechten, 
maar om geld en middelen te vinden om ons elders 
afbreuk te kunnen doen. Velen achtten het land 
zelfs voldoende veilig om er als in Heli tabak te 
kunnen gaan planten, maar na velë'weclërwaardig
heden werd in Aug. 1880 ook de langst volgehou-

mu
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hoofd vooren tal van tuinhoofden plaatselijk gezag tigo hinderpalen voor de pacificatie. Do oelèöbalang
met titels: peutoea rajeu% pcutoca oebit of poutoca T. RajciV week — ambtsmoede — in J902 uit naar
Joongkiö*. To ICoudo ldi Tjoot treft mon aan con Pinang, waarop hij werd vervallen verklaard. Zijn
sabanda on haria, en aan de koeala een panglima halfbroeder T. Moehamat Oeaeuman Kocta Bard
]apöt. volgde hem op en werd dd. 27 Sopt. 1900 als land-

Op historisch gebied vermeldenswaard is de schapshoofd door de Rogeering bevestigd. De baan 
vernieling van do strandbèntèng te Koeala ldi van de Atjöhtram gaat in een grooto bocht om het 
Tjoet op 21 September 1873. landschap heen, maar van do halto Bourcunoen

Bij onze eerste aanrakingen met do landschappen voert een groote weg, volgende den rechter oever
ter Oostkust beweerde de oelèöbalang van Djoelö6' der Krocëng Tirö, naar de koude aan do riviermon- 
Rajeu% dat ldi Tjoet hem schatplichtig was. Die ding. Van daar gaat een grooto weg naar Sigli.
aanspraken werden ontkend door ldi Tjoet, waar Meer landwaarts in wordt het landschap doorsnedon
d.d. 11 Maart 1875 onze vlag werd geheschen. door den transportweg Sigli—Iböïh—Gloempang
De juistheid van Djoelö^’s aanspraken werd niet Pajong—Teupin JEta-ja: . ; •
bewezen. Toch, toen later het hoofd van ldi IHING (Jav.). Zie CASSIA TIMORIENSIS.' ’
Tjoet naar Mekka wilde, ging hij er toe over, ter IHRAM is de toestand van godsdienstige wijding,
verzekering van do positie van zijn zoon Radja waarin een Moslim behoort to verkeeren, zoowel
Nagö, om het hoofd van Djoelö*’ Rajeu*- een aandeel bij de aerribahjang (zio aldaar), als bij het verrichten
in zijn „wasé” af te staan. De bestuursambtenaar der religieuze ceremoniën te Mekka (vgl. BEDE-
Van Assen bewerkte in 18S7 dat o. m. ook ldi VAART NAAR MEKKA, 2). In dit laatste geval
Tjoet de schatplichtigheid aan Djoelöfr Rajeu*- gelden voor den Ihrdm eenige bijzondere voorschrif-
schriftelijk erkende. ldi Tjoet’s afhankelijkheid ten, welker oorsprong ongetwijfeld reeds uit den
werd opgeheven in 1899, bij gelegenheid van do oud-Arabischen heiden tijd dateert. Zij vertoonen
verbanning van het hoofd van Djoelö*’ RajeiV. overeenkomst met de verbodsbepalingen, welke bij de

IDJEN. Den naam Idjèn-plateau geeft men ge- oude Hebreeën in achtgenomen moesten worden door
woon lijk aan den vroegeren kraterbodem van den hen, die een Nazireör-gelof te hadden afgelegd. Vooral
ouden Idjèn-vulkaan (res. Bcsoeki), die echter later de volgende voorschriften verdienen vermelding,
het toonccl is geweest van een intensieve vulkani- Gedurende den ikrdm-sbaa.t mag de bedevaartgan-
scho werkzaamheid en waarop zich dientengevolge ger zich niet scheren, noch zijne haren of nagels
thans een twaalftal zelfstandige eruptiekegels ver- knippen; geslachtolijk verkeer is hem dan volstrekt
heft, die alle onwerkzaam zijn met uitzondering verboden. Zijne kleeren heeft hij af to leggen en in
van de meest oostelijk gelegene: de Kawah Idjèn, plaats daarvan twee ongenaaide, nieuwe of althans
(2380 M.) bekend door de groote eruptie van 1817 reinocn bij voorkeur witte stukken goed om te slaan,
(Junghuhn, Java, 1034). Het daarin aanwezige waarvan het cene (do zgn. ridd) om do schouders
kratermeer (foto in Jaarvorsl. Top. Dienst 1912 en het andere (de izdr) om de lendenen wordt beves-
PJ. XXXII) bevat een sterk zuur water (Junghuhn tigd. Hoofd, handen en voeten moeten ontbloot
1027) dat door de Banjoo Pait afvloeit (analyso blijven; alleen do voetzolen mogen door sandalen
van dit water bij Verbeek, Java, 82); deze rivier beschermd worden. Vrouwen zijn wel is waar van
doorbreekt verderop in een diepe kloof den ouden de voorschriften betreffende de tVirawi-klecding vrij-
kraterrand (Kéndëng), die alleen aan de noord- gestold, maar moeten toch ook gelaat on handen
zijde bewaard is gebleven; de zuidrand is geheel onbedekt laten. Daarom plegen zij, die haren sluier
bedolven onder do producten van do jongere niet willen afleggen, dezen door middel van eenc
kegels: Merapi, Ranti, Tjampid, Socket en Raoeng. soort van open masker op eenigon afstand van haar
Een zeer goede beschrijving met kaart, foto en gelaat te houdon om te vermijden, dat dit in ei-
teekening van het Idjèn-complox (voornamelijk genlijken zin „bedekt” zou zijn door den sluier,
van het „plateau ’) gaf Niermeyer in Tijdschr. Eorst na. het verrichten dor voorgonomen godsdions-
Aurdr. Gen. 1900, p. 735. —• Geologisch werd het tige handolingen mag do pelgrim den ihrdm-staat
beschreven door Verbeek, Java 70—98 en to voren, met do daaraan vorbondon onthoudingen afleggen
minder volledig, door Junghuhn (Java III, 1010). en tot den profanen toestand terugkeeren. Vgl.
Roinwardt, Stöhr. Aan do noordzijde ligt het behalve de onder BEDEVAART NAAR MEKKA
plateau op enkele punten meer dan 550 M. beneden reeds vermelde literatuur nog^J. Snouck Hurgronie.
den Kéndéng-rand. Twee populaire dwalingen verbeterd, p. 12v. (Bijdr.

Op instigatie van de Natuurkundige Veroeniging EdTt.. 1. on vlk. v. N.T., öo Volgr., I (1880), p.367 v);
to Batavia is in 1910 begonnen met een volledige J. Pedorsen, Der Èid bei den Soiruten, Strassb'urg,
en gedetailleerde opneming van het goheelo Idjèn- 1914, p. 119 vv ; L. W. 0. van don Berg, Minhddj
complex, zoowel geografisch als geologisch. at-Talibln, I, 308—310, 340—345 en Fath al-Qarib

IDJMA, d.i. overeenstemming van gevoelen; p. 280—297.
zio ISLAM II, b. IJA of GOENOENG API. Een 035 a 659 M. hooge,

IDJOEK (mal.). Zie ARENGA en VEZEL- nog werkende vulkaan, aan do zuidpunt van het
STOFFEN. •Y?/’ - V • /? schiereiland van 13ndeh(Elores);erupties (waaronder

IË LEUBEUË. Ho VI Moekim lö Lcubouö vor- hevige) zijn bekend'Van 1844, 1867,1808,1871,1882.
men een totdeondorafdeclmg Sigli, afdeeling Noord De berg rookt voortdurend, zet veel zwavel af en
kust van Atjöb, bohoorend landschap, omvattend werd in 1910 door Pannekoek van Rhcden bestegen
den benedenloop van de Krocëng Tirö en do uit- (Jaarb. Mijnw. 1910, met kraterschets; zie ook
monding dier rivier in Straat Malaka. Het aantal Wichmann in T. A. G. 1891, 217 met teckening) en
geregistreerde mannen bedraagt 2002. De bevol- Rouifucr ibid 1919, 788. Wichmann vermoedt dat do
king leeft van landbouw, vischvangst en handel. G. Rood ja de oude somma van den Ija voorstelt. 
Hot Arabische clement wordt vertegenwoordigd IKAN. Collcctiefnaam voor Visch bij do Ma- 
door vele „habib’s” (afstammelingen van Mo- leiers. Mon zoeke de namen dor vissollen, mot Ikan
liammed). Die habib-families en de moeilijk toe- samengesteld, op het bijgevoegde woord, b. v. Ikan
gankolijke strandbosschen leverden indertijd las- Gaboes onder Gaboes.

J
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omwonden streng aan elkaar grenzen, kan dio 
winding nimmer zóó hermetisch afsluiten* of or 

zuigt een gering deel van het vervend vocht zijde
lings in.

Dit toevallige verschijnsel, gevolg der primitievo 
na do ontwinding

IKAT-DOEKEN ; IKAT’S. Door het procédé van 
„iknttcn” verkregen weefsels. Zie dit woord.

IKATTEN. Een "Ned.-Indische term, pas sinds 
1901 voorgesteld en in zwang gekomen naar ana
logie van den term „batikken” (zio Catalogus 
der O.-Ind. weefsels enz.. Tentoonstelling van Oost 
en West, ’s-Grav. 1901, p. 14*), om aan to duiden: 
het eigenaardig otJiwindings-sysleem van witte wcef- 
garens in vrijwel onze geheelc Oost, dienende om 
óérst pJaatselijk gekleurde draden te 
verkrijgen alvorens ze verweven zullen worden. Dit 
„omwinden” of „afbinden” (Mal. m e n g i k a t, 
van ik at = band) bedoelt dus een vóóraf-aan- 
brengen van een bepaald kleur-dcssin op blanke 
garens van meest katoen, maar ook zijde (en zelfs 
op bastvezels); zóó berekend, dat later bij het in- 

dezer }>artieel gekleurde draden, hetzij als 
ketting (== schering), hetzij als inslag, hetzij als 
ketting èn inslag, de kleurteekening in het voltooid- 
geweven doek ontsta, welke men zich in den aan vang 
had voorgesteld.

Dit i k a t-procédé, dit „ikatten”, dat niet al
leen in den heelen Mal. archipel voorkomt, maar 
ook in een groot deel van Midden- en Oost-Azië, 
speciaal Turkestan, Voor-Indiö en China — van
waar ook do oudere, reeds lS-eeuwsche, Fransche 
term c li i n c r, ons „chineeren” —, in Japan, 
op de Filippijnen, en dat zelfs bij do oude Peruanen 
voorkwam, kan dus uit den aard der zaak toegepast 
worden op garens voor doeken, die, hetzij dan in 
katoen of zijde of bastvezel, na de afweving zullen 
zijn te onderscheiden in 3 soorten: 1° ketting- 
ikat’s; 2° inslag-i k a t’s; 3° ketting-on-inslag- 
i k a t 's (dubbele ikat’s, zoo te zeggen). De eerste 
zijn betrekkelijk gemakkelijk te vervaardigen en 
komen dan ook zoowel in onze Oost als daarbuiten 
het meest voor; de tweede eischen groote bereke
ning en voorzorg, zoowel bij het vooraf-omwinden 
en vooraf-verven der weefgarens, als bij het defini
tief verweven op het getouw, zoodat dit procédé 
dan ook verreweg het meest bij zijden weefgarens 
toegepast wordt, op katoen in onze Oost alleen 
inLimboto(Gorontalo);doderde vormen een weeldc- 
soort, bepaaldelijk zijdcweefsels, die oorspronkelijk 
alleen geweven werden in het achterland van Gam
ba y-Suratte-Bombay (of zeg: in het Gujarati- en 
Marathi-sprekend deel van Westelijk Voor-Indië), 
vandaar onder een nogonopgehelderden naarn (Mal. 
t j i n d a i, Jav. t j i n <jl é) naar onze Oost wer
den uitgevoerd reeds vóór 1500, doch ook in enkele 
streken aldaar (Palembang, Bangka, stad Grösik) 
later werden nagedaan.
j-3 De omwinding der blanke garens op al die plekken 
dio men bij het eerstvolgend verfbad ongeverfd 
wil behouden, kan natuurlijk niet draad voor draad 
geschieden; dit zou een onafzienbaren tijd kosten, 
en bovendien slechte resultaten geven. Men moet 
om winden bij dunne, strengen van 4 a (hoogstens) 
20 draden, al naar gelang de grofheid of fijnheid 
der gesponnen draden van katoen of zijde. Men 
moet voorts omwinden met een stof, die zelve on
doordringbaar is voor vocht, en dus voor een verf
bad; algemeen gebruikt men daarvoor in Indonesië 
smalle reepjes bastvezel of plantvezel, die, een vier 
of vijf maal om een gewenschte plek van een stren
getje draden gewonden, stijf aangehaald en daarna 
stijf toegeknoopt, plaatselijk dio plek van al die 
draden behoeden voor het aannemen van kleur 
in een verfbad. Met ééne uitzondering echter, die 
van groot gewicht is voor do uitkomst, van het ge
heel: aan de beide kanten waar omwinding

om

omwindingstcchniek, verleent, 
der garens en hun opvolgende verweving, een ver- 
wonderlijke schoonheid aan de ikat-doeken: nergens 
toch staan do klour-overgangen der draden hard 
on wreed naast elkaar, maar vervloeien lichtelijk 
over en weer; zoodat het door ikatten verkregen 
weefsel een schemerend, lichtelijk trillend, zoo to 
zeggen levend aspect krijgt. Komt dit tcchnisch- 
eigenaardig verschijnsel samen met groote schoon- 
hoid van kleur, zooals vooral de Atjehers aan hun 
zijden en de Bataks aan hun zwaarkatoenen ikat’s 
weten to geven, of met opmerkelijke en vaak 
monumentale patroon-tcekeningen waarin zeker 
de Soembaneescho vrouwen de grootste kunstena
ressen zijn van onzen Archipel, dan krijgt men 
ikat-weefsels die zonder eenig voorbehoud „things 
of beauty” moeten heeton, welke, bij goed bewaren, 
„joys for ever” kunnen blijven.

Het „ikatten” in engeren zin, het omwinden der 
weefgarens, is in onze gcheele Oost vrouwenarbeid-, 
evenals het daarna volgende weven, zoo van effen 
kleurige als geïkatto garens, vrouwonarbeid blijft. 
Slechts op zéér enkele plekken doet zich in Indo
nesië mannenarbeid daarbij voor, en dan kennelijk 
onder rechtstreeks Voorindischen invloed; zoo met 
name bij enkele wevers van namaak-tjimle’s- Doch 
die industrieele vervanging van vrouwenarbeid 
door mannenarbeid, die in Voor-Indiö reeds vóór 
de 17e eeuw bij wevers en (was-)schilders voltrok
ken was, is voor onze Oost bij het ikatten en weven 
nog uiterst sporadisch, en bij het batikken sterk 
in do minderheid.

weven

1. Ketting-ikrxV s. Bijna door geheel Indonesië 
worden deze, technisch meest-eenvoudige, ikat’s 
vervaardigd. Het komt er dan op aan het patroon- 
beeld, dat men later in lijn en kleur op zijn doek 
wil zien, eerst door af bindingen en daarna door 
een verfbad —■ dan wel, meer gecompliceerd: door 
meer dan één afbinding en door meer dan één verf
bad — op een spanraam to voorschijn te roepen, 
dus op het raam waarvan de eigen schering (= ket
ting) als volledig weef-getouw zal worden over
gebracht op het weefgestel met zijn boven- en 
onderboom; dus op het zgn. „scheerraam”. Wegens 
do smalte der Indonesische weefsels (gemiddeld 
50 & 05; bij uitzondering 70 u, 100 cM.), kan dan 
dit spanraam na afbinding der gewilde plekken 
op de draad-strengen, in samengerolden vorm 
gomakkelijk in de inlandsche verfkuip gedaan, 
waarbij indigo-blauw oorspronkelijk de éénige verf
kleur gewis is geweest. Wordt dan dit totale span
raam, na voldoende doorverving, uit de kuip ge
haald, ontrold, gedroogd, en van zijn partieelu 
vczel-omwindingen ontdaan, dan ziet men reeds 
op dat spanraam de totale afbeelding in losse dra- 
draden voor zich ‘), die, met voorzichtigheid op 
het even groote scheerraam van het weefgetouw 
overgebracht, nog slechts het horizontaal verband 
van een effenkleurigen inslag noodig heeft om het 
totale ketting-ikat-weefsel te geven.

J) Zie de afbeeldingen van zulk een ltotineesch 
en een Sörawaksch spanraam bij Loebèr, Hot 
weven in Ned.-Indiö, 1903, plaat III; en verg. 
er pl. IV (Zee-Dajaks); resp. geheeten: pi pi 
(ook lo I o), en tangga.en on-
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Mot dat al blijft die opzet op liet spanraam en 
het overbrengen op het scheerraam het beslissendo 
en moeilijke van het werk; het verciseht grooto 
ervaring, en, bij zeldzamer patronen, grooten per
soonlijken smaak; vandaar dat dit technisch* 
artistieko werk in handen meest blijft van vrouwen 
uit de betere standen, terwijl hot technisch-ma- 
chinale inweven van een effen inslag door den op
gespannen geïkatten ketting het werk is van een
voudige vrouwen of slavinnen. Door toevallig of 
opzettelijk verschuiven der geverfde ikat-draden 
bij het opspannen op het scheerraam zal men figu
ren verkrygen die in do lengte van het doek spik
keling vertoonen, al dan niet afgcwisseld met effen- 
kleurige schering-banen (verscheiden oostelijko 
eilanden der Timor-groop); dan wel bij goed be
rekend opzettelijk verschuiven, dat eigenaardig 
„gebroken-streep”-motief (Mal. p 81 a n g roe- 
s a k), dat kenmerkend is voor veel Batak- en 
Atjeh-weefsels, deels ook voor weefsels van Flores, 
Sawoe, on Timor. Ook de oudcrwetscho kasang’a 
of „behangsels” uit het zuiden van Preanger en Ban
tam, en de analoge t o (J e n g ’s of tetoijeng’s 
(ook göb8r en goobah goheeten) uit ouder- 
wotsche weefcentra van Middon-Java (Noord-Ban- 
ioema6, Zuid-Bagelen, Zuid-Cheribon) vertoönën dit' 
motief op grove wijze; terwijl het, bij zorgvuldige 
uitvoering, aan een herten-vel of aan pyl-spitsen 
of wolkjes doet denken 1). Maar do streng-geome- 
metrische patronen — feitelijk geïnspireerd op 
Voor-Indische tjindai’s —, waardoor de weefsels van 
Roti, eiï die der Zee-Dajak’s in Britscli-Borneo 
uitmunten, eischen reeds superieur weef-begrip. 
En do prachtige ketting-ikat’s dié do vrouwen op 
Soemba weten te vervaardigen, met menschen- 
figuren, visschen, paarden, vogels, herten, zijn ze
ker het allermooiste wat niet alleen het ikat-pro- 
eédó in ons geheel Indiö, maar ook ver daarbuiten 
weet te vervaardigen; men zie b.v de afbeeldingen 
(in zwart) bij Loobèr, lc. 1903, plaat JCV, en bij Jas 
per, Do Weefkunst, 1912, p. 282.

Ifet materiaal daarbij in onze heele Oost is k a- 
toen, behalve in Atjeh. Daar weeft men in z ij d o, 
en in do zeer bizondore Atjeh-kleur, het 1 a m- 
b a j ö n g (Mal. 1 8 m b a j o o n g), het donker
purper; aansluitend, wat het materiaal betreft, bij 
de analoog geïkatte zijdoweefsols van don achtcr- 
wal van ’t Maloischo Schiereiland (Tröngganau, 
K8lantan, Patani, SBnggora, Ligor), en dio van 
Siam (de „siamoises”). Wolke laatste ketting-ikat’s 
in het begin dor 18c eeuw in Frankrijk de imitatie 
van do vooral te Lyon en Rouaan vervaardigde 
„chinós” deden ontstaan, omdat dit deel van hot 
„uiterste Oosten” nu eenmaal mot „Ohina” werd 
vereenzelvigd. Ook do Turkestansche, Zuid-Chi- 
noesche en Japanscho zijden ikat-doeken zijn 
trouwens ketting-ikat’s; do Filippijnsche evenzeer, 
maar weer van katoen.

2. Inslag-ikat’s. Do voel grooter moeilijkheid der 
vervaardiging van inslag-ikat’s ligt in hot feit, dat 
men hier op een óónklourigen ketting (meest donkor- 
indigo-blauw, of roodachtig-bruin) do figuur-tee- 
koning pas draad na draad ziot worden, bij het 
over on w'cei doorwerpon van de schietspoel met 
haar klos vol geïkatte draden. Iedere fout in hot

1) Do juiste Mal. term voor dit patroon is wel 
p 8 1 a n g r o o 8 a k als boven, en niet p 8 1 a n g 
roosa; doch Bataksch heet het padang 
roesak en Atjèhseh awan („v'olk”). P 6- 
lang=b81ang, is „gestreept”.

vóóraf omwinden en verven der inslag-atrengen 
wreekt zich niet alleen bij het verweven, maar elke 
ernstige fout bij dat inwovon-zelf brengt het heele 
dessin plaatsolijk in de war. omdat toch op do klos 
van een schietspoel do dóórloopendc draad zit voor 
tal van inslagen. Kleine foutjes kan do geoefende 
weefster,die wéót wat zij tevoorschijn moet brengen, 
dadolijk, vóór het aanslaan van een inslagdraad 
met de sabel, verhelpen door den draad iets te ver- 
trokkon on zoo goed mogelijk aan to passen bij hot 
reeds ingeweven dessin; vandaar dat men bij inslag- 
ikat’s herhaaldelijk aan do een of andere neg (den 
zelfkant) van het dook een lusje overtolligen in
slagdraad kan zien, of een kleine inbocht; vandaar, 
dat men menigmaal in het dessin van een inslag- 
ikat besliste horizontale verspringingen en weeffou
ten kan waarnemen. Maar grove fouten zouden het 
heelo doek zelfs verknoeien! Er is dus geen kwestie, 
dat men het weven-zelf van inslag-ikat’s aan minder 
geoefende krachten kan ovcrlaten dan het ikatten 
der inslagdradcn. Overigens is het spanraam voor 
ikatten der inslag-draden geheel analoog aan dat 
voor het maken van geïkatte schoring; wat men bij 
deze doet in de lengte van het (latere) doek, doet men 
bij gene in de breedto (dus: overdwars; van neg tot 
neg). Men zie de afbeelding bij Jasper, op. cit. 1912,s 
p. 1G2—161, van zoo’n spanraam (Jav. t a m p i- 
kan) met het voorafgaand verdeel-bord (Jav. 
panjidangan, van s i d a n g), te Grësik in 
gebruik voor ’t maken van zijden tjiÖ’den’s 
(d.i. namaak-tjiijde’s); waarbij merkwaardiger- en 
ónjavaanscher-wijs, het ikattcn-zelf wordt gedaan 
door mannen. En men vergolijke daarmee de af- 
beddingen en verklaring van Loobèr, op. cit. 1903, 
p. 27—28, over don technischen truc waarmee men 
in het Limboto’sclio (afd. Gorontalo) — de óónige 
streek in onzo Oost thans, waar men katoenen 
inslag-ikat’s weeft —• de eigenaardigo blokjes- 
figuren maakt in het dessin van deze, overigens 
minder fraaie dan wel curieuze, doeken; een derge- 
lijk (maar hier en bloc) verschuiven dor geïkatte 
inslag-draden na het ontwinden, als bij het maken 
van het p 81 a n g-r o e s a k-patroon bij ketting- 
ikat’s draad voor draad gebeurt.

Overigens blijft het maken van inslag-ikat’s in 
onze Oost uitsluitend beperkt tot het gebruik van 
zijde; op Sumatra (vooral te Palembang on Muntok 
en in den kring der Pasoemah-, BBngkoelen- en 
Lampoeng-binnonlanden), alwaar Mal. t j o c w a 1, 
mëntjoewal do technische term 16 voor dit 
omwinden van inslag-garons, in tegenstelling dus tot 
Mal. i k a t, mÖngikatby schoring-garens; even
eens te Grèsik, dat oude Javaansehe centrum van 
industrie, alsook op goheel Balijen op West-Lombok. . 
waar mon buiten kijf thans de mooisto en meest 
gedurfde inslag-ikat’s weeft van heol Indonesië.

Er bohoeft echter gcon twijfel to bestaan, dat 
alle Oostindischo inslag-ikat’s, zoo van zijde als 
katoen, in oorsprong teruggaan tot het nadoen 
van geïmporteerde Voorindische tjindai’s.

3. Ketting-en-inslag-ikai’s (d.z. dus dubbele 
i k a t ’ s). In nog veel sterker mate geldt dit laatst- 
gezegde voor die enkelo plekken op Zuid-Sumatra^ 
waar men zijdon tjindai’s rechtstreeks naweeft 
in precies dezelfde blocm-dessins als in het Bombay’- 
sche; èn zelfs voor dio merkwaardige katoenen doe
ken uit de oud-Bahneesche desa Tënganan ‘)

*) Bewoond toch door Bali-Aga (zie dit 
woord; daar mot do drukfout „Tenangan”), of 
„oorpronkelijke Baliërs.”
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Indië, II. Do Weefkunst, ’s-Grav. 1912 (p. 161—18G 
over hot Ikattcn; en p. 2G0—290 over Ikat- 
wecfsels; zeer rijk goïll.); C. M. Pleyte, De inl. 
nijverheid in West-Java, 11e Stuk, Batavia 1912 
(p. 81—80 over de Kasang); Prof. Dr. A. W. 
Nicuwenhuis, Figuurknoopen, ikat-verven en

in O.-Indië (Ned.-Indië, Oud & Nieuw, I, 
1910, p. 5—10 en 49—02; goïll.; vooral ontleend 
aan Nieuwenkamp). G. P. B.

IKËT. Zie HOOFDDOEK.
ILAT BAJA (jav.). Zie ALOË FEROX.
ILÈR (jav.). Zie CELOSIA.
ILEUS (sound.), ILËS -ILÈS (jav.). Zie AMOR- 

PHOPHALLUS CAMPANULATüS.
ILI-ILI. Naam op Celebes_gegeven aan Papo- 

g a a i-soorten, behoorende tot het geslacht Prio- 
niturus; op Kenia Kring -Kring genaamd.

ILI MANDIRI. Zie MANDIRI.
ILIR (HILIR). Benedenstrooms, in tegenoverstel

ling van OEDIK, bovenstrooms. Ter Sum. Westk.—. 
worden richtingen gewoonlijk met deze aanwijzingen 
aangeduid, daar men, zeelieden uitgezonderd, er 
geen namen voor windrichtingen kent.

ILLICIUM REL’GIDSUM Sieb., fam. Magnolia- 
ceae. Heester met witte bloemen, en kokervruchten, 
waarvan er verschillende uit één bloem afkomstig, 
in een kring bijeenstaan. De heester wordt soms 
gekweekt en is uit Japan afkomstig. De vergiftige 
vruchten (wegens het gehalte aan sikiraine) worden 
als „adas tjina” bij de inlandsche handelaren in 
kruiderijen verkocht. In den Europeeschen handel 
zijn ze soms verward met de zeer veel er op gelijken
de vruchten van de volgende en hebben daardoor 
tot vergiftiging aanleiding gegeven,/^.. f-

ILLICIUM VERUM HK, f. frijn. Magnoliaceac, 
de echte Steranijs, een heester, die in Indië niet 
gekweekt wordt, maar waarvan de vruchten in 
do Europeesche en Chineesche apotheken (in de 
laatste als Peli-kak) voorkomen. Ze zijn niet ver
giftig, worden als geneesmiddel gebruikt, en be
vatten een groote hoeveelheid aangenaam riekende 
olie, waarvan het voornaamste bestanddeel Anethol 
is. De naam I. anisalam L., die men ook aan deze 
plant geeft, is onjuist. Ook de zaden worden wel 
gebruikt als geneesmiddel en voor de bereiding van 
ketjap bèntèng (soja van inheemsch maaksel).

ILMOE. Zie NGELMOE.
ILÖT. Een tot de onderafdeeling Sigli van de 

afdeeling Noordkust van Atjèh behoorond land
schapje liggende aan den eolonneweg van Sigli 
over Garot naar Keumalu, met 103 geregistreerde 
mannen. Het is eigenlijk een wakeuëh-moekim, 
evenals Lang, Mè Tareuëm en Andeuëh.

ILWAKI. Plaats gelegen aan de zuidkust van 
het eiland Wetar, eertijds standplaats van een 
zelfstandig posthouder, die thans ondergeschikt 
is aan den op het eiland Kisar te Wonreli ge
plaatsten gezaghebber der onderafdeeling \Votar, 
afdeeling Zuid-Timor en eilanden, residentie Ti- 
mor en O.A1'}

IMAM,d. i. voorganger (Arabisch); titel zoowel I 
van het hoofd der Mohammedanen (den chalief) als 
2° van groote geleerden (zooals van Sjafi’i, den 
grondlegger der Sjafi’itisehe school, en vele anderen) 
en 3° van den voorganger bij den sembahjang. In 
dezen laatsten zin draagt bij grootere bedehuizen 
meestal één der beambten (of soms ook meer dan 
één) den titel imam. Over den imeum, het moekim- 
hoofd in Atjèh, zie ATJ ËH.ERS 2, b; Over den imöm, 
den „dorpsgeestelijke” bij de Ga ij’s, zieGAJO’S 2, a.

IMBA (jav). Zie AZADIJIAOHTA,

(aan den Z. O. voet van den Goenoeng Agoeng of 
Piek van Bali, in Karangasëm), waar Nieuwen- 
kamp in Febr. 1907 aantrof het weven van dubbele 
ikat’s (zgn. g r i n g s i n g ’s) met bloem- en mensch- 
figuren nevens streng-geometrische patronen; men 

zijn „Bali en Lombok” (afl. 3, 1910), p. 
y 213 en verg. vooral de drie reproducties in kleur 

^ bij het opstel van Prof. Nieuwenhuis in het tijd
schrift „Ned. Indië Oud & Nieuw”, I, 1910, p. 
12, 14 en 50. Aangezieu dit nadoen eigenaardig be
hoort bij dio voorbeeldcn-zelf, zie men echter het art. 
TJ1NDAI, TJINDÉ.

Dat het omslachtige ikattcn zóó algemeen 
in stand is gebleven in de zgn. Buitenbezittingen, 
en zoo totaal bijna verdwenen is op Java, kan 
aan weinig anders worden toegeschreven dan aan 
de doodende concurrentie van het batikken. Wat 
liet ikatten langzaam on met moeite en toch altijd 
in streng gebonden vormen uit weefgarens opbouwt, 
doet het Jav, batikken haast spelenderwijs op het 
geweven wit katoen. De overgang in systeem wordt 
gevormd door de eigenlijke Maleiers, die, met uit
zondering der Zuid-Sumatranen, het ikatten in ons 
Indië — niet op het Maleisclie Schiereiland, waar ze 
in hun moederland conservatiever bleven! — over
boord hebben gezet; immers op Sumatra en aan 
Borneo’s kusten door brocheeren met gouddraad 
hun zin voor weefsels van weelde uiten; terwijl 
door de vrouwen der zeevarende Makassaren en 
Boegineezen het ikatten allang totaal vergeten 
is. Zie voorts bij WEVEN.

Litcratmir. Raffles, Histoiy of Java, 1817, I, 
p. 109 (éérste bericht over het maken, op Java, 
van g 6 b u r’s); E. A. Francis in Tijdschr. v. N.- 
I., I (1838), dl. 2, p. 48 (over toebinden van weef- 
„strengels” op Timor); J. K._H. de Ro.o van, Al- 

/derwerelt in Tijdschr. Bat. Gen. XXXHr.41890), 
PTS9Q95 (over omwinden~ap~Soemba); Prof. 
Dr. M. Weber in Intern. Arch. f. Ethn. III, Suppl. 
(1S90, p. 10—11; over do. op Oost-Flores); Prof. 
A. R. Hein, in zijn „Die bildenden Künste bei den 
Dayaks’’, Wien 1S90, p. 90—93 (éérste vermelding 
van den inl. term ikat; van Daj. tangga 
= spanraam; alsmede van de karakteristieke ver
vloeiende kleuren van ikat-doeken); J. A. Loe- 
bor Jr., Het weven in den Ind. Archipel (herdruk 
artt. in N. R. Ct. van 28 en 30 Juni 1901); G. 
P. Rouffaer, Catalogus der O.-I. weefsels, Jav. 
batik’s en Oudind. meubelen, Tentoonstelling van 
„Oost en West” 24 Juli—1 Oct. 1901, ’s-Grav. 
1901, Inleiding p. 14*—40* (eerste samenvat
ting der gegevens over „ikatten” en voorstol 
van dezen, term); dezelfde, Het ikatten (p. 4—0 
in Catalogus Ten toon st. O.-Ind. weefsels en ba
tik’s, Rotterdam, A.pril 1902;; dezelfde, Over 
ikat’s, tjinde’s, patola’s en chiné’s, ’s-Grav. 1902 
(nadere uitwerking van do.); J. E. Jasper, In- 
landscho kleurmethoden (Tijdschr. Binn. Best. 
XXII, 1902, p. 345—358; o. a. over liet maken 
van tjiptjen te Grösik); J. A. Loebèr Jr., 
Het „ikatten” in Ned.-Indië (Onze Kunst, 1,1902, 
!>• 17—33 geïll.); dezelfde, in Het weven in N.-Indië, 
Bulletin Kol. Mus. no. 29, Am6t. 1903 (p. 14—28 
over het ikatten. geïll.); J. J. Fraser, De weef
kunst in do afd. Boeleleng, Bali (Tijdschr. Binn. 
Best. XX>yV, 1908, p. 324—333, over het Balin. 
inslag-ikatten); W. O. J. Nieuwenkamp, Bali 
Lombok [Edam] 1900—1910 (3 afl.; met tal
rijke afb. van Balin. ikat’s, en p. 200—213 
de dubbele ikat’s van Tënganan); J. E. Jasper 
en Mas Pirngadic, De inl. kunstnijverheid in N.-
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door Van Imhoff groote werkzaamheid aan den 
dag gelogd. Door cene reis naar Oost-Java (1740) 
sfceldo hij zich op do hoogte van don toestand in 
de nieuw vorworven gewesten on voerde daar be
langrijke verbeteringen in, o. a. ook door do op
richting van een landraad te Semarang; zijne 
pogingen echter om ceno gedeeltelijke vrijstelling 
van den handel voor particulieren te verkrijgen, 
mislukten, deels ook door de beporkendo voor
waarden daaraan verbonden. Door Van Imhoff 
werd eone verpachting van de middelen der Cie. 
op Java ingevoerd, niettegenstaande de krach- 

' tige oppositie van den gouverneur van Java’s 
Noordoostkust, E. Sterren berg, die daarvoor zwaar 
moest boeten. De oprichting der amfioen-socië
teit had ton doel het belang dor ambtenaren te 
verbinden aan liet tegengaan van den smokkel
handel in opium; ook in andere opzichten trachtte 
Van Imhoff het bederf onder de ambtenaren 
tegentegaan, zonder dat dit echter veel mocht 
baten. Eon Seminarie voor godsdienstleraren en 
een Latijnsche school werden door hem gesticht, 
docli bleven slechts kort bestaan; het verlof tot 
het drukken eener courant werd enkele maan
den daarna reeds door hem zei ven ingetrokken.
Voor de overige administratieve maatregelen van 
Van Imhoff zij verwezen naar het Ned.-Indisch 
plakaatbook, dl. V; alleen zij hier nog er aan 
herinnerd, dat de Gouv.-Gen. maatregelen nam 
om door uitgifte van gronden kolonisatie van 
Europeesche landbouwers in de ommelanden van 
Batavia to bevorderen en de stichter was van 
het landgoed Buitenzorg, waar hij een lusthuis 
liet bouwen. Eindelijk zij hier nog vermold, dat 
Van Imhoff, ten einde in het gebrek aan zilver 
te voorzien, een paar schepen naar Mexico zond, 
om zich daar, in strijd met het monopolie van Spanje, 
van dat metaal te voorzien, waardoor hij de repu
bliek in groote moeilijkheden wikkelde, evenals met 
Frankrijk tengevolge van den verkoop te Batavia van 
Fransche schepen, door Engelsche kapers genomen.

IMMIGRATIE. Zie KOELIE
IMMINK (Mr ADRIANÜS JOHANNES). Geb. te 

Doesburg 12 Maart 1838, studeerde te Utrecht waar 
hij 10 December 1861, na verdediging van een proef
schrift „De misdaad van brandstichting”, bovorderd 
werd tot doctor in de rechten, en vertrok, na zijne stu
diën aan de Kon. Academie te Delft to hebben vol
tooid, in Januari 1804 als ambtenaar lsto klasse naar 
Ned.-Indië. Aldaar bekleedde hij verschillende be
trekkingen bij do rechterlijke macht, laatstelijk die 
van raadsheer in het Hooggerechtshof, en keerde 
in 1889, na gopensionneerd te zijn, naar Nederland 
terug. In 1892 word hij lid der Staatscommissie, 
belast met hot doen van voorstellen tot herziening 
van hot privaatrecht in' Ned.-Indië. Hij overleed 
24 Sopt. 1914 to ’s Gravonhage. Behaivo eenigo 
opstellen, waaronder" een „Over’ de rechterlijke 
macht in Ned.-Indië”, goplaatst in De Gids van 
Octobor 1890, on ovor do herziening dor contracten j 
mot do Inlandsclio zolfbesturon in de Ind. Gids Juli- —

IMBAU. Zie GIBBON.
IMEUM. Zie ATJEHERS, 2. b.
IMHOFF (GUSTAAF WILLEM BARON VAN).

Geb. to Leer a. d. Eems (8 Aug. 1705), uit hot 
huwelijk van W. H. Baron v. Imhoff, geheimraad 
en drossaard van Leer en Leeroort, met J. S Bo- 
reel. In Jan. 1725 vertrok hij als onderkoopman 
naar Indië, werd 1726 koopman on opperhoofd 
van het generale soldijkantoor, in 1729 opperkoop
man, in 1730 2o secretaris der Hooge Regeering, 
daarna waterfiskaal, in 1732 Raad extra-ordinair 
en in 1736 Gouverneur en Directeur van Ceylon 
en Raa_d_ordinair. Van daar keerde hij in April 174Ö 
naar Batavia terug om weder zitting te nemen in 
den Raad van Indië. Den 2den Doe. 1740 werd Van 
Imhoff door Bewindhebbers tot Gouv.-Generaal be
noemd, doch alvorens die benoeming in Indië be
kend kon zijn, hadden ingrijpende gebeurtenissen 
plaats. Had de verhouding tusschen Van Imhoff on 
den Gouv.-Gen. Valkenier reeds vroeger veel te 
wenschen overgelaten, na zijn terugkeer ging deze 
in openbare vijandschap over, vooral na don 
moord dor Chineozen to Batavia in 1740. De 
twisten rezen zoo hoog, dat de Gouv.-Gen. op 6 
Dec. 1740 do Raden Van Imhoff, De Hare 
Van Rchinne in militair arrest stelde en hen ieder 
afzonderlijk naar Nederland opzond. Daar vond 
Van Imhoff bij de bewindhebbers machtige be
schermers; hij bood hun zijne „Consideratiön over 
den tegen woordigen staat dor O.-I. Cie” aan, die 
haar verval aantoonden, doch tevens de midde
len van herstel aangaven (Afzonderlijk gedrukt 
La Hayo 1763, verder in Dubois, Vies des Gouv.- 
Gónéraux 1763). De hem reeds opgedragen betrek
king van Gouv.-Gen. werd door hom aangenomen en 
hij 13 Dec. 1741 door de Staten-Genera al geautori
seerd en van ceno commissie voorzien; met het 
schip „de Herstelder” vertrok hij naai Indië on 
aanvaardde 28 Mei 1743 de betrekking van alge
meen landvoogd, welke hij bekleed heeft totdat 
hij 1 Nov. 1750 to Batavia overleed^'/'! <zy'

Zijn bestuur word door verscheidene belang
rijke gebeurtenissen gekenmerkt. Zoo kwam door 
oen verdrag met den Vorst van Mataram bijna de 
gehecle N.O.kust van Java, van Cheribon tot Ban- 
joewangi, in handen der Compagnie on werden deze 
streken tot één gouvernement to zamen gevoegd; 
werd een einde gemaakt aan den opstand der 
Cliineezen en do regent van Madoera, Tjakra- 
ningrat, die ons eerst tegen de Ckineezon had 
bijgestaan, doch toen tegen de Compagnie was opgo- 
treden, overwonnen en verbannen. Do onvoorzich
tige handeling van Van Imhoff, om den Mnta- 
ramschcn prins Mangkoo Boeini in het openbaar 
eone ernstige vermaning te geven, leidde tot 
afval van dien groote on gaf den stoot tot 
een jangdurigen krijg, die eindigde met do 
splitsing van Mataram in do loenrijken Soorakarta 
en Djokjakarta; nog tijdens het lovon van Van 
Imhoff (1749) deed do Soesoohoonan van,--Mata
ram afstand van zijn rijk aan do O.-I Cie./Tijdens 

~r~?" > hot bestuur van Van Imhoff werd met Bantam 
een contract gosloton, waarbij dit rijk oen strook 
lands aan do Oio afstond (1747); in het volgende 
jaar word door eone proclamatie bopaald dat do 
Sultane-regentes slechts vanwege do Compag
nie het bewind zou voeren. Do bemoeiingen van 
Van Imhoff met do troonsopvolging in dat rijk 
leidden echter tot een opstand, die eerst onder 
zijn opvolger onderdrukt werd.

Ook in andere bestuursaangelegenheden werd

en

■

1903, schreef hy: „Do rogterlijke organisatie van 
Ned.-Indië” (1882), „De regtspleging bij do inland- 
scho regtbankon in Ned.-Indië” (1889) on „Hot Re
glement op de B. R. V. voor do Europ. rechtbanken in 
N.-I. vergeleken met hot Ned.Wotb. B.R.V.” (1900).

IMOEN. Eon geheel op zichzelf staande oud-
andesiot kcgelborg, dio zich op do Tobasche____
hoogvlakte verheft; do top is 1450 M. hoog. Op 
do hellingen ontspringen enkole beekjes, die den 
bovenloop der Batang Taro (Toroe) voeden. Aan
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groote fabriek is verrezenlang. omdat hier een
voor het vervaardigen van portland-ccmcnt, waar- 

het gebruik in Ncd. Indië steeds toeneemt door 
het groot aantal te bouwen bruggen en andcio 
waterwerken. In 1914 bedroog de invoer van cement 

Java nog ruim 2>/2 millioen gulden, voor de 
Buitenbezittingen 691.000 gulden. Dezo fabriek, 
do eerste van geheel Ned.-Indië, opgericht door do 
Ncd.-Ind. Portland Cement Mij., vervaardigt thans 
reeds gemiddeld 250.000 vaten cement por jaar.
De grondstof wordt geleverd door den bergwand 
in do nabijheid van de fabriek. Een klein riviertje, 
de Loebock Perakoe, dat daar ontspringt, is af
gedamd on vormt con waterval van 70 motor 
hoogte, waarvan de kracht wordt aangewend tot 
het opwekken van de electriciteit noodig voor de 
verlichting, bewerking en vervoer. Een kabelbaan 
voert de grondstof naar de fabriek, een tweede 
brengt de cement naar Emmahaven en neemt 
vandaar mee terug steenkool, welks noodig is voor 
verhitting van de cylinders, waarin do cement wordt 
gebrand. — Een geïllustreerde beschrijving bevat 
het Ind. Bouwk. Tijdschrift van 15 Februari 1916: . '

INDEEUNG. Zie GRONDGEBIED.
INDIAN LAURELNUTOIL. Br. Indische naam 

voor de vetto olie uit de zaden van Colophyllum 
Inophyllum. (Zie aldaar).

INDIGO. Inleiding, Naam, Geschiedenis. Het 
gebruik van indigo voor het verven, evenals de 
cultuur van indigo leverende planten, is bij de 
Zuid-Aziatische volken reeds sedert onheuglijke 
tijden bekend geweest, maar in Europa dagtee- 
kent dit eerst uit den Romeinschen tijd. De Ro
meinen noemden do indigo pigmentum indicum (In
dische verfstof), waarvan blijkbaar de naam indigo 
is afgeleid. Tevens blijkt daaruit, datde verfstof 
Indischen oorsprong is. Marco Polo, die reeds in de 
13e eeuw de bereiding in Indië bespreekt, schijnt de 
indigo „endego” genoemd te hebben, hetgeen tot do 
veronderstelling aanleiding zou kunnen geven, dat 
van dit endego de naam indigo is afgeleid. Indien 
dit echter zoo ware, dan zou men met do grootste 
waarschijnlijkheid thans nog deze uitdrukking in 
Z.-Aziö moeten terugvinden, hetgeen niet het ge
val is. In do TamiJtaal namelijk, die in Zuid-Indië 
(Britsch) het meest gesproken wordt, heet de indigo- 
plant „averio”, de verfstof „neelum”. In het Sans
kriet heet do indigoplant „Vishashodami” on de 
indigo „nili” of „nilini” (beteekent donkerblauw), 
waarvan do Portugeezen „and” gemaakt hebben.
In Nederlandsch-Indië heet do indigoplant in het 
Maloisch „taroem” on in het Javaanseh „torn” on 
de verfstof „niJa”. Neelum, nili of nila is dus blijk
baar do oorspronkelijke naam van de indigo-verf 
stof en de naam indigo is er in Europa aan gegeven.

Hot eersto land in Europa, waar met de uit plan
ten verkregen indigo op groote schaal geverfd 
werd, was Nederland, ongeveer tegen het midden 
van do 16e eeuw. Roods vroeger v/as door do Ro
meinen en andere volkeren indigo voor sommige 
doeleinden gebruikt en met zekerheid weet men, 
dat in de 13e eeuw uit Azië indigo naar Europa 
werd uitgevoerd, maar voor welk doel is onbekend.

Van uit Nederland verspreidde zich do kunst, 
om met de uit Indië aangevoerde verfstof te 
ven, over Engeland, Frankrijk en Duitschland. 
Werd zij aanvankelijk alleen gebruikt om 
zoogenaamde pastel ver ver ij d. i. het blauwverven 
met het extract uit de bladeren van de weede (Iaatia 
tinctoria L.) het kleurend vermogen te versterken, 
eene betere en vastere kleur te verkrijgen en

den voet van den berg liggen, van hot zuiden door 
het oosten gaande, do landschappen Hoeta Radja, 
Boetar, Si Beragas, Si Namora na Dolok, en Hoeta 
Tïnggi. Do groote weg van Taroetoeng naar Lagoo- 
boti leidt langs den oostelijken voet van den tmoori.

IMOGIRI. District van het regentschap Bantoel, 
reSTdentio Djokjakarta. In dit distrikt, dat ton W. 
door de Kali Opak ten N. door de regentschappen 
Kalasan en Wonosari, ton O. door de Kali Ojo 
ên ten Z. door de Kali Ojo en het district Krètog 
begrensd wordt, ligt do begraafplaats dor vorsten 
van Djokjakarta en Soerakarta; het ressorteert 
dan ook gedeeltelijk onder Solo. Aan het hoofd 
van elk gedeelte staat een ambtenaar, met den 
titel van Raden Toemenggocng, als districtshoofd. 
In politiezakon heeft het Solosche hoofd zich te 
voegen naar de bevelen van den regent van Ban
toel. Tot voor een tiental jaren behoorde het district 
Imogiri tot hot regentschap Kalasan. De begraaf
plaats is gelegen op een bergrug, dien men langs 360 
steenen treden beklimt. Zij is in vakken afgedeeld, 
die tevens terrassen vormen, elk vak omringd door 
een muur met in ’t midden een ingang, die met een 
stevige djati-houten deur is gesloten. Do vakken tus- 
schen de graven zijn beplant met kruidnagel- en 
muskaatboomen.

Het tot het sultansgebied behoorende district 
Imogiri heeft drie onderdistrieten t. w. Singosaren, 
Toenggalan en Gondowoeloeng.

IMPATIEMS. Plantengeslacht der Balsamina- 
ceeèn, met vele soorten in den Ind. Archipel, vooral 
als kruidachtige planten in de bosschen der berg
streken. Het meest bekend is 7. Balsamina L, het 
springzaad of Balsemien [Patjar banjoe (Jav.), 
Inai ajam (mal.)], een plant uit Eng.-Indië, veel 
in tuinen gekweekt, met verschillend gekleurde 
bloemen, kenbaar aan de langwerpige doosvruch
ten, die, als ze rijp zijn, met een slag openspringen 
en de zaden wegslingeren. De bladeien worden wel 
gebruikt voor het roodkleuren van de nagels, evenals 
die van Lawsonia. Ook de wilde soorten heeten Patjar 
(jav ),of Inai (mal.)in verschillende samenstellingen.

IMPERATA. Geslacht der Grassen met twee 
soorten, Imperata arundinacea Cyr. (= 7. Koenigii) 
met de grootste verbreiding en 7. exallata Brogn,

' minder verspreid. Vooral de eerste is als Alang- 
alang (zie aldaar) bekend.

IMPOEN. Zie TANDKARPERS (Aplocheilos).
IN EN UITVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN. Zie 

BELASTINGEN, II. B. 1. a en b.
INAI (mal.). Zie IMPATIENS.
INAU-INAU. Naam op Oost-Sumatra door de Ma- 

Jeiers gegeven aan de volgende Koekoeken: 
Rhinortha chlorophaca, Rhojtodytes diardi, Urococ- 
cyx erythrognathus en hier en daar ook Coccysles 
coromandus. Op Sumatra «wordt Urococcyx erylhrog- 
nathus ook Inggang-baloekar genoemd. De Javanen 
noemen Rldnococcyx curvirostrin Kadalan of Sin tok 
en Zanclostomus javanicus Boeboet Kêmbang. Bij 
de inboorlingen op Sumatra heet lBtopodyles suma- 
tranus Sepando, op Billiton en Mendana Ndoroe. 

INBOORLINGENPOLITIEK. Dit woord schijnt 
al te getrouwe nabootsing van Eingeborenen- 

politik; voor de zaak (staatkunde jegens inlanders), 
zie onder ASSIMILATIE en ASSOCIATIE. 

INCLINATIE IN N. I. Zie AARDMAGNETISME. 
INDAMAR. Zie BATANG HARI-DISTRIOTEN. 
INDAROENG,_ Kleine nederzetting op Sumatra\s 

WestküsT op ruim 12 KM. afstand van Padjtng- 
aan den grooten weg door den Soebangpasnaar 
Solok ter hoogte van 225 M. " Zy is van be-
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gocdkooper te verven, langzamerhand begon de 
indigo-ververij die van de pastel te verdringen. In 
1631 kon de O. Indische Compagnie dan ook reeds 
drie scheepsladingen ter waarde van 1/2 millioen gul
den plaatsen. Zooals dit met alle nieuwigheden 
het geval is, kon echter de invoering niot zonder 
moeilijkheden gaan. De ververs waren in dien tijd 
aan bepaalde, officieel vastgcstelde voorschriften 
gebonden on het is dus niet te verwonderen, dat 
de recepten der Hollanders voor het verven mot 
indigo niet direct ingang konden vinden.

Een andere reden, waarom de indigo minder 
spoedig werd ingevoerd, was de tegenwerking 
van de geïnteresseerden bij de weede-cultuur, die 
wel zagen, dat door het nieuwe product, waar
mede goedkooper en beter geverfd kon worden, 
dc pastel haar recht van bestaan ging verliezen. 
Verschillende dwangmaatregelen waren daarvan 
het gevolg. Eerst was hot koningin Elisabeth, die 
het gebruik van indigo beperkte. Dit voorbeeld 
werd in 1594 op den Regensburger rijksdag door 
Duitschlancl gevolgd en in 1609 werd in Frankrijk 
zelfs do doodstraf op het gebruik van indigo ge
steld. Met welke dwangmiddelen tegen de indigo 
geageerd werd, toont o.a. het feit, dat in Neuren
berg de ververs elk jaar zweren moesten, alleen 
met weede blauw te verven.

Zooals echter alles, wat werkelijk goed is, op 
den duur ingang vindt, werd trots allo verbods- 
maatregelen de indigo toch ingevoerd. Al werd deze 
ook de duivelsverfstof genoemd en al waren bij het 
gebruik ook goed, eer en leven te verliezen, op den 
duur zou zij algemeen ingang vinden endoor echtheid 
en fraaie kleur de koningin der verfstoffen worden.

In 1737 werd het gebruik in Frankrijk vrijge
steld, welk voorbeeld spoedig door de andere 
landen werd gevolgd.

Het Continentale stelsel in het begin van de vorige 
eeuw deed in Frankrijk de beteekenis van de 
weede voor het blauwverven weer herleven en 
zelfs slaagde men er in, als resultaat van de uit
geloofde premie van 500.000 frs, uit Isatia linctoria 
indigo te bereiden met eigenschappen van de uit 
Indiö ingevoerde.

Toen echter na do Napoleontische oorlogen het 
vrije verkeer hersteld was, herwon de indigo haar 
oude terrein en verkreeg zij een zeer uitgebreide be- 
teckenis voor het blauw en zwart verven in alle 
landen der wereld.

De liooge prijs van het artikel heeft sedert ge- 
ruimen tijd de scheikundigen aanleiding gegeven 
te trachten dc indigotine — gelijk men het blauw- 
kleurende bestanddeel van de indigo noemt—langs 
kunstmatige» weg te bereiden, hetgeen in het jaar 
1875 aan Nencki en in 1878 aan Uayer is gelukt. Dc 
eerste proefnemingen gaven nog zeer onvoldoende 
resultaten, maar allengs werden de bereidingsmetho
den verbeterd en vereenvoudigd, zoodat omstreeks 
1896 op zeer groote schaal door twee Duitscho en 
een Zwitsersche fabriek van kunstmatige kleur- on 
verfstoffen langs scheikundigen weg bereide indigo, 
hot zoogenaamde indigorein of synthetische indigo, 
op do markt werd gebracht. Dit preparaat wist do 
natuurlijke indigo allerwegen te verdringen, zoodat 
het zelfs in niet onbelangrijke hoeveelheid naar 
Nedorlandsch-Indiö werd uitgevoerd (in 1912 voor 
eeno waarde van / 682.000, in 1913 van / 1.063.000). 
Dientengevolge verloren sedert het begin van deze 
eeuw de cultuur en do fabrikatio van de natuurlijke 
indigo zeer veel van hare beteekenis hoewel voor 
zeer fijne kwaliteiten van natuurlijke indigo altijd

nog vraag tegen liooge prijzen bleef bestaan. In 
de allcrlaatsto jaron echter, nu door den oorlog we
derom het vrije verkeer is belemmerd en de uit- 
voor van Duitsche producten over zee wordt be
let, trekt do natuurlijke indigo weder de aandacht 
en wordt vooral in Britsch-Indiö de indigobouw 
belangrijk uitgobreid.

Plantkundige opmerkingen. Do indigo wordt 
hoofd zakelijk, op Java uitsluitend, gewonnen uit 
Indigofera-soorten, behoorende tot de Papiliona- 
ceeën, Familie dor Leguminosen. Op Sumatra 
wordt verder nog indigo bereid uit Jlaradenia 
tinctoria; in China, Japan on den Kaukasus dienen 
Polygonumsoorten voor indigobereiding. Met Po- 
lygonum tinctoria zijn ook in Europa uitgebreide 
proeven genomen, vooral in Frankrijk, waar men 
inderdaad geslaagd is er bruikbare indigo uit te 
bereiden. Het is echter bij proefnemingen gebleven 
en ook in de toekomst is van indigo-bereiding uit 
planten in Europa geen heil te verwachten.

Van de andere planten, waaruit indigo kan 
worden bereid, verdienen nog genoemd te worden: 
Nerium tinctoria, waaruit in Voor-Indiö op enkele 
plaatsen indigo wordt bereid, en Wrightia tinctoria, 
door Roxburgh voor indigobereiding aanbevolen.

De indigoferasoorten, waaruit de indigo in hoofd
zaak wordt verkregen, zijn: hidigofera tinctoria 
L. en paeudotinctoria, Indigo]era oligoaperma 
D. C. ? (z. g. Guatetnala-indigo of in het Javaansch 
torn Pressi; de Javanen meenden dat deze indigo- 
soort uit Perziö afkomstig was), Indigofera lep- 
tostachga D. C. (Natal-indigo of torn Natal), Indigo
fera anil L. (op Java tjantik genaamd) en de 
vermoedelijk daarvan afstammende stekindigo 
(taroein kembang, mal.).

Neemt men als type do Indigofera leptostachya, 
dan kan deze aldus worden beschreven: Een 
heester, die een hoogte bereikt van ^ 2 meter, 
met slanke, onbehaarde takken. De samengestelde,
7—10 cm. lange, onevengevinde bladeren staan op 
omstreeks 2 a 3 cm. afstand spiraalsgewijze om den 
stengel en zijn aan hun voet van borstelvormige 
steun blaadjes voorzien. De gaafrandige, fijn behaar
de blaadjes zijn ^ 2 cm. lang on staan in omstreeks 
8 paren mot een eindblaadje aan de hoofdspil. Zij 
zijn meestal omgokeerd eivormig-langwerpig on heb
ben somtijds een fijne punt aan het einde der hoofd
nerf. Do kleine, kortgesteelde, vlinderbloemige, 
rozeroodo bloempjes staan in trossen van 4; 1 
cm. lengte in de oksels der bladeren. Dc gele of don- 
kerbrumo peultjes zijn ongeveer 2 cm. lang en 2 
mm. dik, recht, bijna rolrond, onbehaard en springen 
met twee kleppen open. Zij bevatten omstreeks 8 
donker gekleurde, door schotten gescheiden, hoekige 
zaden ter grootte van 1 a 2 mm. / ^

Do gonoomdo indigofera’s zijn hot gemakkelijkst «C- "J 
te onderscheiden naar de lengto en den vorm 
der poulon on de kleur, het aantal on don vorm 
der zaden. Do Indigofera tinctoria, in dc Vorsten
landen brèndèl genaamd, heeft circa 2*/2 cm. lange, 
min of meer sikkelvormigo peulen met ^ 8 geel- 
gokleurde zaden. De Indigofera oligosperma heeft 
korte, rechte, ca 1 cM. lange poultjes mot 2 a 3 
lichtgeel geklourdo, hoekige zaden en de Indigofera 
anil sterk gekromde, 1 cm. lange peultjes met 
ongeveer 5 donkere zaadkorrels.

Do peultjes van de stok-indigo (die door stek
ken wordt voortgeplant), waarvan de zaden nooit 
tot rijpheid komen, doen hot meest aan die van 
de anilsoort donkon, zoo ook het verdere voor
komen van de plant.

P
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blijkt, waarin do volgende gegevens omtrent den 
uitvoer van indigo uit Java en Madoera in K.G. 
zijn vermeld:

1900 587.238
1901 483.278
1902 463.754
1903 ' 546.529
1904 733.679
1905 509.846
1906 383.521
1907 416.677

Terwijl de Bengaal-indigo, na meestal eerst op
de markt te Calcutta in de tweede hand te zijn over
gegaan, hoofdzakelijk op de Londensche markt ver
handeld wordt, geschieden de verkoopen der droge 
Java-indigo voor het grootste gedeelte te Semarang,. 
terwijl het natte product voornamelijk naar Singa
pore gaat.

TJit een onderzoek van de afdeeling Nijverheid en 
Handel van het Indische departement van land
bouw naar de uitgestrektheid van don oanplant 
van indigo op Java en Madoera is 
gebleken, dat zich met de cultuur van indigo op 
uit. December 1915 18 ondernemingen bezighielden, 
tot een totale oppervlakte van 2.705 bouws (Batavia 
14O^Soerakarla 1902, Djokjakarta 613, Pekalongan * 
501%Op uit. Dec. 191T was het totaal 2.636 bouws.
Uit de cijfers betreffende de indigocultuur der in- 
landsche bevolking blijkt verder, dat op uit. Novem
ber 1915 op Java en Madoera de aan plant bedroeg 
2.792 bouws. Telt men deze getallen van Europee- 
scho en Inlandsche cultuur bij elkaar op, dan komt 
men voor dat jaar tot een totaal van 5.497 bouws.

Vrij belangrijke hoeveelheden indigo, hoewel 
van mindere kwaliteit, worden ook van Guate
mala en San Salvador uitgevoord en wel in onregel
matige stukken van verschillenden vorm en grootte, 
die in zakken van buffelhuiden, zoogenaamde seroe- 
nen, van 60—70 kg. inhoud, in den handel gebracht 
worden. Deze worden o.a. op de markten te Londen 
en Iïavro verhandeld. Andere in Europeescho 
marktberichten afzonderlijk genoteerde mindere 
soorten zijn nog: Madras, Kurpah en Oudh uit 
Britsch-Indië, die eveneens op do Londensche 
markt te koop zijn en do twee eerste merken ook 
te Marsei 11e.

Streken, waar indigo-bereiding van eenigo be- 
teckenis is, maar waarvan do indigo’s niet in 
handelsberichten genoemd worden, zijn: do Fran- 
8cho bezittingen in Voor- en Achter-Indiö, die 
de indigo naar Frankrijk uitvoeren; Ohina, waar 
aan Polygonum-sooTton boven de Indigo}era’s de 
voorkeur wordt gegeven on dat meer indigo in- 
dan uitvoert; Japan, waar ook Polygonum-Boorten 
gebruikt worden; de Philippijncn, Egypte, waar 
vrij goede indigo geproduceerd wordt, en Brazilië 
Venezuela, Mexico, waar, evenals op Java, indigo 
ook uit Indigofera oligosperma bereid wordt.

BESTA NDDEELEN, EIGENSOIIAPPEN en beoordeh- 
ling van handels indigo. Hot hoold bestanddeel 
van handolsindigo, zoowel de uit planten gewonnen 
als do synthetisch bereide, is indigotine of indigo
blauw (C1G H10 N2 02), in 1875 door Nencki in zeer 
geringe hooveelhoid door 
kregen, in 1878 door Adolf Bayer, 
lukte isatine kunstmatig te beroidoi 
hoeveelheid langs synthetisehen weg vervaardigd.

Tegenwoordig wordt in Duitschland en in Zwit
serland op zeer grooto schaal synthetische indigo
tine bereid uit phenylglyeocoll, en wel door dio 
stof te smelten hetzij met natriumamide of met

Indigofera pscudotinctoria is do variëteit van do 
Indigofera tinctoria, die langs do oevers en in 
de delta van do Ganges, dus in Britsch-Indië in de' 
laaglanden, geteeld wordt. Deze heeft peulen als 
tinctoria maar lichter geklemde, grootere zaad
korrels.

Wat verder het uiterlijk voorkomen van deze 
Indigofera'1 s betreft, zoo kenmerkt zich dat van 
de Indigofera anil door de sterke ontwikkeling 
van stengel en takken, dat van do Natal (lepto- 
atachya) door bladrijkdom en hot meer intensief 
groen van do bladeren, dat van de Guatertiala (oh- 
gosperma) door het geelgroene van de bladeron, en 
dat van de tinctoria door de sterkere vertakking 
van den stengel, hot kleiner blijvon van de plant 
en do blauwgroene kleur dor blaadjes. Deze laatste 
zijn bij pscud-otinctoria grooter dan bij tinctoria. 
Vau de genoemde Indigofera-soorten bestaan 
variëteiten. Van de Natalindigo komt o. a. op 
Java eeno variëteit voor, die zich onderscheidt 
door grooter blad en de eigenschap, dat de bladeren 
zich ’s avonds vroeger en dichter sluiten dan bij 
de gewone Natal.

De niet genoemde Indigofera's zijn, 
bekend, voor indigoberoiding van weinig of geen 
beteekenis en van óen er van, Indigofera galegöi- 
des werd te Buitenzorg, zelfs bevonden, dat zij in 
het geheel geen indigo leverde, maar bij distillatie 
met water blauwzuur en aetherische bittere aman
delolie gaf.

De bovengenoemde Indigo/era-soorton zijn, be
halve waarschijnlijk de Guatemala, die uit Midden- 
Amerika, en de Natal, die uit Z. Afrika is inge
voerd, in O. Indië inheemsch en in het algemeen 
in de tropische landen zeer verspreid.

Overzicht van de productie en den iian-

1908 184.093
1909 127.684
1910 93.259
1911 62.266
1912 148.853
1913 76.049
1914 185.011
1915 314.555

voorzoover

del. Britsch-Indië is van oudsher hot land ge
weest, dat de grootste hoeveelheden indigo voor 
de Europeescho markt heeft geproduceerd .Aan
vankelijk waren het Spanjaarden en Portugeezen, 
die indigo uit Indië exporteerden en de indigo-cul- 
tuur in Midden- en Zuid-Amerika invoerden, 
maar eerst onder Engolsche leiding kreeg in het 
laatst der vorige oeuw de indigo-cultuur in Britsch- 
Indië de groote beteekenis van tegenwoordig.

Gelijk boven is opgemerkt, heeft de concurrentie 
de synthetische indigo sedert het begin dezervan

eeuw aan de indigocultuur in Britsch-Indië veel 
nadeel toegebracht, hetgeen duidelijk blijkt uit 
het hier volgende staatje (waarin echter ook de 
oorlogsjaren 1915 en 1916 zijn begrepen) omtrent den 
uitvoer van Bengaal-indigo sedert 1900 in Maunds 
van 321,2 KG.

1900 111 700
1901 85.100
1902 43.100
1903 57.500
1904 39.200
1905 25.500
1906 28.000
1907 28.000

^ 1908 25.000
Na de Britsch-Indische is de

1909 17.000
20.000
25.000
28.000
33.000
39.000
62.000 

148.000

1910
1911: 1912
1913
1914
1915
1916

Java-indigo de 
belangrijkste, waartoe de fijnere kwaliteit, het 
hooge indigotine-gehalte bij zachtheid en fijnheid 
van deeg, in vergelijking met de Bengaal-indigo, 
het hunne bijdragen.

Ook op Java is de productie sterk verminderd 
zij het ook nu weder toenemende, gelijk uit de 
jaarlijks uitgegeven Statistieken van den Handel 
en de In- en Uitvoerrechten in Nederland6ch-Indië

oxydatio van indol ver- 
wien het go- 

i, in grootere

.
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natriumanilide. Daarbij ontstaat eerst indoxyl, 
dat bij oxydatio kwantitatief in indigotine ovorgaat.

De fabrieken van die kleurstof verkoopon do 
indigotine in den vorm van een deeg met 20% 
indigotinegehalte, welk preparaat onder den naam 
van „Indigorein” in den handel wordt gobracht 
en dat, gelijk wij reeds opmerkten, de natuurlijko 
indigo grootendeels heeft verdrongen.

Het indigoblauw is een donkerblauw poeder 
met roodachtigen glans. Gesublimeerd vormt het 
koperroode, metaalglanzende prisma’s. Het is 
reukeloos on smakeloos, onoplosbaar in water, alco
hol, aether, alkaliën en verdunde zuren en oplos
baar o.a. in chloroform. Door alkalische reductie- 
middelen wordt het gereduceerd tot indigowit en 
met zwavelzuur vormt het 2 sulfozuren, waarvan 
het kalium- en natriumzout als indigocarmijn in 
den handel komen.

Waarde synthetische indigo nagenoeg uitsluitend 
uit indigotine en water bestaat, bevat het planten- 
product nog verschillende bijmengselen; deze zijn: 
mdigorood (mdirubine), met indigoblauw isomeer 
on daarvan vooral onderscheiden door de oplos
baarheid tot eene purperroode vloeistof in alcohol 
en aether; verder:indigobruin,oplosbaar in alkaliën; 
indigolijm, oplosbaar in zuren, on ascli, welk laatste 
bestanddeel kalk, magnesia, aluinaarde, ijzeroxyde, 
koolzuur en phosphorzuur bevat.

Het gehalte aan indigoblauw varieert bij do ver
schillende planten-indigosoorten van 40 tot over do 
80%, bedraagt bij superieure indigo circa 70— 
80%, bij middelsoort circa 60—70% en bij de 
inferieure indigo’s circa 40—60%. Het gehalte 
aan indigorood varieert ongoveer van 0.5 tot 
15% en dat aan asch van 1 tot 10%.

De waarde voor dc ververij, ook wat de nu
ance der kleur betreft, hangt van de hoeveelheid 
en de onderlinge verhouding van deze bijmeng- 
selon af. Het indigorood vooral is op de nuance 
van invloed.

Do beoordeeling van de waarde geschiedt ten 
dccle door waarneming met do zintuigen en ten 
deele door bepaling van het gehalte aan indigo
blauw of ook wel tevens aan indigorood. Meestal 
geschiedt dit dan door na te gaan, hoeveel eenor 
bepaalde oplossing van kaliumpermanganaat noo- 
dig is, om eene zekere hoeveelheid van dc zwa- 
velzuur-indigo-oplosaing zóóver te oxydeeron, tot 
dc blauwe kleur verdwenen is.

Bij beoordeeling op het oog is de zachtheid in 
do eerste plaats van zeer veel belang, vervolgens 
de structuur, die niet korrelig mag zijn en verder 
de meerdere of mindere fijnheid van „deeg”.

De kleur moet liefst levendig blauwviolct of 
blauwpurper zijn. Dofblauw of zwartachtig on 
ook stippig is minder gcwonscht en indigo, waarop 
mot den aehtorkant van don nagel gomakkolijk 
eene koperglanzcndo streep wordt gemaakt, is 
veelal hard. Een veel voorkomend gebrek bij indigo 
is de zoogenaamde windbreuk; d.i. vorming van 
schimmels in het binnonsto der indigokoekjes 
en daarmede vaak gepaard gaande brokkelig
heid. Bij do fijnere indigo’s vooral lot do handel 
ook op het formaat der koekjes en dc aanwezig
heid van meer of minder gebroken stukken.

Do Bcngaal-indigo onderscheidt zich van de 
Java-indigo door een lager gehalte aan indigo
blauw on een hoogor gehalte aan indigolijm, indi
gobruin en a chbcstanddeolon on is in verband 
daarmedo meestal harder en minder fijn van deeg 
en kleur, zoodat do Java-indigo gemiddeld veel

hoogcren prijs opbrongt dan dc EngeJseh-Jndische.
Geschiedenis van de Java-indioo-cultuür. 

Op Java is do indigo-boroiding waarschijnlijk door 
do Hindoos ingevoerd en toen do Hollanders zich 
aldaar vestigden werd dus reeds indigo 
oigon gebruik geteeld, waarvan de O. Indische 
Compagnie gebruik maakte, om een nieuw winst
gevend artikel voor do Europeesche markt te 
kunnon uitvooren. Reeds in het tractaat, in 1743 
mot Mataram gesloten, verbond de vorst van dat 
rijk zich do indigo-cultuur op het krachtigst te 
doen voortzetten; do Compagnie zou daartoe de 
poodige Europeesche bedienden geven tot onder
richting der Javanen, zoo menigmaal daartoe door 
den Soesoehoenan verzoek zou worden gedaan.

Het is niet onmogelijk, dat door Europeeschen 
invloed cultuur en bereiding in die dagen reeds ver
beterd zijn. In elk geval was men verplicht do voor 
uitvoor bestemde indigo te drogen, hetgeen voor 
eigen consumtio niet noodig was.

Eerst door toedoen van het cultuurstelsel ech
ter word eene cultuur in het leven geroepen, die 
tot de belangrijkste op Java zou gaan behooren. 
Reeds onder Du Bus was de cultuur der indigo 
aangemoedigd; in de Preanger, waar de mdigo- 
cultuur volgens het stelsel van Van den Bosch 
het eerst werd ingevoerd, vond men bij zijn op
treden reeds 122 indigo-tuinen. Op de reeds vroe
ger beschreven wijze' (Zie CULTUURSTELSEL,
I, bl. 549) werd dezo cultuur geregeld. De be
volking moest hare rijstvelden afstaan en in het 
genoemde gewest, alsmede in Cheribon, Tegal. 
Pekalongan, Bagelen, Banjoomas, Ivediri on Ma- 
dioen, later ook in Bantam,'-werden, gewoonlijk 

"'door middel van don arbeid der bevolking, fabrie
ken opgericht om do op die velden verkrogen 
grondstof te bewerken. Aanvankelijk volgde de 
Regeering hot stelsel van groote fabrieken met 
uitgestrekte aanplantingen van 250 en 350—600 
bouws, waardoor aan do bovolking een zware last 
werd opgelegd. Want waar bij de indigo-cultuur 
wisselbouw gevolgd word, zoodat de velden na 
afloop van don oogst aan de bevolking werden 
teruggegeven l) om die weder met rijst te beplanten 
en andere volden bij de cultuur werden ingedeeld, 
gebeurde het vaak, dat de indigo-tuinen ver van 
de woonplaatsen der bovolking gelegen waren on 
had deze niet zelden een grooton afstand afteleg
gen vóór zij die tuinen bereikte; er wordt zelfs 
vermeld, dat in Soekapoera (Preanger) de plan
ters oen afstand van niet minder dan 45 kilom. 
hadden afteleggen en dat zij hier en daar maar 
op do velden ver van hare woningen bleef ver
toeven, tot de oogst was afgeloopon, zoodat men 
zeggen kon: trouwon, bevallen, sterven, alles ge
schiedt op dc indigovoldon. Do groote inspanning, 
van do bovolking gevorgd, werd niet door even
redige bolooning vergood; dezo was toch zeer ge
ring on werd in hot voordeoligsto geval op 9 cents

J) Een der hoofdbezwaren togen do gedwon
gen indigo-cultuur ingebracht, nl. dat dio cul
tuur de velden uitputte, zoodat do bovolking van 
do rijst-cultuur op de teruggegeven gronden 
geringe oogsten moest verkrijgen, moet op 
minder juiste gogovons berusten. In do Vorsten
landen toch kan men geregeld waarnemen, dat 
na indigo botcro rijstoogsten worden verkregen 
dan b. v. na suikerriet (hoowol ook daarbij niofc 
door uitputting), hetgeen geheol in overeenstem
ming is met wat do wetenschap leert.
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gingen de producties echter reeds spoedig ver 
minderen en, niettegenstaande door een nieuw 
procédé van don Heer Saycrs (ammoniak in do 
trokbakken) de resultaten weer gunstiger werden, 
was het eene uitkomst, toen door den Heer Baum- 
garten in 1S72 zaad van eene nieuwe indigo-soort 
{óligosperma) uit Guatemala of Mexico werd inge
voerd. Deze soort, die goede bladproducties en 
betere kwaliteit van indigo gaf, verdrong, behalve 
in inlandsche aanplantingen, op haar beurt in een 
paar jaar tijds de Natal, welke soort zich door 
verbeteringen in de fabrikatie later toch nog 
kon handhaven.

De tegenwoordige oultüur op Java. Do in- 
landschc cultuur onderscheidt zicli van de cultuur 
op de groote ondernemingen vooral door minder 
intensieve grondbewerking, door de weinige zorg 
voor goed zaad en de keuze der soort, het ge
brekkige onderhoud van den aanplant, het dikwijls 
niet in rijen planten en het aanhouden van meer 
dan 2 of 3 snitten. Voor de inlandsche cultuur wor
den vrij veel onbevloeibaro gronden (tegalan) 
gebezigd, terwijl door de Europeesche onderne
mers de indigo meestal na padi op sawah’s wordt 
geteeld.

In dc gouvernementslandcn worden voor dit 
doel dc sawahgronden van de bevolking voor 12 
maanden (of 3 snitten) gehuurd.

De cultuur van stek-indigo zal om de mindere 
belangrijkheid niet nader worden beschreven. 
Alleen zij opgemerkt, dat voor het maken van den 
aanplant meestal stekken van ca 20 cm. lang van 
takken van den tweeden snit worden gebezigd en, 
zooals boven reeds opgemerkt, van eene bepaalde 
soort indigo (var. Indigofera anil?).

De cultuur van de indigo, die door zaad wordt 
voortgeteeld, is in de Vorstenlanden ongeveer als 
volgt.

Wanneer de padi geoogst is, meestal in de maand 
April, en het padistroo afgesneden en verbrand, 
worden de velden, die voor de indigo-cultuur 
bestemd zijn, eerst met groote afwateringsgoten 
op 100 a 150 voet afstand doorsneden en van 
een ringgoot voorzien. Een tweede stel evenwijdige 
kleinere goten, op een afstand van bijv. 40 of 30 
voet van elkaar, monden in dc groote afwate
ringsgoten uiten dienen tezamen mot deze en even
tueel met nog één of twee middengoten om de vel
den te draineeren, den grond droog te maken en 
het overtolligo regenwater te kunnen afvoeren. 
Deze dwarsgoten worden gewoon lijk na liet tweede 
ploegen gegraven.

In elk geval begint men, nadat do bodem vol
doende opgedroogd is on de mest (kurnpongmest, 
titèn) uitgestrooid, met het ploegen; liefst het 
eerst de plaats, waar de kweekbedden zullen wor
den aangelegd.

Daarna worden op verschillende plaatsen van 
de onderneming, bij voorkeur in de nabijheid van 
eene waterleiding, per bouw bijv. 15 kweckl>ed- 
den van 12 X 4 R. voet aangelegd on wordt de grond 
verder naar den eisch bewerkt en tot bedden opge
hoogd. Tusschon de bedden bevinden zich nog 
een paar goten voor de afwatering en verder padou 
om overal goed bij te kunnen komen.

Einde Mei en in Juni, somtijds ook iets later of 
vroeger, worden in de Vorstenlanden de bedden 
gewoon lijk bezaaid, waarbij het zaad (ca. 1 pi kol 
pei 10 bouw), om het regelmatig to kunnen uit
strooien, wel met asch of zand wordt vermengd.

Na het zaaien worden de bedden met een wei-

per dag borekond, terwijl zelfs hot feit schijnt to 
zijn voorgekomon, dat do planters, bij do fabrieken 
ingedeeld, na twee jaron juist genoog verdiend 
hadden om hunne voeding te betalen.

Groote verbetering urerd in het lot dor bevol
king gebracht door het oprichten van kleine fa
briekjes met weinig uitgestrekte aanplantingen, 
waarmede in 1832 do proef werd genomen. Ook 
werd do tusschenkomst der particulieren voor hot 
bereiden der indigo, die hier en daar was inge
roepen, allengs geheel opgegeven, zoodat sedert 
1840 de bevolking overal zelve de indigo bereidde 
en aan het Gouvernement tegen betaling loverde. 
Ofschoon die belooning iets beter was dan to voren, 
was zij toch zeer gering, terwijl de zware arbeid bij 
het planten, wieden en snijden en vooral het klop
pen en koken in de fabriek de cultuur bij de 
bevolking gehaat maakten. Onder Rochussen 
werd de gouvernementscultuur aanmerkelijk ver
minderd. Uit eene berekening was gebleken, dat de 
indigo over het algemeen den planter minder voor- 
deolen opleverde dan met de gouvernemonts- 
koffie- en suikercultuur het geval was, terwijl ook 
de voordeelen voor do Rogeering gering waren; 
de indigo-cultuur word dus overal ingetrokken waar 
geen 30 pond indigo per bouw' verkregen word. Het 
aantal bij do cultuur ingedeclde huisgezinnen ver
minderde van 1S7.329 tot 108.577, dat der bomvs 
van 41.578 tot 23.354; dientengevolge daalde 
de productie van 1.432.793 pond tot 614.767. 
Wel werd in plaats der indigo-cultuur de suiker
cultuur uitgebreid, maar toch niet in gelijke mate.

Tegen die vermindering van productie kv'am 
de Handelmaatschappij op, welke voorstelde het 
loon der bevolking te verhoogen, dat naar do op
brengst bepaald weid. Ofschoon hieraan gevolg werd 
gegeven, bleef de cultuur voor de bevolking, ook 
vergeleken met andere cultures, weinig voordeelig, 
terwijlnieuw’e vermeerdering van loon eene te geringe 
winst voor de Regeering zou overlaten. Op grond 
daarvan stolde de Raad van Indië voor de gouver
nementscultuur op te heffen; do Gouverneur-Gene
raal vereenigde zich met dit voorstel en trok haar 
onder nadere goedkeuring des Konings in 1864 voor 
het grootste gedeelte van Java in, terwijl de geheele 
intrekking, na verkiijging der goedkeuring van den 
Koning, in April 1865 volgde 1).

Intusschen vras in de Vorstenlanden door toe
doen van Europeesche landhuurders de cultuur 
toegenomen en toen de gedv’ongen cultuur ein
digde, w'erd in die streken de grootste hoeveelheid 
indigo voor de Nederlandsche markt bereid.

In dien tijd was het voornamelijk de stek-indigo, 
waarvan de cultuur de beste uitkomsten opleverde. 
In den laatsten tijd had deze echter niet dezelfde 
gunstige resultaten als vroeger gegeven. Toen 
dan ook door den Heer Raaff uit Djokjakarta 
tusschen de jaren 186U en 1865 zaad van eene 
nieuwe indigo-soort (leptostachya) uit Natal werd 
ingevoerd en deze eeno veel grootere opbrengst 
aan blad en in verband daarmede ook aan droge 
indigo bleek op te leveren, verdrong in korten tijd 
de Natal-indigo de stek-indigo. Ook daarvan

l) Van 1836—'1863 bedroegen do kosten dor 
cultuur / 47.115.093, de opbrengst / 81.583.220 
en do winst / 34.468.127. Die winst 
varieerend: in 1836 ƒ463.453, 1842 / 1.788.560, 
1850 /2.175.671, 1860 / 1.597.349, 1803 ƒ370.703. 
Banjoeraas en Bagelen produceerden allengs do 
meeste indigo.
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nig fijngoraaakto aardo bestrooid on 
meestal met padistroo bedekt, om het zaad gc- 
makkelijkor vochtig te kunnen houden en tegen 
slagregens te beschutten.

Bij Guatemala na omstreeks 5 dagen en bij Natal- 
indigo na omstreeks 3 dagen kan het stroo worden 
weggenomen en ruim één maand later is do bibit, die 
naar behoefte begoten wordt, reeds geschikt om ovor- 
geplant te worden. Einde Juni kan dan ongeveer met 
het ovcrplanten worden begonnen, in sommige stre
ken ook vroeger, in andere weer later. Wanneer 
op do velden direct wordt uitgezaaid, hetgeen 
in sommige gevallen de voorkeur verdient en 
op lichtcron grond dikwijls grootero oogsten geeft 
dan uitplanten, dan worden in don fijnbewerkten 
grond de zaadkorrels op passende afstanden uitge- 
poot of in ongeveer 2 voet van elkaar verwij
derde ondiepe voren uitgestrooid on met stroo 
toogedokt. Door gieten (siram) moet voor vocht 
gezorgd worden, terwijl de verdere behandeling 
der velden ongeveer gelijk is aan die, waarop 
de indigo uit bibit wordt gekweekt.

Van do overgeplante indigo-plantjcs sterven onke
len, doordat bij het uittrekken do wortels te veel 
geschonden zijn of doordat zij door plantaardige 
of dierlijke parasieten worden aangetast. Het 
is daarom noodig, na korten tijd in te boeten (njoe- 
lam), hetgeen meestal plaats heeft nadat hot veld 
opnieuw onder water is gezet. Is men zoover ge
vorderd, dat ook dit niet meer noodig is, dan wordt 
ongeveer één maand na het eerste planten de grond 
met de patjoel van onkruid gezuiverd en tevens 
oppervlakkig bewerkt (’ndangir), waarbij de boven
korst, dicht bij do plantjes gebracht, do uitdro
ging van den grond tegenhoudt. Eonigen tijd nadezo 
voorbewerking, die desnoods herhaald wordt, wordt 
de grond tusschen de rijen op omstreeks 10 cm. van 
de planten met de patjoel ter diepte van omstreeks 
30 cm. bewerkt (’nggëbroes). Na deze diepo bewer
king heeft, vóórdat de cersto regens verwacht wor
den, de laatste bewerking plaats, namelijk het aan
aarden van do planten. Meestal geschiedt dit zóó, 
dat twee rijen planten op cón bed komen te staan, 
terwijl zich tusschon de bedden geulen vormen 
(’nglarènni). Do verdero bewerkingen, die in don 
aan plant plaatsgrijpen, totdat de planton hot 
stadium bereikt hebben, dat zij gesneden kunnen 
worden, bepalen zich tot het schoonhouden en 
uitdiepen der goten.

Na het invallen der regens in October of No
vember schieten de planton snol op, zoodat met 
het snijden van don eersten snit in hot laatst van 
November kan worden begonnen; bij Natal-indigo, 
die sneller groeit dan do Guatemala, ook reeds 
vroeger. Do planton hebben dan eono hoogte 
van 4 a 5 voet boreikt on worden op ruim l/2 voet 
afstand van den grond gosnedon. Bij vroeg snijden 
krijgt mon gewoon lijk een boteren tweedon endor
den snit, maar dikwijls ten kosto van do productie 
van den eersten snit. Verschillende omstandigheden, 
als ontwikkoling der planten, capaciteit dor fa
brieken, bladafval, vrees voor rupsonplaag of 
do uitkomsten van proofsnitten, go ven den tijd 
aan, waarop met do verwerking der planten massa 
zal worden begonnen. Deze plantenmassa bedroeg 
bij eeno proef te Kluten met Guatemala gemiddeld 
183 pikol eersten snit en 121 pikol tweedon snit p. 
bouw, to zamon uitlovorondo 72 pond handolsindigo.

Bij het snijden laat mon, om sterfto to voor
komen, bij Natal-indigo van olko plant éóno loot 
staan, welke loten eerst gesneden worden, wanneer

vervolgens do afgesneden takken opnieuw uiügesproton zijn.
Na het oogsten van don eersten snit wordt de 

grond tusschon do plantrijcn opnieuw bewerkt en 
2‘/2 a 3 maanden later kan men dan den tweeden 
snit (dio bij Natal dikwijls boter is dan do eerste) 
verkrijgen, terwijl de derde snit nog weer omstreeks 
3 maanden later snijbaar is.

Do in het kort beschreven cultuurwijze vindt 
men uit den aard der zaak op verschillende plaatsen 
gewijzigd. Zoo is het in sommigo streken gebrui
kelijk, nog meer snitton aan te houden en do indigo 
to laton overjaron en in andere streken weer om 
den veel mindor opleverenden derden snit niet aan 
to houden.

Zaad winning. Ten bohoevo der zandwinning 
laat mon bij hot snijden van den eersten of ook wel 
van den tweedon snit tusschon den aanplant, op vrij 
grooten afstand van olkaar, goed ontwikkelde 
planton staan, dio voor zaad plan ten moeten dienen 
en waarvan het zaad het meest in Mei geoogst 
wordt. Men logt ook wel op een bepaald gedeelte 
van do onderneming een afzonderlijken bibittuin 
aan, waar hoogstens wat eersto snit ter uitdunning 
wordt gesneden, maar verder zaadplanten op zoo 
korten afstand van olkaar komen te staan, dat het 
geheel© veld er door wordt ingenomen.

Zaadplanten neemt men bij Guatemala-indigo 
gaarne van zaad, dat vorsch uit Amerika is geïm
porteerd, omdat daarvan de eerste en tweede 
generatie veelal mooio aanplantingen geven.

Inseotensoilade. De indigo-aanplantingen heb
ben dikwijls veel to lijden van sommigo insecten
plagen. Daarvan dienen in de eerste plaats genoemd 
te worden: bladluizen (walang bantji), rupsen 
en de zoogenaamde sawang. Bladluizen komen 
vooral bij sterke droogte voor en verdwijnen ge
woonlijk na het invallen der regens. Groene rup
sen, afkomstig van do vlindcrgeslachten Va
nessa on Polygommatus verschijnen gewoonlijk in 
het begin van don regontijd on kunnen grooto 
verwoestingen aanrichten, terwijl de sawang, dio 
zoowel in eersten als tweeden snit voorkomt, vooral 
na droogte eveneens vcol schade kan veroorzaken. 
Onder sawang verstaat men arachniden, die de 
blaadjes ineonrollen en do takken met een meer 
of minder dicht weefsel overtrekken. Het geheel 
is met stof- on aarddeeltjes bedekt en de afge
vallen blaadjes hangen aan enkele draadjes.

Andere insectenplagen zijn: de zoogenaamde 
worm (oolat), dio binnen den stengel het merg 
aanvroot, en de larvo van een soort Melolontha 
(do zoogenaamde oerèt), dio do wortels als voed
sel gebruikt.

Indigo-bereiding op Java. Tor bereiding van in
digo voor do Europcescho markt worden do planten 
’smorgons vroeg, te beginnen ongeveer tegen 5uur en 
to eindigen togen 7 uur, afgesnedon en na tot bossen 
to zijn gebonden op karren (grobaks) geladen en 
ton spoedigste naar do fabrieken gebracht, waar de 
van do bandon ontdane bossen in schuinsche rich
ting in do zoogonaamde fermenteer bakken (cemen
ten bakken ter diepte van ongeveer 1,25 m. waarin 
ruimte voor 5 a 10 karrovrachten) mot meestal 
nog eeno dunno laag indigo-planten er over heen 
geplaatst worden. Hot goheol wordt door bamboe- 
stokkon of bamboovlechtwerk met houten balken 
zacht vastgedrukt.

Mon laat nu zuiver koud water (^ 27°) of in 
don laats ten tijd bij Natal-indigo ook wol warm 
water toevloeien tot do planton geheel bedekt 
zijn, en het zoogenaamde fermenteeren neemt een
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linnen dook tegen de kanton aangolegd en daarin 
de pap geschopt, die, om luchtbellen te verwijde
ren, even zacht geroerd wordt. Is do pap uitge
lekt, dan wordt het doek dichtgeslagen en het 
deksel er op gelegd. Door op dit deksel eerst zacht 
en dan sterker gelijkmatig te persen, wordt in 
1 i, 2 etmalen do indigomassa zóóver van vocht- 
declcn bevrijd, dat do zich govornul hebbende groote 
platto koek met 20 a 25 % water in kloinere koek
jes kan worden gesneden. Na het snijden, van een 
merk en nummer voorzien, levoien deze na dro
ging hot gowenscht-e formaat voor den handel.

De door de Javanen voor de inlandsche markt 
bereide indigo wordt veel langor gefermenteerd, 
terwijl vóór het kloppen, dat door opscheppen on 
uitstorten met een emmer geschiedt, kalk wordt 
toegevoegd. Do pap wordt als zoodanig in petro- 
leumblikken verkocht.

De in het kort beschreven wijze van indigo- 
bereiding voor do Europeesche markt wordt met 
betrekkelijk gcringo wijzigingen, als toevoeging 
van ammoniak vóór hot kloppen (systeem Sayers) 
overal op Java bij Guatemala-indigo (oligoaperma) 
toegepast. Ter verwerking van do thans veel aangc- 
plante Natalindigo (leptostachya) worden tweo 
nieuwe procódó’s, waaronder één met warm water, 
toegepasfc, daar volgens de oude werkwijze uit deze 
Indigoferasoort slechts weinig indigo wordt ver
kregen. Bij deze procódé’s wordt van kalle gebruik 
gemaakt, die door wassehing met zuur weer wordt 
verwijderd.

In Bengalen wordt de daar aangeplanto Indigo
ferasoort (tincloria) langer gefermenteerd dan op 
Java gebruikelijk is en in Madras wordt uit ge
droogde planten indigo bereid. De verwerking 
der planten in Britsch-Indië verschilt verder niet 
veel van de op Java gevolgde methode. Beter 
blad, maceratio zonder eigenlijke gisting en meer 
zorg zijn do hoofdredenen van de superioriteit 
van de Java-indigo boven de Britseh-Indische.

Theorie der indigo-pabricaoe. In het celsap 
der bladeren van IndigoJera’s en andere indigo- 
leverende planten komt een glycosied voor, door 
Schunck, die dit hot eerst bij Isatis tincloria con
stateerde, „Indicaan” genoemd. Ditindicaan wordt 
bij het z.g. fermenteeren door de inwerking van een 
niet georganiseerd ferment (enzym), dat vermoe
delijk in hef protoplasma der bladcollcn voor
komt en bij het onder water afsterven van dit 
protoplasma zich met hot celsap mengt, onder 
wateropname (hydrolyse) in verschillende stikstol- 
houdendo stoffen en in suiker (doxtroso) gesplitst, 
welke stoffen, na vorming, door diffusie in het 
omgevende water worden/ opgelost tegelijk mot n 
nog onontleed indicaan/Er ontstaat dan eene op ■■—in) 
Jakmoespapier alkalisch reageerendo oplossing, 
waaruit bij oxydatio (het kloppen) het mengsel 
van indigoblauw met de andere kleurstoffen, die 
in de indigo voorkomen, zich uitscheidt, terwijl 
do overige stikstofhoudende verbindingen, al of 
niet gcoxydeord, in oplossing blijven. Met do 
indigo precipiteoren tegelijkertijd balkverbindingen, 
waaronder koolzure kalk, phosphorzure|kalk en eene 
verbinding van zoogenaamde indigolijm met kalk, 
die bij het koken weer gedeeltelijk wordt opge
lost. In handelsindigo komen dan verder nog toe
vallige onzuiverheden voor, gedeeltelijk door de 
indigo na het kloppen mechanisch meegesleept.

Onder normale omstandigheden heeft bij de 
Java-bereiding, althans wanneer niet langer dan 
8 uur gefermenteerd wordt, geen gisting of merk-

aanvang. Met koud water werkende duurt dat 
proces i 7V2 uur bij Guatemala en bij Natal 
iets langer.

Ziet men aan het vormen van gasbellen, die 
niet direct uiteenspatten en zich op bepaalde 
plaatsen (waar de planten het dichtst samenge
pakt zijn) in grootero hoeveelheid vormen, dat gis
ting begint in te treden, dan mag in geen geval 
langer met aftappen gewacht worden. Men krijgt 
anders licht door een minder gewenscht verloop 
van het nu volgende z. g. klopproces iets minder 
indigo en deze is niet van de beste kwaliteit.

Bij te kort fermenteeren zal de kwaliteit niet 
lijden, maar de kwantiteit kan aanmerkelijk minder 
zijn.

J

Na afloop van het maceratieproces wordt door 
het wegnemen van houten stoppen het gele ex
tract in zoogenaamde klopbakken, die lager ge
legen zijn, afgetapt en daarin zoo lang met lucht 
in aanraking gebracht, tot het zich daarbij vor
mende indigoblauw niet meer toeneemt. Tege
lijkertijd worden do voor bemesting te gebruiken 
uitgeloogde indigoplanten (titon) uit de bakken 
genomen en deze schoongemaakt.

De klopbakken zijn eveneens van cement on 
daarin bewegen zich door middel van een water
wiel of door stoom een aantal armen, waaraan 
houten scheppers, al of niet van gaatjes voor
zien, blikken kokers of andere inrichtingen zijn 
verbonden, die het vocht zóózeer aan de zuurstof 
der lucht blootstellen, dat binnen een niet te 
lang tijdsverloop (1 a 3 uur) alle indigo zich heeft 
afgescheiden. Daarbij wordt de vloeistof van 
geel roodachtig, maar .ziet er, zoolang de indigo- 
vlokken er in gesuspendeerd zijn, blauw uit.

Wanneer zich geen indigo meer vormt, be
hoort het z.g. kloppen op te houden, omdat anders 
later de indigo niet goed bezinkt.

Wanneer ’s morgens tegen ongeveer half acht 
de fermenteerbakken zijn gevuld, kan tegen 
5 uur het kloppen afgeloopen zijn. Daarna laaf 
men de indigo eenigo uren of tot den volgenden 
morgen vroeg, bijv. 5 uur, tijd om te bezinken 
en tapt dan de bovenstaande vloeistof door mid
del van een flotteur of door houten stoppen af. 
Is dit geschied, dan wordt de indigo, die tot 
eene dunne pap is samengeloopen, van den bodem 
op een doekfilter gespoeld, om de pap zooveel 
mogelijk van het vocht te bevrijden, hetgeen onge
veer in 5 a 0 uur geschiedt.

Do z. g. rauwe pap, bevattende ^ 94% water, 
wordt dan opgeschept en, na gemeten te zijn, in 
tonnen naar het kookhuis gebracht, om gewoonlijk 
den volgenden morgen met de 6- a 7-voudige 
hoeveelheid zuiver water, onder omroeren, tot 
het kookpunt in eene met vrij vuur of stoom 
verwarmde ijzeren pon verhit te worden. Door dit 
koken worden de indigolijm en andere onzuiver
heden grootendeels opgelost en bederf veroorza
kende organismen gedood.

Het mengsel uit de kookpan wordt weer op 
een linnen filter afgotapt, om indigo en vloeistof 
zooveel mogelijk te scheiden, en als dit heeft plaats 
gehad de gekookte pap met ongeveer 90 % water, 
na in tonnen of emmers geschept en nogmaals ge
meten te zijn, naar de persen gebracht. Li deze 
persen, waarvan de druk door hefboom en ge
wichten kan worden geregeld, bevinden zich mot 
gaatjes voorziene kisten met een deksel, dat op 
en neer kan worden bewogen. Om de pap tot 
koeken te kunnen persen wordt in zoo’n kist

■

fi

i een



INDIGO — INDONESISCHE TAALSTAM. 143

INDISCH COMITÉ VOOR WETENSCHAPPEN . '*■ r 
LIJKE ONDERZOEKINGEN. Zio COMITÉ (IN-' . "
DISOH) VOOR WETENSGEC. ONDERZ. - - 

INDISCH DILLEZAAD, do vruchten van Ane-' ?V 
thum (jmvealens, dio uit Br.-Indiö geimporteord J* ^ _
worden en waarvan men de atamplant ook wor / .; • ■ ƒ 
een3 A. Sowa noemt. Do olie uit het Ind. dille- • J V..Ï
zaad verschilt niet onbelangrijk van dio van het 
Europ. dillezaad/ A- •• N f.r .• '■<-« « t > *- *■//■ > ,

INDISCH GENOOTSCHAP. Zio GENOOTSCHAPn^vt-^^' " ' 
PEN.

.INDISCH LAURIERBLAD, bladeren van Ettye- 
palyantha, wegens do aromatische olie voor 

het kruiden van spijzen gebruikt.
-INDISCH SLANGENHOUT, naam voor het hout 

van Eurycoma longifolia (zie aldaar).
INDISCHE BOND. Zie VEREENT GINGE^f 
INDISCHE GIDS. Zie TIJDSCHRIFTENgV^' .
INDISCHE SERING, naam voor Melia Azeclarack 

v (zie aldaar), wegens de paarse bloempluimon^clie 
V’eel gelijken op dio van do Europ. sering..-N^

7INJ0EK (Mal.). Zie IDJOEK. ^
INDO, verkorting van Indo-Europeaan, naam

bare bacterie werking plaats, hetgeen echter wol 
hot geval ia bij do inlandsoho methode on bij do 
bereiding in Britsch-Indiö, waar do langore duur 
van het proces daartoe aanleiding gcoft. Men tracht 
dit dus op Java to voorkomen, zoodat do ontle- 
dingsproducten van hot glycosied, dio door gis- 
tingsorganismen zich vormen en bij oxydatio voor
namelijk het ongewenschte indigobruin leveren, 
zich niet in die mate kunnen vormen, dat het 
hooge gehalte aan indigotino, do fijnheid van deeg 
on de zachtheid, waardoor de Java-indigo zich 
kenmerkt, er door lijden. Bij langer fermenteoren 
gaan ook relatief meer stoffen in oplossing, die / 
zich bij het kloppen door oxydatio met do indigo; 
uitscheiden en de zuiverheid er van benadeelen.j 
De tijd van het formenteerproccs moet daarmede! 
in verband gebracht worden, ook omdat hot klop- \ 
proces er minder regelmatig door kan verloopen. \

Hot gohalto aan indicaan in do bladeren van de ' 
Indigofera's, die voor indigobereiding in aanmer
king komen, loopt vrij sterk uiteen, ook wanneer 
deze gesneden zijn op een tijd, dat het gehalto 
het hoogst is, on onder dezelfde omstandigheden 
van grond, klimaat enz. zijn gecultiveerd. Ook 
wat het gehalte aan werkzaam enzym betreft, is dit 
blijkbaar het goVal. In verband met dit laatste 
heeft do splitsing van het indicaan bij de eend, 
soort veel sneller plaats dan bij do andere.

Literatuur . Do Sturler, Landbouw in N. Oost- 
Indië; v. Gorkom, Oost-Indische cultures, opnieuw 
uitgegeven 3o deel; Andróe, Cultuur en bereiding 
van indigo op Java; Serulor, Dio tropische Agri- 
kultur; Husemann, Dio Pflanzonstoffe, 2o deel; 
v. Georgïowics, Dor Indigo; Bridges-Leo, On In- 
digo-manufacturo; Simmonds, Tropical Agriculture; 
Miquel, Flora van N.- Indië; Koloniaal verslag; 
Do Bussy, Jaaroverzichten van den handel in 
koloniale producten, enz.

INDIGOFERA. Plantengeslacht van de fam. der 
Lcguminosae-Papilionatae mot meor dan 200 soor
ten in de tropische streken van de geheelc aarde. 
Het zijn kruiden of kleine heesters met oneven- 
gevinde bladeren, enkele soorten met slechts 3 
of zelfs óón blaadje aan het blad. Kleine bloe
men aan tamelijk lange trossen, meest min of 
meer rood van kleur. In den Archipel komen vele 
soorten in hot wild of verwilderd voor, op Java 
J J. soorten, waarvan hot moest bekend zijn Indigo- 
fera sumatrana Giirtn. (= I. lincloria), een wilde 
vorm, dio ook gekweekt wordt, I. auf/ruticosa 
Mill. (= I. Anil L.), een soort die in trop. Amerika 
inheemsch is en op Java gekweekt of verwilderd 
voorkomt, I. guatcmalensia M09. et Sess., uit trop. 
Amerika, uitsluitend gekweekt en I. arrecta Hochst, 
de Natal-Indigo, afkomstig uit Abyssiniö, op Java 
gekweekt en een enkele maal verwilderd. De meest 
voorkomende inl. namen zijnTarocm (mal., soknd.), 
Tom, ctom (jav.), Tnrom (mad.), Daocn biroc (mal. 
mol.). Du Natal-Indigo heet ook wel Tarocm daoon 
aloes (mal.). Behalve als verfstof (zie INDIGO) 
worden do planten ook wol in afkooksels tegen 
koorts en als wormverdrijvend middel gebruikt. Ook 
eon paar wilde soorten (/. linifolia en I. enneaphylla) 
komen onder don naam van troospala als genees
middel voor.

INDIHIANG, Vroeger district, thans ondordis- 
trict van het district en do afdeeling Tasikmalaja, 
residentie Proangcr-llegentschappen. De plaats In- 
dihiang ligt aan don spoorweg (halte van dien 
naam) en aan den grooton weg van Soomedang 
over Tjiawi naar Tasikmalaja.

f : " r

N • *

waarmede men personen van gemengd Europcesch- ^
Inlandsch bloed betitelt.-rN? y-’-C'.cv- ' ■' ^, .f. -

‘lelt INDONESIË, van Gr. nèsos = eiland, dus „de 
Indische eilanden wereld” beteekenend. Dezenaam 
wordt — sinds 1884 door Bastian — veel gebruikt 
in de wetenschappelijke literatuur over O. I., 
vooral door ethnólogon en taalgeleerden, die ook '
spreken van Indonesiërs en den Indonesischen • 
taalstam. -

INDONESISCHE TAALSTAM. De talen, gespro
ken door de inheemsche bevolking van Ned. Indië, 
behooren, met slechts enkele uitzonderingen, tot dien 
taalstam, welken men bestempelt met den naam van.;*Vr' * ƒ ! 
don Maloisch-Polynesischen, ook wel met dien van. p 
Austronesischen, en welks gebied zich uitstrekt van, ,. ƒ r'/V 
Madagascar in het Westen, tot het Paasch-eiland1 1 •
in het Oosten; van Formosa in het Noorden, ■ ''!' ^
Nieuw-Zeoland in het Zuiden. Slechts op een ge- ?f 
deelte van Halmaheira, met do eilanden Temate( ■// C■ -r ' •
en Tidore, alsmede TA het grootste deel van Ned. ^
Nieuw-Guiné'a (mogelijk nog op enkele kleinere 
eilanden, waaromtrent nog geen vertrouwbare ge
gevens bestaan), worden talen gesproken, welkeniet ■ /J • 
tot de genoemde familie behooren. Het aantal talen 1 '” . 
en tongvallen, welke thans de M. P. taal-familie vor- 
men, is zeer aanzienlijk. Daaronder zijn er, welke door 
millioenen gesproken worden, zooals het Javaansch,
Maleiseb, enz.; meerdere, welke slechts voor een 
betrekkelijk klein aantal personen, vele, welko zelfs 
voor maar weinigen tot voertuig hunner gedachten 
dienon. Met zekerheid kan men zeggen, dat in 
zulke talen, wolko thans over eono grootoro uitge
strektheid gesproken worden, meerdere talen of tong
vallen, meestal gewis ondorling na-verwant, maar 
somtijds ook meer afwijkond, opgelost zijn. Uit aller
lei gemeenschappelijke verschijnselen, welko do ver
schillende talen thans nog vertoonen, laat zich eo- 
nigszins een beeld vormen, hoe de toestand dior taal 
geweest is, waaruit alle thans bestaande met meer
dere of mindere trappen van afstamming moeten 
zijn ontsproten, dus de taal, gesproken vóór do schei
ding, welke men in dat opzicht de oorspronkelijke of 
de grond-taal kan noemen.

Zeer in ’t kort on derlnilvo alleen in ’t algemeen 
juist, kan do volgende beschrijving van het Maloisch- 
Polynesisch gegeven worden, waarbij de woorden 
„oorspronkelijk”, of „do grondtaal” in boven-gc- 
noemdon zin zyn op to vatten.
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staande talen voorkomende één-lettergrepige woor
den, meermalen duidelijk uit twee-lettergropigo 
zijn ontstaan); meer-lcttergrepigc stam-woorden 
zijn kennelijk afgeleid. Dikmaals blijkt zulk 
twee- (of meer-) lettergropig stam-woord een één
lettergrepig element te bevatten, den wortel, welke 
ook in andere stam-woorden teruggevonden wordt; 
meestal is de verbinding met liet overblijvende deel 
echter zoodanig, dat aan cene scheiding, althans 
vooreerst, niet te denken valt. Hoewel deze toestand 
reeds dezelfde moet geweest zijn in de grond-taal, 
is het niet onmogelijk, dat meerdere, thans een 
bepaalden wortel bevattende stam-woorden eerst 
na de scheiding hun tegenwoordigen vorm, (afge
scheiden van wat de verschillende klankwetten daar
toe hebben bijgedragen), hebben gekregen. Zulk 
een stam-woord kan op zich-zelf een gangbaar woord 
zijn, vooral wanneer het een concreet voorworp aan
duidt, maar ook in andere gevallen. Meestal is 
echter daartoe nog noodig het gebruik van een of 
meer vorm-elementen: een prefix, een (daaruit ont
staan) infix, een suffix, afzonderlijk of wel te zaruen. 
Deze vorm-elementen dienen zoowel tot woord-vor
ming als tot aanduiding van de grammaticale be
trekkingen. Een groot aantal dier vorm-elementen, 
welke nog in meerdere talen in levend gebruik zijn, 
moeten, blijkens de ookelders voorkomende versteen
de overblijfselen, reeds als zoodanig in de grond-taal 
aanwezig geweest zijn. Uit den aard der zaak staat 
geen der thans bestaande talen geheel op het stand
punt der grond-taal. Sommige hebben nagenoeg het 
geheele vorm-materiaal als levend element verloren, 
bij andere is een klein gedeelte, bij weer andere een 
aanmerkelijk gedeelte bewaard gebleven. Naast 
verlies komt evenwel ook vernieuwing voor en wel 
op tweeërlei wijze: in de eerste plaats door het ont
staan en het gebruik maken van nieuwe vorm-ele
menten; deze zijn, als zoodanig, gewoonlijk gemak - 
kelijk te herkennen; in de tweede plaats door uit
breiding of verandering der functie van het geërfde 
vorm-materiaal; dit laatste maakt ’t dikwijls moeie- 
lijk te bepalen, wat de oorspronkelijke functie ge
weest is, terwijl al het feit, dat het een of ander 
vorm-element reeds in de grond-taal als zoodanig 
fungeerde, maakt, dat de oorspronkelijke bctcekenis 
welke het als afzonderlijk woord moet gehad heb
ben, meermalen niet meer is na te speuren.

Als bijzondere kenmerken der taal-familie kunnen 
nog genoemd worden, dat het bepalende woord op 
het bepaalde pleegt te volgen.

Verder, dat over ’t algemeen het werkwoord, als 
zoodanig, niet sterk ontwikkeld is. In vele der 
thans bestaande talen komen in de functie van 
finict actief werkwoord eigenlijk alleen vormen voor, 
welke in waarde met onze deelwoorden kunnen 
gelijkgesteld worden. In die talen, waarin het passief 
wordt aangeduid, komen in die beleekenis (met 
uitzondering van zulke constructie’s, waarbij de 
waarde eene verandering heeft ondergaan) slechts 
eigenlijke substantief-vormen voor. Ook daar, waar 
een meer eigenlijk „vervoegd” werkwoord bestaat, 
is meestal de neiging tot liet verloopen, of althans 
tot het beperken van het gebruik, groot.

Tijd en wijze worden bij het werkwoord, of bij 
de daarvoor in de plaats tredende deelwoordelijke- 
en substantief-vormen door partikels (of tot parti
kels geworden woorden) aangeduid. In sommige 
talen echter, bijv. bij de Philippijnsehe enz., heeft 
een oud vorm-element do functie verkregen om den 
verleden tijd aan te duiden, hetgeen soms tevens de 
verschuiving der waarde van andere elementen

Oorspronkelijk zijn, wat het klankstelsel betreft, 
de vocalen: a, i, e, u, o, (in verschillende nuances), 
benevens de kleurlooze klinker: ë, (de pëpët), echter 
met dien verstande, dat en e-klanken, alsook 
o- en u-klanken bij de vergelijking der thans be
staande talen moeielijk uitéén zijn te houden, zoo- 
dat het schijnt, dat het onderscheid ook oorspronke
lijk zeer gering is geweest. Een constant verschil tus- 
schen lange en korte vocalen komt niet voor. Aan 
het eind van een woord kunnen ook twee-klanken 
voorkomen.

Als oorspronkelijke mede-klinkers kunnen gel
den: k, t, p, <7, d, (meer linguaal dan dentaal), b, 
(niet geheel te scheiden van de w,) ng, n, m. I, r, (in 
meerdere variëteiten), s, h, u\ (waarvan ééne va
riëteit niet geheel te scheiden is van de b. eene andere 
van meer vocalischen aard is), alsook, ofschoon zeld
zaam, (behalve mogelijk als overgangs-klank, gelijk 
thans in meerdere talen), de j.

Uit de grond-taal stammen ook wel die klanken, 
welke wij door tj, dj, nj weergeven, welke men vroe
ger ten onrechte als palatalen beschouwde. Men is 
hieromtrent echter minder zeker, omdat deze klan
ken in meerdere talen ontbreken of bewijsbaar 
nieuw-vormingen zijn, in de talen-zelf ontstaan, ge
lijk dat in het Oosten van den Archipel het geval is, 
(trouwens ook in het Westen zijn zij meermalen 
duidelijk uit een anderen klank ontstaan).

Gelijk vanzelf spreekt, staan de thans bestaande ta
len ten opzichte van de voorkomende klanken, verge
leken met wat als oorspronkelijk kan gelden, op zeer 
verschillenden trap; naast verlies staat ook ontwik
keling van nieuwe klanken door de klank-wisselin- 
gen. Het klankstelsel onderscheidt zich door zekere 
weekheid; opeenkoopingen van consonanten, zoo
wel aan het begin als aan het einde van een weord 
of van cene lettergreep kunnen niet voorkomen; 
slechts de l of r kunnen zich aan het begin van een 
woord, (zeldzamer aan het begin van eene letter
greep in het woord, en dit wel niet oorspronkelijk), 
met eenige voorafgaande mede-klinkers min of meer 
in de uitspraak verbinden, hoewrel ook hier zeer dik
wijls eene vocaal tusschen gevoegd wrordt. De grond
taal moet mede-klinkers als sluiters gekend hebben 
cn wel de /;, t, p, met de correspondeerende nasalen, 
(en denkelijk ook de mediae), benevens de l, r, s en 
h. Onder de thans bestaande talen zijn er vele, wrel- 
ke alle mede-klinkers als sluiters hebben wegge
worpen en dus geheel vocalisch zijn gew'orden; bij 
andere is dit gedeeltelijk het geval; soms w'orden 
consonanten als sluiters door een vocalischen naslag 
gespaard; enz. In ’t algemeen bestaat de neiging 
tot afwerping der sluiters; de meest bedreigde is 
wel de slot-/:-, die ook in talen, w'elke over het 
geheel de sluiters bewaard hebben, neiging heeft in 
den ingeslikten mede-klinker of in de hamzah o vei
le gaan. Omtrent liet toelaten van mede-klinkers 
aan het slot van eene lettergreep in het woord be
staat veel verschil tusschen de thans gesproken ta
len. In ’t algemeen kan gezegd worden, dat de nei
ging bestaat geen sluiters te dulden, (tenzij een neus
klank, welke dan evenwel meer behoort bij den begin
consonant van de volgende lettergreep); in enkele 
talen blijft de sluiter ook bij herhaalde stammen, (als 
bijv. in een vorm: wutwut). Denkelijk bestond deze 
neiging reeds in de grond-taal.

Het taal-materiaal bestaat uit stam-woorden 
en vonn-elementen.

De stam-woorden zijn meest twee-lettergrepig, 
ofschoon één-lettergrepige niet geheel ontbreken, 
(al is in ’t oog te houden, dat de in do thans be-
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heeft veroorzaakt. Elders, (bijv. in het Jav.), is een 
partikel, of zoogenaamde nadrukswijzer, gobozigd 
tot aanduiding van den conjunctief of wat daarme
de samenhangt, meer tot een eigenlijk vorm-olomont 
geworden.

Wat betreft do grammaticalo betrekkingen, waar
in een substantief kan voorkomen: het subject on 
object worden in ’talgemeen niot aangeduid; mot 
den genitief kan dat wel liet goval zijn, daarnaast 
komt evenwel eenvoudige nevenstelling voor, welke 
denkelijk de meest oorspronkelijke is; de verschil- 
lende constructie’s stammen waarschijnlijk reeds 
uit de grond-taal. Verschil van grammatisch ge
slacht komt noch bij het substantief, noch bij het 
voornaamwoord voor.

Voor het pers. voornw. v. d. laten pers. meerv. 
bestaan twee vorschillende vormen, naarmate do 
aangesproken persoon al dan niot wordt ingesloten.

De boven-opgosomde bijzonderheden, welke uit 
den aard der zaak nog met vele vermeerderd kun
nen worden, mogen hier voldoende zijn. Alleen is 
nog te vermelden, dat ook de armste taal of tong
val der familie zeer rijk aan woorden is, door do 
eigenschap, aan hot Mal. Pol. ras eigen, om ook bij 
handelingen meermalen het bijzondere mot eone 
verschillende benaming te bestempelen, zoodat bijv. 
voor de verschillende wijzen van „dragen”, als: „op 
het hoofd dragen,” op den schouder dragen”, enz., 
ook verschillende, niet wortel-verwante woorden 
gebezigd worden.

Eene poging om uit taalkundige gegevens het 
„stamland” (dit woord genomen in een zin, overeen
komende met dien, welke boven aan „grondtaal” ge
geven is) op te sporen, is gedaan door Prof. Dr. H. 
Kern, (Taalkundige gegevens ter bepaling van het 
„stamland” der Maleisch-Polynesische Volken, Ver
slagen on Meded. der Kon. Akadomie v. Wetenschap
pen, III R., Dl. V. 1888), die tot de slotsom komt, dat 
dit een deel van de kust van Achter-Indië moet ge
weest zijn, waarbij de mogelijkheid bestaat, dat hot 
volk daarvóór nog van verderaf gelegen stroken is 
gekomen. In verband hiermede is te wijzen op do 
ineening van Pater W. Schmidt, die, na in zijn ge
schrift: „Die Mon-Khmer-Völker, ein Bindcglicd zwi- 
schen Vólkern Zentral-Asiens und Austronesiens”
(1900), eerst gewezen te hebben op punten van aan
raking, zoowel wat den woordenschat als wat do 
grammatica betreft tussehen Mal. Pol. talen en de 
genoemde talon van Achter-Indië, tot de conclusie 
komt, dal er een zeker verwijderd verband bestaat 
tussehen do door hem Austroiisiatische genoemde 
talen, waartoe, behalve talon in Achter-Indië, ook 
enkele in Voor-Indië belmoren, on do Mal. P 1. taal
familie. Dat er punten van aanraking bestaan, voor
al met talen in het Westen van den Archipel, is niet 
tegen tespreken; omtrent do oorzaak daarvan schijnt 
het veiliger nog de uitkomsten van nader onderzoek 
af te wachten.

Evenmin als andere talen zijn ook de Mal. Pol. vrij 
gebleven van vreemden invloed, Gedeeltelijk is deze 
gemakkelijk na to speuren. Groot is do invloed ge
weest van hot Sanskrit, tengevolge van de Hindoe- 
kolonisatie, vooral op hot Javaansch, in mindoro 
mate op het Maleisch, en vandaar op andere talon 
in de omgeving. Deze invloed heeft zich echter 
slechts uitgestrekt tot den woordcn-schat; op do 
spraakkunst, zelfs van het oud-Javaansch, heeft 
hij, (daargelaten de vorm van sommige samenstel
lingen), niet gewerkt.

Behalve in genoemde talon worden nog vrij veel 
Sanskrit-woorden aangetrolïon in het Tagalog en

hot Bisaja, overigens is de invloed, zoo aanwezig, 
slechts middellijk geweest. Ook uit enkele Dravidi- 
sclio talon en uit het Chineosch zijn, meer bepaalde
lijk in de Westelijke talen, woorden overgonomen. 
Belangrijk is voorts het aantal Arabische woorden, 
welke mot don godsdienst in de talen gedrongen zijn 
van hen, die den Islam belijden; in de eerste plaats 
zijn dit termen, welke botrekking hebben op den 
godsdienst, maar ook vele woorden van anderen 
aard bevinden zich daaronder, middellijk zijn enkele 
daarvan ook in zwang gekomen bij niot-Mohamme- 
daansche volken. Nevens Arabische woorden komen 
ook Perzische voor, doch in minder groot aantal. 
Ten gevolge van den politieken toestand zijn ook 
nog een aantal woorden uit Europeesche talen in 
meordore Mal. Pol. talen opgenomen, zooals uit het 
Portugecsch, Spaansch, Hollandsch en Engelsch. 
Nog kan do invloed genoemd worden van het niet 
Mal. Pol. Ternataansch, uitgeoefend op do talen der 
volken, die aan dit rijk onderhoorig waren.

Tot op zekere hoogte kan men alle boven-ge- 
noemdo talen „cultuur-talen” noemen; buitendien 
hebben evenwel ook andere talen invloed uitgeoefend, 
nl. do talen van meer oorspronkelijke, niet tot het 
Mal. Pol. ras behooronde bewoners. In het bijzonder 
geldt dit van de talen, gesproken in het Oosten 
den Arclüpel en verder oostwaarts; deze invloed is 
aldaar zeker nog belangrijker geweest dan de eerst
genoemde, aangezien hij zich ook in sommige op
zichten heeft uitgestrekt tot de grammatica. Hier
door toch is waarschijnlijk to verklaren de, in een aan
tal talen in het Oosten van den Archipel en op en om 
Nieuw-Guinea, (zelfs, doch niet uitsluitend, in som
mige Phi lippij nsche talen), voorkomende vooropplaat- 
sïng van den genitief. Hoewel niet in zóó sterke mate 
is toch ook geheel in hot Westen, (op Nias, enz), op 
andere wijze op het Malagasi en de nog weinig be
kende M. P. talen uit Achter-Indië duidelijk vreemde 
invloed te bespeuren. In hoeverre dergelijke in
vloed zich heeft uitgestrekt tot den vooreen gedeelte 
zoo uiteenlooponden inheemschen woorden-schat 
der M. P. talen, niet alleen wat genoemde talen be
treft maar ook andore, is nog niet na te gaan. Om
gekeerd hebben M. P. talen, uit den aard der zaak, 
invloed uitgeoefend op volken van ander ras; enke
le, als de Negrito’s op de Philippijnon, sproken thans 
een M. P. idioom.

Ook onderling hebben de M. P. talen veelvuldig 
in verschillende mate on uit verschillende oorza
ken invloed op elkander uitgeoefend, bijv. het Ja
vaansch op hot Balincosch, Madoereesch on Soenda- 
neesch, het Makassaarsch op do talen van Soem- 
bawa, het Maleisch, o.a. ten gevolge van den politie
ken toestand, op tal van veraf wonendo bevolkingen 
ook nu nog, omdat het aldaar tot voertuig van het 
onderwijs dient; enz.

Een volledigen stamboom der M. P. talen op te 
stollen, is vooralsnog ondoenlijk, en zal dat mogelijk 
ook blijven, want alles is waarschijnlijk te veel 
dooréón gewarreld, bijv. door verhuizingen in de 
üostelijke-eilandon-woreld of door het opgaan van 
vele talen en tongvallon in zulke, welke over een 
groot gebied gosprokon worden, en nog vele andere 
oorzaken.

Vordcelingon, welke vroeger opgesteld zijn, en 
waarvan do door Dr. Brandes geformuleerdo verdee- 
ling van tic talen van den Archipel in oeno Weste
lijke- on Oostelijke Afdecling, naar gelang van de 
constructie van den genitief, het meest in trek is 
geweest, zijn gobloken niot tegen eone nadere kritiek 
bestand to zijn geweest. Reeds sinds goruimen tijd

van
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--punten komen alleen die talen in aanmorking, welke 
niet al te veel van het gemeenschappelijk erfgoed 
verloren hebben; van de andoro is do verhouding 
alleen langs omwegen uit te maken. Zeer in ’t alge
meen kunnen do volgende onderscheidingen ge
maakt worden, met verwaarloozing van allerlei bij
zonderheden en ook van afwijkingen aan beide zij
den.

is men evenwel in staat eenige talon, als nauwer 
samenhangend tot bepaalde groepen, samen te bren
gen, nam. de groep der Polynesische talen in cn- 
geren zin en de groep der Philippijnscho talen, waar
toe ook behooren de talen van Formosa, der Sangir- 
en Talaut-eilandcn, het Bolaang-Mongondouseh, 
het Ponosakansch en do talen der Minaliasa, (een 
gedeelte der laatste ook wel eens alV „sub-Philip- 
pijnsclie talen” onderscheiden), waarbij nog als derde 
groep genoemd kan worden het complex der talen, 
welke te zamen onder den naam van het Bataksch 
bekend zijn. Thans zijn wij in staat nog meerdere 
van dergelijke groepen te onderscheiden, bijv. op 
Celebes de groep der Oost- en West- Toradjascho 
talen, waartoe o.a. behooren: het Bare'e, (O. T.), 
Napoescli, (idem), Paloesch, of Kailisch, (W. T.), 
Parigisch, (idem), enz.; de Tominische groep, waar- 
toe behooren het Tominisch, het Toli-tolisch, het 
Petapascli, enz. ;deLoinansche groep, waartoe behoo
ren het Loinansch, het Bobongkosch, enz., en nog 
andere, (vgl. Adriani: „De Bare’e-sprekendc To- 
radja's van Midden-Celebes, 3de Dl.). Buiten Cele
bes : de Bima-Soemba-groep, waartoe ook behooren 
het Sawoeneesch, het Manggaraisch, enz.; de Am- 
bon-Timor-groep, waartoe behooren het Boerocsch, 
het Rottineesch, do talen der Zuid-Wcster-eilan- 
den en denkelijk nog meerdere.

Bij vergelijking blijken de verschillende talen 
van Celebes, hoe groot het verschil onderling ook is, 
toch meer met elkander en ook met de talen der 
Philippijnen gemeen te hebben dan bijv. met het 
Maleisch en Javaansch; omgekeerd blijkt, dat, 
niettegenstaande het onderling verschil, het Ja
vaansch, Soendaneesch, Maleisch, Bataksch, enz. 
meer punten van aanraking met elkander vertoonen 
dan met eenige taal van Celebes, enz.

Hieruit volgt, dat wat de afstamming betreft ook 
grootere groepen kunnen onderscheiden worden; 
eene, welke men die der Westelijke talen zou kun
nen noemen en waartoe behooren de talen van Su- 
matra met omliggende eilanden, (het schier-eiland 
Malakka, enz.), Java, Madoera en Bali, voorts het 
Malagasi, en eene,'welke Trien met den naam van 
die der Oostelijke talen zou kunnen bestempelen. 
De onderlinge graad van verwantschap der tot eene 
der groepen behoorende talen blijft echter onbe
paald. Tot de Oostelijke talen behooren in de eerste 
plaats de talen der Philippijnen, van Formosa, Cele
bes en omliggende eilanden. Tevens blijkt echter uit 
verschillende kenmerken, dat de talen der Kleine- 
Soenda-eilanden, vanaf het Oosten van het eiland 
Soembawa, voorts die der Oostelijke eilanden van 
den Arcliipel en al wat oostelijk daarvan buiten den 
Archipel ligt, oorspronkelijk in nader verband moe
ten gestaan hebben met de talen van Celebes en 
die der Philippijnen, zoodat zij, hoezeer zij daarvan 
thans ook mogen afwijken, hetzij door het verlies 
van het oude erfgoed, hetzij door nieuw-vormingen, 
wat de afkomst betreft tot diezelfde groep moeten 
gebracht worden. *). r

Het valt niet gemakkelijk om in een kort bestek 
te zeggen, wat in ’t algemeen de verschilpunten 
tusschen de Westelijke en Oostelijke talen zijn, aan
gezien de afstand tusschen beide groepen ten slotte 
niet zoo heel groot is. Voor de bepaling dier verschil-

Q
In de Westelijke talen wordt meer gebruik ge

maakt van suffixen dan in de Oostelijke, welke 
aldaar bij do actief deelwoordelijke vormen nage
noeg geheel ontbreken, of, waar zij nog aanwezig 
zijn, is hun gebruik min of meer verward; daaren
tegen is het gebruik der prefixen veel gewichtiger 
en zijn dc daarmede gemaakte differentiaties veel 
talrijker in de Oostelijke talon dan in de Weste
lijke. Terwijl in de Westelijke talen de vormen met 
geprcnasaleorden stam na het prefix ma (a) als de 
werkwoorden (deelwoorden) bij uitnemendheid 
kunnen gelden, heeft bij dezen vorm in het Oosten 
gewoonlijk de nasalëering meer eene bijzondere be- 
teekenis. In het klank-stelsel der Oostelijke talen 
ontbreken de klanken ij, dj, en waar zij worden aan- 
getroffen, zijn het nieuw-vormingen, welke in 
geen verband staan met het voorkomen in het Wes
ten; men treft ze dan ook niet, tenzij toevallig, in 
dezelfde woorden aan; ook zeer in ’t algemeen ge
zegd, is het klank-stelsel der Oostelijke talen nog 
weekcr dan dat der Westelijke. In beide groepen 
komen nagenoeg algemeen eenige karakteristieke 
woorden voor, welke in de andere óf ontbreken, óf 
niet in dezelfde beteekenis gebruikt worden, (als in 
de Oostelijke talen: tau, mensch; ata, slaaf, enz.), 
terwijl ook in ’t algemeen de talen der Westelijke 
groep onderling meer aanraking in den woorden
schat vertoonen dan met eene der talen van 
de andere groep, evenals dat omgekeerd het ge
val is.

De talen van Borneo, voor zooverre daarover 
thans te oordeelen is, schijnen eene tusschenstelling 
in te nemen: deels naderen zij meer tot do Westelijke 
talen, (bijv. door het algemeen gebruik van don 
nasaal bij de actieve deelwoord-vormcn, het bezit 
van de tj, dj, in overeenstemming met de ge
noemde groep), deels komen zij meer overeen mot 
de Oostelijke, (bijv. door de verhouding van hot 
gebruik van prefixen en suffixen). In sommige talen 
in het Oosten schijnt eene neiging tot de Philippij- 
sche talen merkbaar te zijn. Kaadselachtig is het 
door welke oorzaak sommige talen in het binnen
land zoo verloopen zijn.

Denkelijk hangt het verschil in de genoemde taal
groepen samen mot eenig verschil van de plaats 
van herkomst, namelijk dat de voor-ouders van hen, 
die thans eene der Westelijke talen spreken, uit een 
ander deel van het stamland zijn gekomen dan do 
voor-ouders van hen, wier taal tot de Oostelijke te 
rokenen is, en dat reeds toen ter tijde eenig verschil 
van dialect bestond. Hoewel in ’t algemeen zij, wier 
talen tot eene der beide hoofd-groepen behoordon, 
een eigen weg gevolgd moeten hebben, zonder veel 
invloed op elkander uitgeöefend te hebben, (tenzij 
dan toevallig, zooals boven bijv. omtrent het Ma
leisch Is opgemerkt,) schijnen in sommige streken 
toch vermengingen te hebben plaats gehad, bijv. in 
het Zuid-Westen van Celebes, (het meest, wat be
treft het Makassaarsch en Bocgincesch); denkelijk 
hebben talen, aLsliet Atjeh’sch enGajo sch op Noord- 
Sumatra, hoewel bepaaldelijk tot de Westelijke be
hoorende, toch eens den invloed ondervonden van 
stammen, wier talen meer behoorden tot de Ooste-
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1) Vermeld dient te worden, dat reeds vroeger 
door Grashuis, zij ’t ook op gedeeltelijk onhoudbare 
gronden, eene dergelijke, schoon niet geheel 
eenstemmende, verdeeling is gemaakt.
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lijke. Bijzonder is wat in dit opzicht hot Soembawa- 
reoscli, (op liet westelijk deel van hot eiland Socm- 
bawa), en, voor zoover is na to gaan, ook hel. Sa- 
sakscli op Lombok vertoonen. Hier moeten duide
lijk stammen van beide hoofdgroepen op elkander 
zijn gestooton en zich vermengd hebben, zoodat do 
talon, ook wat den woorden-schat betreft, bepaal- 

. rt dolijk een gemengd karakter dragen. Sporen van 
A- '-'-'' -Westelijken invloed, (behalve nog van lateren tijd 

door aannamo van den Islam), bevinden zich ook 
wel in het Bimancesch; omgekeerd van invloed van 
Oostelijke talen in hot Balineesch, (bijv. ma als 
passief prefix). 

t, ■ • INDRA. Godheid uit het Hindoesche pantheon. 
Zie HINDOEÏSME. Do naam Indra komt ook voor 
in plaatsnamen b. v. Indragiri „berg van Indra”, 
Indrapoera „stad van Indra”.

INDRAGIRI. Landbeschrij vin g. Afdeoling 
van de Residentie Riouw en Ondcrhoorighedcn, be
vat het landschap Indragiri (zie aldaar), do land
schapjes Koean tan-districten (zie aldaar) en de land
streken Rotèh, Gaoeng, Igal on Mandah, to voren 
onderdooien van het voormalige Sultanaat Lingga- 
Riouw en thans behoorende tot het rechtstreeks be
stuurd gebied. De afdeoling, staande onder een As- 
sistent-Rcsident, telt drio onderafdeelingen, name
lijk de Koeantan-districtcn ondor een controleur, do 
Indragirischo Beneden landen, en Indragiri Boven 
en Zuid onder con civielon gezaghebber.

Voor het grootste gedeelte bestaat het uit moe
rassig alluviaalland met oerwoud bedekt, het 
stroomgebied van de Batang-Koeantan, de Gang- 
sal en Retèh, do Gaoeng en tal van kleinere rivie
ren en krecken. Alleen in het Zuiden bevindt zich 
laag heuvelland, waarvan de hoofdkoton een na
tuurlijke grens met Djambi vormt. Do Boekit 
Limau is de hoogste top, maar nergons reikt do 
keten tot over de 700 M. Het is de waterschei
ding tuSsehen Koeantan en Batang Hari. Alleen 
langs do oevers worden nederzettingen aangetrof
fen. In de laatste jaren is hot aantal dozor aan 
den benedenloop der Indragiri-rivier niet onbe
langrijk uitgebreid. Vooreerst hebben zich daar 
duizenden Bandjarcozen gevestigd, terwijl verder 
liet aantal door do inheemschc bevolking aange
legde ladangs en tuinen opvallend is toegenomen. 
Meer binnenlands is het hoogcr gelegen diluvium 
van den middenloop dor Koeantan en den boven
loop der Gang8al beter bewoonbaar, maar toch 
ook uiterst schaars bevolkt. Nog hoogor op komt 
men aan het heuvelland der Koean tand istricten, 
waar liet land beter bebouwd on het aantal 
eengesloton kampongs grootor is.

De kustlijn loopt in hoofdzaak in Z.O. richting, 
doch maakt een diepe in buiging en vormt de 
Amphitritebuai (zio aldaar) met een ingangs- 
wijdte van 21 zeemijlen, waarin o. m. do Batang- 
Koeantan uitwatert. Do Zuidelijke grens van go- 
noomdo baai wordt gevormd door een aantal 
eilanden, die deel uitmakon van hot deltaland 
der Koeantan.

Langs een groot gedeelte der kust treft men 
een oiiregelmatigen gordel van bakoe-bakoo (be
hoorende tot do familie der lthizophoraceae) aan, 
dio over het algemeen vrij breed is. Terwijl het 
hout van die plantensoort zeer goed brandhout 
en houtskool oplevort, bezigt men do bast als 
veif- en looistof.

Bevolking. Volgens de laatste opgave be
droog het aantal inwoners in 1010 totaal 83.073, 
verdeeld over de volgende groepen:

Europeanen
Chincezcn ..........
Andere Vr. O.
Arabieren ..........
Maleiers..............
Koean tan nors
Javanen ..........
Orang Lnoot .... 
Orang Mamaq .. 
Bandjareezen 
Andere Inlanders

51
1.413

22
2// 25.890

30.055
3.141
1.125
1.95G

18.798

i

7

020
Totaal 83.073

J. C. G. J.
Omtrent de Inlandsche bevolking van de af- 

deeling Indragiri valt te vermelden, dat in do 
kuststreken het Riouwsch-Maleische element de 
overhand heeft en dat, naarmate men verder 
landwaarts in komt, de bevolking meer verwant
schap aan het Minangkabausche vertoont, tot
dat in de Koeantandistricten volk, taal en zeden 
zuiver Minangkabausch zijn geworden, o. a. het 
matriarchaat hcerscht. De overgang tusschen beide 
bcstanddeelon gaat geleidelijk. Trekt men meridia
nen over de Kampongs Batocsawal en Koes la 
Tjenako, dan vormt de bevolking van het tusschen 
die meridianen gelegen gebied den overgang tus
schen do genoemde hoofdgroepen. Dat gebied is 
ook vrijwel het centrum van handel, nijver
heid en Europccschen landbouw en daardoor een 
strook waar vreemde elementen tusschen de be
volking zijn komen wonen. Door omgang en ver
menging voornl. door Minangkabauschen invloed 
hebben de Maleiers daar veel van hun oorspron
kelijke zeden en gewoonten en taal ingeboet.

In het Zuidelijk deel van Indragiri, meer in het 
bijzonder bij Doerian Tjatar leeft de vermoede
lijk oorspronkelijke bevolking van dat landschap, 
de „Orang-Mamaq” (zie aldaar). De „Orang- 
Laoet” (zie aldaar) hebben geen vaste woonplaat
sen in Indragiri, maar zwerven in hun prauwen 
langs de kust van Prigi Radja tot Tandjong Da- 
toek. Verder dient vermeld, dat in den loop van 
de laatste decennia eenige duizenden Bandjareezen 
(lieden afkomstig van de Zuider- en Ooster-Afdee- 
ling van Borneo) zich gevestigd hebben aafTde 
beide oevers van de Indragiri van Koeala Tjenaka 
tot Prigi Radja. Zij zijn gesplits’t in Orang Alai 
en Orang Keloewa, elk onder een eigen kampong
hoofd. In de rijst- en klappercultuur vinden zij 
een ruim bestaan Hun aantal neemt dan ook 
gestadig toe. Javanen en Socndaneezen zijn als 
koelies werkzaam op de Europcescho landbouw
ondernemingen. Na beëindiging van hun contract 
vestigen velen zich als handwerkslieden en wa- 
ronghouders in de nabijheid der ondernemingen 
of ter hoofdplaats, terwijl anderen op Gouverne- 
mentsgebied een stukje grond ter bebouwing heb
ben gekregen, waardoor kolonies ontstaan.

Chincezcn hebben zich aanvankelijk to midden 
van do Maleiers gevestigd om de bosehproducton 
van de bevolking op te koopen. Velen huwden 
met de inlandsche vrouwen, vooral van do niet- 
Mohammedaanschc Mamaq, doch hun optreden 
gaf vaak aanleiding tot moeilijkheden met het 
lnl. Zelfbestuur, waarom hun bij Ind. Stb. 1S92 
no. 32; 1895 no. 38 en 1S99 no. 187, vasto wijkon 
zijn aangewezen to: Rengat, Tjenako, Tembila- 
han, Prigi-Radja, Rotèh, Gaoeng, Igal, Mandah, 
en Soengci-Goentoeng. Als contractarbeiders on 
vrijo arbeiders komen zij bovondien op de Euro- 
peesche ondernemingen voor.

aan-
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cultuur to leencn; do boomon dragen reeds na 5 jaar 
vruchten. Europeesche ondernemingen drijven thans 
evenzeer dezecultuur. De inlandschebevolking houdt 
zich verder bozig met de cultuur van sagopalmen 

van rotan in de bovenstreken.

Het kleine aantal Europeanen in Indragiii be
staat öf uit Gouvemements-ambtenaren en be
ambten öf uit landbouwondernemers en hun per
soneel.

Godsdienst. De inlandsche bevolking belijdt, 
met uitzondering van de OrangMamaq, den Moham- 
mcdaanschen godsdienst. Veel godsdienstzin is niet 
te bespeuren, ijveraars voor sectevorming komen 
hier weinig voor. Ook de Sarèkat Islam (zie al
daar) vindt hier weinig aanhangers. Vroeger gin
gen vele Chirteezen tot den Islam over met de be
doeling om een Maleische vrouw te trouwen.

Woningen. Evenals in het overige deel 
Riouw zijn de woningen in Indragiri on de Koean- 
tanlanden op palen gebouwd. In de benedenlan- 
den leeft de bevolking verspreid, ieder in zijn 
eigen tuin of ladang en liefst aan den rivieroever, 
zoodat men in die streken weinig complexen van 
Maleische nederzettingen aantreft. Boven Rengat 
beginnen eindelijk, mede aan de rivieroevers ge
legen, de aaneengesloten kampongs, welke toe
stand zich in de Koeantendistricten voortzet. 
Zuid-Indragiri telt vele kleine nederzettingen van 
de „Orang-Mamaq”. Over het algemeen maken 
•de huizen en kampongs in eigenlijk Indragiri een 
armoedigen indruk, niettegenstaande zij hier en 
daar vrij groot zijn. Onder de woningen der Ban- 
djareezen aan den benedenloop der Batang-Koean- 
tan zijn er echter met een netter aanzien.

In de Koeantanlanden volgen de kampongs en 
huizen het Minangkabausche type en dragen 
den stempel van meerdere welvaart. Het centrum 
van elke gemeente is de „Koeto” op een heuvel 
gebouwd, terwijl de daaromheen gelegen kleinere 
nederzettingen „Bandjar” heeten.

Middelen van bestaan. Be hoofdcultuur 
van Indragiri is de rijstbouw. Deze wordt in hoofd
zaak gedreven op ladangs. In de Bovenstreken is men 
daarvoor afhankelijk van den regenval en van deover- 
stroomingen der Indragiri. Mislukking van den oogst 
komt daar vaak voor, doordat óf de droogte te lang 
aanhoudt öf overstroomingen ineens te veel water 
brenger.. Aan den benedenloop der Indragirï-ri- 
vier verdienen de zoogenaamde getij-sawahs ver
melding, welke door de geimmigreerde Bandja- 
reezen aangelegd worden. De rivier w'ordt bij 
vloed door het landwaarts komende zeewater zoo
danig opgestuwd, dat het omringende land even 
overstroomd en met een dun laagje zeer vrucht
baar slib bedekt wordt. Hierop zijn de sawahs 
aangelegd. Uiteraard is het gebied, waar onder 
zulke gunstige omstandigheden geteeld kan wor
den, vrij beperkt; meer naar de monding der 
rivier toe is het overstroomende water te ziltig, 
terwijl hoogerop de oevers niet zoo geregeld bij 
kleine tusschenpoozen onderloopen. De in den 
regel buitengewoon rijke oogst der getij-sawahs 
gaat grootendeeLs naar Singapore, waar de rijst 
gestampt wordt; in 191ST bedroeg"de uitvoer daar
van ongeveer 1500 ton, terwijl in 1914 door de 
uitbreiding van de cultuur en jden rijken oogst 

y^ruim 4000 ton werd uitgevoerd .7t 
bijna 17.000 ton gepelde rijst 'jrT 
ingevoerd, waarvan ongeveer ’/j bestemd was voor 
Indragiri. Men beeft nu ook aan de Retèh- en 
Mandahrivieron dergelijko sawahs aangelegd.

Behalve met den rijstbouw houden do Bandja- 
reezen zich ook bezig met de klappercultuur op 
deltagronden, waarvoor draineering door diepe grep
pels noodig is. De uitkomsten blijken tot dusver loo- 
nend te zijn. De grond schijnt zich bijzonder voor deze

i

in de beneden 
De uitvoer van rotan bedroeg in 1914 Vf2 mil- 
lioen K.G. De inzameling van balcau en tongar- 
bast uit de bosschen vormt bovendien een vrij 
belangrijke bron van inkomsten. In 1914 bedroeg 
de uitvoor daarvan 2‘/4 millioon K.G.

Indragiri trekt steeds meer de aandacht van de 
Europeesche landbouwondernemers. De „Cultuur
maatschappij Indragiri” waarvan do direktie te 
Zürich woont, beoofent hier op groote schaal de 
gambircultuur. De onderneming Gading verwerkt 
het product voor de inlandsche markt, terwijl de 
onderneming Aer-Molelc ccn fabriekmatige in
stallatie heeft voor de Europeesche markt. De 
uitvoer van de geheele afdeeling naar Europa ge
schiedt via Singapore en bedroeg in 1913 met 
die naar de Indische havens totaal 1.350.000

R
!
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Iv.G. Groote concessies zijn uitgegeven aan rub- 
berondernemingen, waarvan verscheidene in wer
king zijn. The Indragiri Rubber and Gutta- 
percha Co. Ltd heeft hier de onderneming Soen 
gei Lalab, groot 5700 bahoe. Ook de hiervoren 
genoemde gambir-ondernemingen hebben hevea- 
aanplantingen, terwijl de bevolking zelf veel aan
plant en ook groote inzamelingen plaats hebben 
in de wouden van djoloetoeng en getah pertja 
Omtrent den omvang van het bedrijf loopen dc 
cijfers van verschillende bronnen nog al sterk 
uiteen; waarschijnlijk bedroeg de productie in 
1915 ruim 160.000 K.G., terwijl in dat jaar boven
dien voor het eerst uitvoer plaats had van be- 
volkingsrubber en wel voor een bedrag van 70.600 
K.G. De uitvoer geschiedt geheel naar Singapore

De veeteelt, die zich tot de Koeantanlanden en 
een klein deel van Boven-Indragiri beperkt, be- 
teekent niet veel. Do daar gefokte runderen zijn 
van een klein ras; de dieren loopen vrij in de 
bosschen rond. alleen tegen den poeasatijd drijft 
men zo in een 'omheinde ruimte om een over
zicht van den veestapel te krijgen. Chineezen en 
Palembangers oefenen een belangrijke visscherij 
langs de kust uit; de op het water zwervende 
Orang Laoet doen hier weinig aan mee. Prigi 
Radja is hot middelpunt, van waar de visch ge
zouten of gedroogd wordt uitgevoerd.

De Inlandsche handel is hoofdzakelijk binnen- 
landsche handel, daaronder begrepen den verkoop 
van voor den uitvoer bestemde artikelen aan 
Chincesche tusschcnhandelaars, meest te Re
ngat, Koeala Tjenako en Prigi Radja gevestigd. 
Evenw'el zijn er reeds inlanders, die zich direct 
met de opkoopers te Singapore in vei binding ge
steld hebben en het is te verwachten, dat die be
weging zich zal uitbreiden.

De afdeeling behoort, in tegenstelling met den 
Riouwschen archipel, tot het tolgebied van No- 
dorlandsch-Indiö. Douanekantoren zijn geves
tigd te Ren gat, Tembilahan, Prigi Radja, Poelau 
Kidjang (Retèh) en Koeala Mandah, benevens 
eenige kleine wachtposten. De opbrengst der in- 
on uitvoerrechten stijgt gestadig en bedraagt 
thans ongeveer f 180.000 ’s jaars. Van het meeste 
belang voor den uitvoer zijn rotan, gambir, ge- 
tahsoorton, sago, eopra, hout, bakaubast, nipa- 
bladeren en pisang. Do waarde van den invoer 
in het tolgebied heeft bedragen in 1914 f98.715.48 
in 1915 f 101.604.22; de waarde van den uitvocr

ï

J

i
:\

«

:

1

:

och werd in 1914 
de Res. R.iouw

:

1
f



/i / i
s f.‘ INDRAGIRI. 119

bedroeg in 1914 f34.314.48; in 1915 f 48.930.90. 
Hot handelsverkeer, uitsluitend met Singapore, is 
dan ook steeds toonemondo. De producten uit de 
Koeantan-districten worden via Rengat uitgevoord.

Verkeer. Het personen- on goederenvervoer 
geschiedt voor verreweg het grootste deel te water, 
met stoom- ven motorbooten, roeivaartuigen on 
laadprauwon, die geboomd worden. Do hoofdwa- 
terweg is de Indragiri, die tot Rongat bevaar
baar ia voor vaartuigon met 7 voet diepgang en 
in don Westmoesson tot on met 10 voet diepgang, 
voor grooto prauwen in den Westmoesson zelfs 
tot de Westgrons. Stroomafwaarts duurt do vaart 
per prauw 8 dagen, opwaarts meor dan liet dubbele. 
De Soongei Gangsal is ten allen tijde bevaarbaar 
tot aan Kota Baroe voor vaartuigen met 5 voet 
diepgang en in den Westmoesson voor vaartuigen 
met 7 voet diopgang. In Zuid-Indragiri en do Koo- 
antanlanden. waar men in sommige gedeelten niet 
over gescliikto waterwegen kan beschikken, wordt 
voor hot vervoer ook van wegen on paden gebruik 
gemaakt. De in 1910 aangelegde 177 K.M. lange 
weg van Rengat naar de Koeantandistricten 
heeft veel te lijden gehad van overstroomingen, 
terwijl het behoorlijk onderhoud daarvan en van 
de daarin gelegen bruggen, dat in lieerendienst 
moet geschieden, in verband met de schaarsch- 
lieid der bevolking bezwaarlijk kan volgohouden 
worden. Eenigo paden loopen van de Ba tan g- 
Kocantan naar de boven-Tjenako en do bovon- 
Gangsal; oen groot deel daarvan loopt door moe
rassig terrein. In Boneden-Indragiri is in 1911 
begonnen met den aanleg van een weg van Tam- 
bilahan oostwaarts naar Se pat, die reeds tot 
Soengei Perah d. i. ^ 10 K. M. is gevorderd.

De voornaamste plaatsen zijn Rongat (zio al
daar), Kota-Baroc (zio aldaar), Retèh (zie aldaar), 
verder aan of nabij de kust: Simpang-Gaoeng, 
Kria-Mandah (zie MANDAH), Poleh-Igal en Prigi 
Radja (zie aldaar); westwaarts van laatstgenoemde 
plaats langs de Indragiri-rivier: Sopat, Tembilahan 
(zie aldaar), Tjenako (zie aldaar), alle beneden 
Rengat; Kota-Radja (zie aldaar), Djapocra, Aer 
Moelik, Kota Baroe, Morong, Kalajan, Pranap 
(zie aldaar), Tjerenti, Inoeman, Basrah, Pangcan, 
Taloek, Loeboek djarnbi (zio aldaar), Locboek 
Ambatjang (zie aldaar).

Zie

ting. Het verval der Indragiri-rivier is zoo ge" 
ring dat het niveauverschil van Taloek in mid' 
den-Sumatra met do monding der rivier slechts 
ruim 20 AI. bedraagt. In Zuid-Indragiri loopt 
do bodem spoediger op en aan do grens met Djam- 
bi treft, men zelfs borgland aan. Do hoogste top
pen van dat grensgebergte zijn Bockit Pondem, 
B. Pcnindjoean, B. Sipin, B. Limoen en B. Pi
sang Nanch.

Aan do boven-Tjenako, een rechterzij rivier van 
de Batang Koeantan, komt steenkool voor. De 
ontginning daarvan, door do Tjinako-Maatschap
pij begonnen, moest wegens gebrek aan kapitaal 
gestaakt worden.

Bevolking. De inlandsche bevolking wordt 
onderscheiden in Maloiers, Orang Mamaq, Bandja- 
reezen on Orang-Laoet. Het aantal wordt op 40.000 
geschat.

Zie verder „RIOUW EN ONDERHOORIGHE- 
DEX”, „INDRAGIRI” Afdceling, „ORANG MA
MAQ” en „ORANG LAOET”.

Geschiedenis. Van de vroegere geschiedenis 
van Indragiri is met eenige zekerheid bekend, dat 
zich in genoemd gebied eenige uitgeweken Minangka- 
bausche grooten kwamen vestigen. Zich nog niet 
veilig voelende, riepen zij de bescherming in van 
den Sultan van Malakka en verhieven diens zoon, 
onder den titel van Ma’ldin Amsjah Sjah, tot opper
sten bestuurder, Soetan, van Indragiri.

Onder den Soetan voerden destijds drie rijksgroo- 
ton het bestuur: Radja-di-Padang had het beheer 
over de van do groote rivier (Batang Koeantan) ver
wijderde streken; Radja-di-Rantau voerde gezag 
over de aan de rivier en de zijrivieren Tjinako en 
Simpang-Kiri gelegen nederzettingen, terwijl Radja- 
di-Balei, ook wel Bandahara genoemd, met do 
rechtspraak en het beheer der inkomsten belast was. 
Laatstgenoemde was tevens des Soetans voornaam
ste adviseur.

Van de Soetans, die later aan het bewind waren, 
worden alhier genoemd Soetan-Nara-Singga, S. 
Sanhoedin (Saleh Oedin), Radja Ketjik-Bcsar, 8. 
Ibrahim, S. Alan, S. Said, S. Hoesin, S. ALsa en S. 
Mahmoed.

Onder S. Nara Singga kwam eene overeenkomst 
met den Minangkabauschen vorst te Pagerroejoong 
tot stand, waarbij de Kocantan-landen"als~grèns‘staaf 
tusschen beider gebied aangenomen werden. Dit 
belette echter niet, dat zijn opvolger door Radja 
Hidjau van Pagcrroejoeng verdrovon werd en slechts 
met de hulp van den onderkoning van Riouw, 
Daeng Kambodja, die zijn zoon Radja Hadji met 
een legermacht naar Indragiri zond, in zijn gezag 
kon hersteld worden. Als belooning voor die hulp 
w'erden de landschappen Reteh, Gaoeng en de Per- 
batinan anam-sockoo (Mandah-Igal-Pelandoek — 
Bantoian ■— Belarat en Katoman), alle aan de kust 
gelegen, aan Riouw' afgestaan, terwijl heel Indragiri 
onder de suprematie van den Sultan van Lingga- 
Riouw kwam (omstreeks 1754).

Radja-Ketjik-Beear werd wegens knevelarij bij 
den Sultan van Lingga aangeklaagd en door dezen 
als Soetan afgezet; zijn broeder Ibrahim volgde hem 
op. Onder Soetan Ibrahim wrerd de eerste Radja- 
Moeda (rijksbestierder) aangestold en de bestuurs
zetel van Pokan-Toca, even beneden de monding 
der Tjinakorivier, naar Rengat verplaatst.

Soetan Said, wiens aanspraken op den Sootans- 
zetel eerst door zijn broeder Ooniar betwist werden, 
leefde later in onmin met den Radja Moeda. Zich op 
den duur niet krachtig genoeg gevoelende om de rust

voorts „RIOUW EN ONDERHOOEIG- 
HEDEN”, „INDRAGIRI” (landschep), „KOE- 
A NTA N-DISTRICJTEN ’ ’ SUMATRA .(Ri-en
vieren).

Literatuur: Graafland, Bijdragen tot de Taal-, 
Land- on Volkenkunde van Ncd. Ind. jg. 1890. 
■I. J. Lans, Mcdedeelingen v. h. Encyclopaedisch 
Bureau Afl. III pg. 103— -133. /Kielstra. Ouzo 
Eeuw, dl. '1. Octobcr IQlSu/ 

y/ INDRAGIRI. LandbeSc h r ij v i n g. Landschep 
(Soetanaat), aan de Oostkust van Sumatra, behoo- 
rond tot do Residentie Riouw eii Ondcrhoorigbedcn 
en deel uitmakondo van do Afdceling Indragiri (zie 
aldaar). Het wordt begrensd ten N. door hot Gou
vernement, Oostkust van Sumatra en het district 
Mendah-Gaoong van de Afdceling Indragiri; ten W. 
door de Koeantandistricten, ton Z. door do Re
sidentie Djambi en het district Retèh der af- 
deeling Indragiri en ten O. door do zee. Het wordt 
van West naar Oost doorstroomd door do Batang- 
Koeantan of Rivier van Indragiri (zio SUMATRA 
r i v i o r e n) en in liet Zuidelijke deel door de Gang
sal. Do bodem is in het Oosten vlak en moeras
sig, zeer langzaam oprijzende in Westelijke rich-

I
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kon ook een behoorlijk financieel beheer ingevoerd 
worden. Met de vermindering van helt o groot e aan
tal dignitarissen werd een aanvang gemaakt on daar
mede wordt voortgegaan, waartoe telkens gebruik 
gemaakt wordt van het defungceren van oen hun- 

De waardigheid van Radja-Moeda is sedort 
dien ingetrokken. *

Vermelding verdient nog, dat gedurende de jaren 
1906/190S, in verband met de actie van onze troepen 
in het Djambische, ook in het Indragirische militaire 
patrouilles geageerd hebben, waarbij verschillende 
ons vijandiggezindo bendeleden, waaronder Pange- 
ran Singo werden neergelegd of gevangen genomen.

(Zie mededeelingen van het Bureau voor de bev^ 
stuurszaken der Buitenbezittingen Afl. III 1914).

Bestuur Aan het hoofd van het bestuur over 
liet land schap Indragiri staat de Soetan. Onder dezen 
voert do Soetan-Mocda (rijksbestierder) het be
stuur over Boven-Indragiri d. i. het gebied tus- 
schcn Djapoera en de grens der Koean tand istric- 
ton. Hij is te Pranap gevestigd on heeft 5 mantri’s 
(districtshoofden) onder zich. Dezen worden ook 
met hun adellijk praedicaat „Ongkoe” aangeduid 
en voeren het bestuur over Kota Baroe, Kela- 
jan, Mo rong, Djapoera en do Orang Laoet. In 
Beneden-Indragiri worden zij „Dato” genoemd 
en zijn zij gevestigd te Kota Radja, Pooloe Palas 
en Tembilahan, terwijl 2 amirs (= onderdistricts 
hoofden), nl. te Anak Serka en te Sebrida, even
eens gezag uitoefenen. De gemeente- en kampong
hoofden heeten bij de Maleischc bevolking „Pong- 
hoeloe” en bij de Mamaqs „patih”, „batin”, 
„rijö” of „èdjo”. De Soetan en zijne ambtenaren 
krijgen vaste maandclijksche uitkeeringen uit de 
landschapskas; de Soetan bovendien 10 % van 
den cijns der in het landschap werkende onder
nemingen van land- of mijnbouw dan wel van 
boschexploitatie. Do verhouding van do Inlandsche 
zelfbesturen, zoowel die van Indragiri als die der 
Koeantan-districten, tot het Ned. Jnd. gouverne
ment wordt beheerscht door de „Korte verklaring”.
Op welk standpunt het gouv1 zich ten rijen aanzien 
stelt, blijkt uit het Ind. Stb. 19M n° 24./

INDRAGIRI RIVIER.
StJMATRA (rivieren).

INDRAKILA. Zie OUDHEDEN.
INDRALAKSANA (Mal.). Zie ACACIA EAKNE- 

SIANA.
INDRAMAJOE. Noordelijkste afdeeling (en re

gentschap) van de residentie CUcriboiiy grenzende 
ten N. aan de Javazec, ten W. aan de afdeeling 
Krawang - (Pamanoekan- en Tjiasemlanden) der 
residentie Batavia, ten Z. aan de Preangor-Rogont 
schappen (afd. Soemednng) en ten O. en Z.O. aan de 
Javazec en de afdeelingen Cheribon en Madjalengka 
van de res. Cheribon. De afdeeling, 2332 K.M.3 
groot, bestaat uit twee eontróle-afdeelingen, nl. In- 
dramajoe met de districten: Indramajoe, Karang- 
ampèl en Slernan, en Kandanghaoer en Indra- 
majoe-Wcst met de districten Ixisarang, Kandang
haoer, Sindang en Bangadoea. Deze laatste 
controle-afdeeling is in 19J1 ontstaan naden terug
koop door het Gouvernement in 1910 van de twee 
groote particuliere landerijen Kandanghaoer en 
Indramajoe West. 14e afdeeling is geheel vlak en 
bevat in bet Westen uitgestrekte rawa’s. Van zuid 
naar noord wordt zij doorstroomd door de Tjima- 
noek, die langs de hoofd plaats Indramajoe vloeit. 
Indramajoe produceert voorden handel uitsluitend 
rijst, en wel een soort, welke (vooral de rijst van 
de genoemde particuliere landen) tot de beste van

en orde in zijn gebied te handhaven, deed Soetan 
Said de noodige stappen om zich onder de bescher
ming van het Ned. Indisch Gouvernement te stel
len. Als gevolg hiervan kwam het contract van 26 
September 1S3S tot stand, waarbij liet oppergezag 
van het Ned.-Indisch Gouvernement erkend 
strook gronds, ter plaatse waar Rengat ligt, aan het 
Gouvernement afgestaan werd, een en ander gevolgd 
door de plaatsing van een Assistent-Rcsident te 
Pekan Lais. Tengevolge van eene wijziging in de 
inzichten van het opperbestuur nopens de ten aan
zien van de Buitenbezittingen te volgen politieke 
gedragslijn, werd die plaatsing echter weder onge
daan gemaakt. Een nieuwe overeenkomst met In
dragiri werd, naar aanleiding daarvan, noodig ge
acht en den 13en Januari 1S43 gesloten. In dit con
tract werd de nieuwe bepaling opgenomen, dat de 
troonopvolging in Indragiri aan de goedkeuring van 
het Ned-Indisch Gouvernement, in overeenstem
ming met den Sultan van Lingga-Riouw, onderwor
pen zou zijn.

In 1S76 stierf de hoogbejaarde Soetan Said en 
werd liet bestuur aan zijn jongsten zoon Hoesiu 
opgedragen, die een nieuw politiek contract met 
liet Gouvernement aanging (1877) en zich weder te 
Rengat vestigde (tusschen 1S43 en 1877 was de zetel 
van het bestuur te Djapoera en elders gevestigd).

Weldra werd ook te Rengat een Controleur bij het 
BinnehlancLsch-Bestuur geplaatst (1878). De eerste 
tijd na deze plaatsing kenmerkte zich door inwen
dige beroering in het landschap. Eenige grooten 
hadden zich schuldig gemaakt aan opruiing en wille
keur en de zwakke Soetan stond tegenover de tuchte- 
looze anak-radja machteloos. Na den dood van 
Soetan Hoesin (1883) deden zich weer andere troe
belen voor, daar er drie candidaten voor de Soetans 
waardigheid waren, namelijk Radja Embok, dio 
later van zijne aanspraken afzag, Radja Aisa en 
Radja Abdoellah, meer bekend onderden naam van 
Ongkoe-Long. Rad ja-Aisa, oudste zoon van wijlen 
Soetan Hoesin, werd in 1885 tot Soetan verheven, 
doch intussehen had Ongkoe-Long zich door de be
volking van Boven-Indragiri als Soetan doen uit
roepen en trad na zijn dood (1888) zijn zoon Ongkoe- 
Nong (Radja Ibrahim) in zijne aanspraken. Einde
lijk gelukte het aan onze ambtenaren aan de verwik
kelingen een eind te maken, waarbij Radja Ibrahim 
genoegen nam met eene aanstelling tot Soetan-Moe- 
da en als zoodanig vertegenwoordiger van den Soe
tan in do Bovenstreken van Indragiri met stand
plaats Pranap (1890).

Soetan Aisa stierf in October 1902, nalatende een 
elfjarigen zoon, Mahmoed. Deze zoon werd tot op
volger gekozen en het bestuur over indragiri opge
dragen aan een regentschap, waarvan de Assistent- 
Residenl te Rengat deel uitmaakte ei de leider was. 
Het regentschap duurde tot 1912, toen Mahmoed 
als Soetan geinslalleerd werd. Intussehen hadden 
onze bemoeienissen met het inwendige bestuur van 
het landschap zich noodzakelijkerwijze zoozeer uit
gebreid, dat het sluiten van een lang politiek con
tract met den nieuwen bestuurder niet meer wen- 
sckelijk en hot beter werd geacht de verhouding 
van den bestuurder tot het Gouvernement dooi’ 
eene „Korte Verklaring” weer te geven. De nieuwe 
Soetan en de rijksgrooten stemden hiermede in 
zoo werd in Juni 1912 de „Korte Verklaring” gelce- 
kend. Tegelijkertijd werden de inkomsten van Soe- 

en landsgrooten nader geregeld. De scheiding 
tusschen hunne persoonlijke inkomsten en die van 
het landschap werd volledig doorgevoerd

!en een ncr.
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Java gerekend wordt. Tot de afdeeling behoort het 
noordelijk daarvan gelegen Boompjcs-oiland. Do 
afdeeling telde eindo 1905 ruim 318000 inwoners, 
waaronder omstreeks 80 Europeanen, + 4700 
Chincezen en 1080 Arabieren. U ƒ.'«7/V

INDRAMAJOE. District van cle afdeeling en liet 
regentschap van dien naarn van do res. Cheribon, 
met gelijknamige hoofdplaats en 30 desa’s met 
ongoveer 45000 inwoners, t. w. omstreeks 50 
Europeanen, 2000 Chineezen, 750 Arabieren en 
42000 Inlanders (einde 1905). /ƒ

INDRAMAJOE. Hoofdplaats van het district en 
de afdeeling van dien naam, behoorende tot de res. 
Cheribon. Zij telde op ’t einde van 1905: omstreeks 
1G.000 inwoners, t.w. een 50-tal Europeanen, 13.000 
Inlanders, bijna 2000 Chineezen en ruim 700 Ara
bieren.

In oudo tijden was het plaatsje van veel be- 
teekonis; in de berichten dor Porlugeczen en der 
vroegste Nederlandsche bezoekers wordt het on
der den naam van Dermayo als belangrijke han
delsplaats vermeld. Het lag toen vermoedelijk 
dichter bij het strand en is, tengevolge van aan
slibbing der Tjimanoek, daarvan allengs meer ver
wijderd. Valentijn noemt Indramajoe onder de 
voorname plaatsen op Java met veel handelsvertier 
en scheepvaart. Thans is het een plaatsje van weinig 
beleekenis./T !

INDRAMAJOE WEST. Was een der grootste 
particuliere landerijen op Java, 580 K.M.2 in uit
gestrektheid met eene bevolking van hijna 84000, 
verspreid over 4 districten. Rijstland bij uitnemend
heid ; produceerde een der beste rijstsoorten van 
Java, de zoo bekende Indramajoc-rijst. Op 1 Janu
ari 1911 is het voor 31/2 millioen gulden door het 
Gouvernement teruggekocht.

INDRAPOERA. District van de oncjera^d. Bajaj 
Salasa (zie aldaar), afd. Painan, het zuidelijkst ge
deelte van het gewest Sum. Westkust Verschillende 
oorlogen hebben voor deze landstreek — vóór do 
18de eeuw een der voornaamste rijken van Suma- 
tra met een bloeienden peperhandel — achteruit
gang en volksverloop ten gevolge gehad. In 10(38 
was Mohamad Sjah sultan van dit rijk; hij sloot 
met den koopman Bort een handelstraktaat en te 
lndrapocra werd een factorij gesticht. In 1085 viel 
lu i landschap ons af en sloot een verbond met de 
En gelachen, welk voorbeeld door de Sapocloeh 
Boeah Bandar (zie aldaar) en Mundjoeto gevolgd 
werd. In 1093 bracht de sultan Radja Mansoer 
Sjah teweeg, dat do Engelschen opbraken, zoodat 
de Hollanders er weder een kleine bezetting legden; 
deze werd echter 0 Juni 1701 uitgemoord, waarna 
het landschap werd bestraft en verwoest; eerst in 
1705 werd aan de bevolking toegestaan haar land 
weder te bewonen. In 1755 verbond het Inl. bestuur, 
bestaande uit den sultan en 20 mantri’s, zich weder 
nadrukkelijk aan de Compagnie. De sultan had, 
uls overblijfsel van eerbewijs en bescherming, in 
latere jaren nog één Europecsch soldaat als eere- 
wacht; in 1792 werd deze soldaat door den ser- 
geant-posthouder te Ajer Hadji teruggeroepen, en 
toen de sultan hiertegen bezwaren maakte, rukte 
de sergeant tegen Indrapoera op en doodde 9 per
sonen ; de sultan vluchtte naar Molco Moko en eer
der naar Bcnkoelen, waar hij zich onder de bescher
ming der Engelschen stelde en in 1824 overleed. 
Aldus ging het sultanaat van Indrapoera te niet. 
(Francis, Herinneringen UI bl. 147; De Stuers, 
Vestiging en Uitbreiding enz., I, bl. 25). In 1825 
werd Indrapoera tot regentschap gemaakt, do

laatste regent word in 1911 eervol ontslagen en 
het ambt niet meer vervuld. Reeds eenige jaren 
tovoren waren de functies van den Controleur der 
ondcrafd. Indrapoera opgedragen aan den Contro
leur te Balai Salasa, en toen nu ook de regent 
dween, was dc hoofdplaats Indrapoera als uitgestor
ven. Het is een heet en ongezond plaatsje; het eenige 
lichtpunt is er dc groote vrucbtdracht der klapper- 
boomen. Over Indrapoera gaat de ^ 214 K.M. 
lange, verharde rijweg, die van Padang,o.ver Boen- 
goes, Taroesan, Painan en Balai Salasa in Z.lijke 
richting langs de kust loopt tot aan Tapan (zie 
aldaar). Steeds meer wordt de weg van beteekenis 
voor afvoer der producten van het zich ontwikkelde 
Koerintji. Een voorname verbinding met Tapan 
is ook de Indrapocra-rivier, die tot Tapan voor 
groote handelsprauwen goed bevaarbaar is, doch 

en dan moet gezuiverd worden van boomen, 
die ladang-bewerkers in den bovenloop omhakken 
en in de rivier laten vallen. Het landschap Indra- L 
poera telt behalve de hoofdplaats nog de negri’s' % 
Tapan, Loenang en Silaoct.

INDRAPOERA (PIEK VAN). Zie KOERIN
TJI.

INDRAPOERI. Een aan den linker- en één aan 
den rechter oever der Atjèh-rivier gelegen zelf
standige moekim van de sagi der XXII Moekim, 
onderafdeeling Seulimeum, afdeeling Groot-Atjèh, 
respectievelijk ook wel Reukiëen Empéë Ara gehee- 
ten. De tramhalte Indrapoeri, tusschen Koeta Radja 
en Seulimeum, ligt op resp. 1 u. en 3/4u. sporens van 
die plaatsen. Gedurende een reeks van jaren was In
drapoeri standplaats van den militair-civiel gezag
hebber eencr gelijknamige, in 1905 met Seulimeum 
vercenigde onderafdeeling. Merkwaardig is er de 
„meuseugit raja” of „groote moskee” van de sagi 
der XXII Moekim, zooals in de XXV en XXVI Moe
kim vroeger ook groote moskeeën bestonden, resp. 
te Indrapoenva of Djereuë, en te Indrapatra.

Bij Indrapoeri neemt dc Atjèhrivier links de 
Krocëng Djereuë op.

INDUSTRIE. Zie NIJVERHEID.
INDUSTRIEELE EIGENDOM. Te Batavia ia 

gevestigd een Hulpbureau voor den industrieelen 
eigendom van het te ’s Gravenhage gevestigd bu
reau van dien naam. ~Het ressorteert onder het 
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 
te Buitenzorg en is belast met werkzaamheden 
aangaandefTabrleks1 en handelsmerken en het Oc
trooirecht voor uitvindingen.

Het Hulpbureau is tevens hulpbewaarplaats, 
belast mot de openbare mededeoling van de fabrieks- 
cn handelsmerken in do cerstverschijnende Java- 
sche Courant van iedere maand. Het stelt voor het 
publiek in Nederlandsch-Indië exemplaren verkrijg
baar van bijvoegsels van het „Journal” van het 
Internationaal Bureau te Bern, waarin internatio
nale merken zijn opgenomen.

Een „Reglement Industriccle eigendom Koloniën 
1912” is opgenomen in Indisch Staatsblad 1912 No. 
545/hetwelk 1 Maart 1913 in werking is getreden.- 
Het bevat voorschriften omtrent do wijze van in
zending en inschrijving van merken, ook van bui- 
tenlandsche, alsmede aangaande de kracht, de ver
nieuwing, den overgang en do nietigverklaring 
(door den Raad van Justitie te Batavia) van gedane 
inschrijvingen.

Ten aanzien van liet Octrooirecht voor uitvin
dingen zijn in Nederlandsch-Indië van toepassing 
de wet van 7 November 1910 No. 28 (Indisch 
Staatsblad 1911 No 130), het „Octrooireglement’(
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(Indisch Staatsblad 1912 NÓ./334 juncto 1913 No., sitischen vorm vrijlcvendo mannetjes en wijfjes ont

staan. Uit de eieren der laatste komen larven, die 
zich in den menschclijken darm tot do parthenoge- 
nctische wijfjes ontwikkelen. Ook Aucylostoma duo- 
denale (Zie WOEK ER Dl EREN) komt in den Indi- 
schen Archipel voor.

Van Lintwormen (Ceslodes, zie WORMEN) 
den Tacnia solimn en saginata en Dibrothriocephalu.s 
lattis bij menschen op Java aangetroffen.

Terwijl de mensch zich met eerstgenoemde soor
ten infecteert door het eten van te rauw varkens- 

rundvlcesch (zie WOEKERDIEREN), loeft

1
547), en de ordonnantie in Indisch Staatsblad 1911 
No. 549. Deze octrooiwetgeving is 1 Juni 1912 in 
werking getreden.

In Indiscli Staatsblad 1913 No. 489 zijn geplaatst 
de op 2 Juni 1911 te Washington mede namens 
Nederland geteekende verdragen tot bescherming 
van den industrieelen eigendom en betreffende de 
internationale inschrijving van fabrieks- en handels
merken.

wor-

INENTING. Zie VACOINE.
/\c~. ’ INFUSORIA. Zie CILIATA.

**7 .... ' INGAS (Jav.). Zie GLUTA.
V ' v ' A Q INGENIEURS. Bij verschillende takken van dienst 

/ in Ned. Indië met name Mariue-Elablissement 
(zie WERVEN en DOKKEN), Mijnwezen, Post- en 
Telegraafdienst, Spoor- en tramwegen, Stoomwezen, 
Waterstaat- en 's Lands Burgerlijke Openbare Wer
ken treft men ingenieurs aan. Voor zoooveel noodig 
komen zij in de artikelen, op die takken van dienst 
betrekking hebbende, ter sprake.

INGEZETENEN. Zie VERDEELING DER BE
WONERS VAN NED.-INDIË.

INGEWANDSWORMEN, ook HELMINTHES of 
ENTOZOA genoemd. Hiertoe behooren in de eerste 
plaats een aantal Rondwormen (Nematodes, zie 
WORMEN), die öf een gedeelte van hun leven öf 
voortdurend in verschillende diersoorten een para
sitisch bestaan voeren. Sommige Rondwormen echter 
leven tijdelijk of voortdurend in het water, in den 
grond of in planten. De voortplanting heeft plaats 
door eieren, soms worden levende jongen geboren. 
In geen geval ontstaan deze of andere parasieten, 
zooals leeken dikwijls meenen, in den darm of in vuil. 
Bij de Rondwormen ontbreekt wisseling van gastheer 
(zie WOEKERDIEREN) dikwijls. Eenige voorbeel
den van bij mensch of huisdieren parasiteerende 
Rondwormen mogen hier volgen.

In den Indischen Archipel worden spoelwormen 
(Ascaris lumbricoides) in den darm van den mensch 
veelvuldig aangetroffen. Hetzelfde geldt voor do 
maden (Oxyuris vermicularis), die vooral bij kinde
ren den dikken darm bewonen.

Filaria iredinensi-s, de Medinaworm of Guince- 
schc draadworm, wordt 1 M. lang en leeft in het on- 
derhuidsch bindweefsel, voornamelijk van de bce- 
nen, waar zij gezwellen veroorzaakt; zij brengt le
vende jongen ter wereld, die bij het baden uit hot 
gezwel in het water komen en kleine Schaak! iertjes 
(Cyclops) infecteeren. De mensch besmet zich door 
met drinkwater zulke Schaaldier! jes tot zich te ne
men. In den Ind. Archipel vindt men haar alleen bij 
Afrikanen, naar men meent uil hun vaderland mee
gebracht.

Tot de Rondwormen behoort ook de Trichine (Tri- 
, chinélla spiralis), waarmee de mensch zich kan in

fecteeren door het eten van rauw of onvoldoend ge
braden varkcnsvleesch, wanneer het de ingekap- 
selde trichine-larven bevat. Deze ontwikkelen zich 
in den darm tot geslachtsrijpe wormen, die in den 
darmwand dringen. Hier brengen de levendbaren- 
de wijfjes een groot aantal larven voort, die dooi
den bloedstroom naar de spieren gevoerd worden, 
waar zij zich inkapselen. Behalve in Europa komt 
de trichine o. a. ook in China en Indië voor, maar 
vooral in N.-Amerika.

In den darm van lijders aan Cochinchina-diarrhee 
kan men soms zeer talrijke exemplaren van Stron- 
gyloides stercoralis aantreffen. Deze soort vertoont 
generatie-wisseling en wel zoo, dat uit de zich 
der bevruchting ontwikkelende eieren van den para-

resp.
de jeugd vorm van Dibothriocephalus latus in zoet- 
watervisschen. In den darm van den mensch geko
men groeit de jeugdvorm van laatstgenoemde soort 
uit tot den geslachtsrijpen lintworm, wiens eieren 
zich in het water tot larven ontwikkelen, die waar
schijnlijk de vissollen infecteeren. Vrij zeldzaam 
vindt men in den Archipel bij den mensch do groote 
blaasworm van Taenia echinococcu-s. Deze blaas-

(Echinococcus-blaas) produceert talrijke sco- 
Jices; hij wordt ook bij verschillende huisdieren aan- 
getroffen. Wanneer deelen van den blaasworm in 
den darm van den hond komen, groeien de scolices 
uit tot eenige mm. lange geslachtsrijpe lintwormen, 
wier met een schaal voorziene larven den mensch 
infecteeren en in de organen van den mensch tot 
den blaasvorm uitgroeien. Behalve rond- en lint
wormen kunnen in den darm en de daarbij behoo- 
rende organen bij den mensch on de huisdieren ook 
zuigwormen en stekelsnuitwormcn (zie WORMEN) 
voorkomen.

Literatuur: C. Ph. Sluiter en N. H. Swellengrebel. 
De dierlijke parasieten van den mensch en van onzo 
huisdieren, 2de druk, 1912.

INGGANG (ËNGGANG) PAPAN. Naam op Su- 
matra voor den Rhinoceros-vogel, Dichoceros 
bicornis, bij de Maleiers Boeroeng-oendan ge
naamd.

INGGIVAKË. Een der bronrivieren van de Di- 
goel (zie aldaar en bij „OEWIMMERAH”). Zij is 
een linker zijrivier van de Oewimmerak, die wederom 
een linker zijrivier is van de Digoel. De InggivakÖ 
ontspringt bij de grens van Popua Territory en is 
bekend geworden, omdat vanaf een punt dezer ri
vier, gelegen op 0° 5' 4" Z.B. en 140° 50' 20' O.L. 
in 1913 ecu doorsteek gemaakt werd door een zeer 
moeielijk moerassig terrein naar de Alice-river, een 
zijrivier van de Elyriver (zie aldaar). Het bereikte 
punt lag dus op Australisch gebied, terwijl de Alico 
ter plaatse 80 a 90 M. breed was met een sterken 
stroom.

Dc bevolking aldaar noemt de „Alice” de „Bi- 
dah”, welke volgens hen in dc „Gowa” (Flj-river) 
valt.

worm
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INGGOE (Mal., Jav., Sound., Bal., Boeg). Naam 
voor de gomhars van Ferula Asa foetida, in het 
NederJanclsoh Stinkende Asanl of Duivelsdrek ge- 
heeten. Het is een stof, die in Perzië gewonnen 
wordt en in Indië in genees-middelen wordt ge
bruikt, Inggoe is ook dc naarn van Ru la graveolcns 
(zie aldaar).

INGOEL NA GODANG, Berg in het Westen van 
Pad a ng-La was, district Portibi op den linkeroever 
der Pane-rivier. Zie PADANGLAWAS.

INHEEMSCHE RECHTSPRAAK. Terwijl in het 
grootste deel van Java, op Madoera en in de helft 
der buitenbezittingen het gouvernement zijn eigen 
rechtspraak in naara der Koningin („gouverne- 
mentsreehtspraak”) heeft ingevoerd, is in het rijk 
Djokjakarta op Java en in de andere helft dor Bui-

j

zon-
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tonbezittingen een vanouds bestaande rechtspraak 
der bevolking in stand gelaten; deze noemt men de 
inheemsche rechtspraak of adatreclitspraak (zie 
aldaar). Zij komt voor, deels in zelfbesturendo land
schappen, deels ook (Groot-Atjèh, Tapanocli, Su- 
matra’a Westkust, Zukl-^umatra, .Riouw, ‘Börneo, 
Menado, Celebes, Amboina, Bali en Lombok) in 
rechtstreeks bestuurd gebied'; een kaartje Th Adat- 
reohtbundel V wijst haar omvang aan.

Waar het de lagere gerechten of rechtbanken 
betreft, b.v. die in dorpen of dorpscomplexen, 
zijn bij de inheemsche rechtspraak de rechtsprekers 
en de rechtspleging veelal nog gebleven als vanouds, 
en dus alleen door studie van het adatrecht der 
streek te kennen; zie daarvoor Mr. B. ter Haar, 
Het adatproces der inlanders, 1915. Wat ovcnwel de ’ 
hoogere rechtbanken met grootero ressorten (een 
onderafdeeling of een afdceling) aangaat, deze zijn 
dikwijls een schepping van het gouvernement, en 
ze zijn schier overal aan bepalingen onderworpen, 
welke onzerzijds zijn uitgevaardigd en slechts zeer 
ten deele met het oude landsgebruik samenhangen. 
In dit laatste geval heeft dus de qualificatie als 
„inheemsche rechtspraak” slechts deze negatieve 
beteekenis, dat de rechtspraak dezer hoogere recht
banken niet onderworpen is aan art. 75 Reg. regl. 
noch aan de sinds 1874 verordende reglementen op 
het rechtswezen in de Buitenbezittingen. Welke or
donnanties en welke gewestelijke voorschriften voor 
de inheemsche rechtspraak gelden, is opgesomd en 
medegedeeld in Adatrechtbundel XII, bl. 319 en 
404; zie ook Bijbl. 8122.”

Voor deze inheemschorechtspraak vergelijke men: 
Kleintjes, Staatsrecht van N. I., II, 2e druk, bl. 160 
en 182; De Louter, Handboek v. h. sta,ats- en adm. 
.recht van N. I., Ge druk, bl. 467; Van Vollenhoven 
in Ind. Genootsch. Oct. 1908; Carpentier Alting, 
Grondslagen der rechtsbedoeling, 1913, bl. 19 en 99; . 
Kielstra o.a, in Onze Eeuw 1915, en Lulofso.a. in 
Tijdschr. v. h. Binnenl. Bestuur. 49, 1915.

INIË LIKA. Vulkanische kegel op Elores, ten N.O. 
van de baai van Aimere, hoog ongeveer 1600 M. 
Hij werd in 1908 door Spandaw en Spruijt en door 
Rouiïaer in 1910 bestegen (Tijdschr. Aardr. Gen. 
1910, 1233, met 4 goede foto’s); de krater is klein 
(100 M. diameter) en bijna rond. In liet begin dezer 
eeuw (1905) heeft nog een ascheruptie plaats gehad.

INIË RIË of Roka-piek, 2245 M. hoog, dicht bij 
den vorigen vulkaan gelegen; de top is spits en van 
verre zichtbaar (foto bij Rouiïaer, T. A. G. 1910, 
1233). De berg — in 1910 bestegen door Spandaw en 
Pannckoek — bezit een kleinen, ronden, vrij diepen 
krater en rookt zwak. De jonge kegel schijnt door een 
oude somma (het Langa-gebergtc) omgeven te zijn 
(Pannckoek van Rhcdon in Jaarb. Mijnw. 1910,135).

INIF. Een kom mot warm, zwavolwaterstofhou- 
dend water, gelegen bij de samenvloeiing van do Wos 
en do Woerèmoe, welke laatste in do Toewana valt; 
deze is weder een zijrivier van de Bedidi-rivier, die 
uitmondt op de Zuidkust van de Maccluer Golf ten 
oosten van Goras (West Nieuw-Guinea). Het water 
in de kom heeft een lichtgroene kleur, het is flauw 
van smaak met de gewone lucht en bijsmaak van 
bedorven eieren. Gasbellen komen nu en dan aan de 
oppervlakte. In het midden van de kom is een tem
peratuur van 47° C. Het water stroomt niet zicht
baar weg, ofschoon er een afwatering naar de Wos 
moet zijn. Een eenigszins langdurig verblijf bij de 
kom voorspelt volgens de inlanders ongeluk.

INKOMSTENBELASTING. Zie BELASTINGEN 
I. a. blz. 225.

INKTVISSCHEN (Koppootige Weekdieren, Mol- 
lusca cephalopodn). De Ceplialopoda vormen onder 
de weokdieron een afzonderlijke klasse, die in tweo 
orden verdeeld wordt: de vier- en dotweekïcuwigen. 
Do eerste is in de tegenwoordig levende dierenwereld 
alleen vertegenwoordigd door de Ammonshoorn of 
Nautilus (zie aldaar). Do tweekieuwigen worden 
weder ingcdecld in achlarmigen (octopoda) en tien- 
nrmigen (dccapoda) naar het aantal der met zuig- 
scliijvcn bezette vangarmen rondom den mond. De 
tienarmige inktvisschen bezitten behalve 8 kortere 
armen nog 2 zeer lange, terugtrekbare vangarmen, 
die bij de achtarmige ontbreken. De meeste inktvis
schen bezitten geen uitwendig zichtbaro schaal. Dit 
is echter onder de achtarmige wel het geval bij de 
wolbekende p&pier-Nautilus (zie aldaar), Argonauta, 
ikan goerita, onder de tienarmige bij het Posthoorn- 
t je, S pinda, Tahi manoek samal (meeu wend rek). Bij 
de naakte inktvisschen ontbreekt de schelp meestal 
niet geheel, maar deze bevindt zich onder de huid 
als een langwerpige kalk- of hoornachtige rugplaat. 
Do eerste soort is onder den naam van zeeschuim 
(os sepiae) bekend, dat gebruikt wordt om vlakke 
voorwerpen glad te slijpen of te polijsten en als voed
sel voor kleine vogelsoorten in gevangen staat, tot 
welk doel die platen in de kooien worden opgehan
gen of fijn geschrapt onder het zaad vermengd en 
algemeen in den handel verkrijgbaar zijn. Do orga
nisatie der Inktvisschen is in hoofdzaken bij alle de
zelfde. De oogen zijn zeer groot en herinneren in 
bouw aan die der Gewervelde dieren. De naam van 
inktvisch is ontleend aan een peervormïgen buidel, 
inktzak genoemd, welke een bruin vocht, sepia ge
heet en, bevat. Do inktzak mondt in het laatste deel 
van den endeldarm uit, zoodat de sepia door den 
aars ontlast wordt. Hot dier stoot dit vocht uit om 
zich, als hot vervolgd wordt, voor zijne vijanden 
onzichtbaar te maken en dan pijlsnel te ontvluchten. 
Do bek is met twee groote kromme, hoomachtige ka
ken voorzien, welke op een papegaaibek gelijken; de 
mantclholte met de kieuwen ligt aan die zijde van 
het dier, die bij hot zwemmen naar beneden gekeerd 
is. Langs den vrijen mantelrand, die achter den kop 
ligt, stroomt het water in de mantelholte, terwijl het 
met kracht door een trechter naar buiten gespoten 
kan worden. Deze trechter, die met de armen don 
voet der andere weekdieren vertegenwoordigt, is 
naar voren gekeerd. Door het krachtig uitstooten 
van het water zwemt de inktvisch in achterwaart - 
scho richting. Do huid bevat eigendommelijke cel
len (chromatophoren), waarin zich kleurstoffen van 
zeer verschillende tinten bevinden; deze cellen, wel
ke door in- en uitwendige prikkels uitgezet en sa
mengetrokken kunnen worden, brengen dio prach
tige kleurspelingen voort, waardoor de inktvisschen 
een zekere vermaardheid bekomen hobben en welke 
dikwijls nog uren na den dood zich vertoonen. Ge
durende ’t leven weten de dieren door middel dezer 
kleursveranderingen de tinten en vormen hunner 
omgeving zoo bedriegelijk na to bootsen, dat zij vol
komen onzichtbaar worden, zelfs voor iemand die 
zich in hunne onmiddellijke nabijheid bevindt. Men 
meent, dat zwemmende inktvisschen door zulk een 
plotselinge klcursvcrandering hun vijanden afschrik
ken. Do eieren der inktvisschen bevinden zich in 
een hoornachtig omhulsel, zijn peervormig en han
gen bij trossen aan elkaar (zoogenaamde zeedrui- 
ven). Het voedsel der inktvisschen bestaat uit allerlei 
zeedieren, waaronder ook de hardste schelpdieren, 
welke zij weten te openen zonder zo te verbrijzelen. 
Zij worden in ontzaglijke hoeveelheid gegeten
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hammcdaanscli-godsdicnstige rechtspraak der zgn. 
priesterraden (zie PRIESTERRAAD).

INLANDSCHE SCHOLEN. Zie ONDERWIJS.
INLANDSCHE WETTEN. Onder deze uitdruk

king vat men gewoonlijk alle inlandsche geschriften 
samen, die op een of andere wijze handelen over 
het recht der bevolking; en juist daardoor is deze 
uitdrukking zoo gevaarlijk en misleidend. Vooreerst 
toch ziet zij op inlandsche beschrijvingen d.i. te- 
boekstellingen van het adatrecht; voorts op adat- 
regelingen, die geen dwingend karakter hebben, doch 
overeenkomstig welke een groep inlanders verklaart 
zich voortaan te willen gedragen; voorts op binden
de volksverordeningen; en eindelijk op vorsten - 
verordeningen. Het is dikwijls verre van gemakkelijk 
te beslissen, of een inlandsche rechtsopteekening 
tot de eene of tot eene andere van deze vier soorten 
behoort: eenvoudige recht sbesch rij vingen b.v. wor
den meermalen gekleed in den vorm van een vorsten- 
edict uit vroeger tijd, en op beide past men de be
naming oendang-oendang toe. In De Atjèhers, .1, 
bl. 3—12, doet dr. Snouck Hurgronje met klem uit
komen, dat' hetzij teboekstelling hetzij nieuwe rege
ling van het adatrecht meestal duidt op verval 
van het volksrecht öf op neiging om van het volks
recht af te wijken, en dat men dus met het bezigen 
van zulke „inlandsche wetten” als kenbron en 
vindplaats van levend adatrecht niet voorzichtig 
genoeg kan zijn. Vooral buitenlandsche auteurs, 
die op de eigenaardigheden van het Indonesisch 
adatrecht niet verdacht waren, hadden neiging om 
uit een paar toevallig geraadpleegde „inlandsche 
wetten” het recht des lands te willen opmaken.

I. Inlandsche teboekstellingen. Bekende voor
beelden daarvan zijn het handelswetten- en schceps- 
wettenboek der Wudjoreezen op Zuid-Gclebes 
(uit 1676; uitgegeven door Matthes in 1869) en de 
in den vorm van uitspraken van oude vorsten en 
wijzen gekleede rapang en latowa van Zuid-Gelebes 
(zie Ind. W. v. h. Recht 1292—1296 en Bijdr. v. h.

door de dolfijnen, de potvisschcn enz. De Sepia’s en 
Loligo's onderscheiden zich door een samengedrukt 
zakvormig lichaam. De Sepia's hebben een lange 
zijdelingscho vin en een inwendige, plaatvormigc 
kalkschaal, de Loligo's daarentegen een kortere zij
delingscho vin en een inwendige hoornschaal. Bij 
Java en elders in den lnd. archipel komen Sepia 
xmila, S. in er mis, S. tvbcrculaia en S. aculeuta voor; 
Loligo javanica- is eon zeer algemcene soort. Kleine 
soorten van ’t geslacht Loligo komen soms bij dui
zenden op de vischmarkten als ikan tjoemi-tjoemi 
voor en worden door inlanders en Chineezen met

]

smaak gegeten. Zij zwemmen bij scholen in zee rond 
en gelijken dan bedriegelijk op visschcn. Hiertoe be
lmoren dio rcusachtige voorwerpen, wier lichaams
lengte 2—6 meter bedraagt en wier vangarmen elk 2 
meter lang zijn. terwijl het gewicht van liet gehcele 
dier 400—2000 pond is. Zulke exemplaren zijn zoo
wel in oudere als in nieuwere tijden waargenomen en 
hebben aanleiding gegeven tot allerlei ware of fabel- 
achlige berichten. Dergelijke grootc voorwerpen, 
die ook in de Indische maar vooral in de Japansche 
zeeën werden aangetroffen, zijn steeds zeer gevreesd, 
vooral door visschers; het is een volstrekt zeker feit, 
dat, als deze dieren zich door middel hunner zuig
nappen met eenige hunner armen aan onderzeesche 
rotsblokken of een of ander voorwerp hebben vast
gezogen, zij met de overige armen menschen en 
visschers boot en naar zich toehalen, welke dan onher
roepelijk verloren zijn, tenzij de visschers die armen 
bijtijds kunnen afkappen, waarvoor de Japanners al
tijd een bijl bij de hand hebben. Onychoteutliys an- 
gulata is een gewone Javaansche soort. Terwijl do 
meeste tienarmigo inktvisschen zwemmers zijn, die 
door do inlanders ’s nachts met behulp van kunst
licht gevangen worden, vertoeven de achtarmige bij 
voorkeur op den zeebodem, vooral op steenachtige 
plekken, zooals de binnenkant van koraalriffen, en 
verbergen zich in spleten en holen, waarde inlanders 
hen met spitse stokken buit maken. Op zandigen
bodem bouwen zij van losse steen brokken een soort Kon. Inst. 38, lSSOk^/ 
nest, met de opening aan de bovenzijde, van waaruit7 ^ ca II. Adatregelingen (zie op dat woord), vooral dio 
zij huil prooi beloeren en met ontzaglijke vlugheid ■■ • van GhristeninJanders in de Bataklanden, op ITal- 
bespringen. Ten slotte zij vermeld, dat verschillende mahera, op Oost-Java en elders. Voorbeelden geven
inktvisschen bekend zijn, in het bezit van over het o.a. Bijdr. v. h. Kon. Inst. 63 (1909), Adatrechtbun-
lichaam verspreide lichtgevende organen. del III bl. 177 (vgl. X bl. 13), VII bl. 44 en 121, on

INLANDERS. Zie VERDEELING DER BEWO- X bl. 288.
NERS VAN NED.-INDIË. III. Volksverordeningen van inlandsche dorpen

INLANDSCH BEZITRECHT, zie GROND (RECH- (Bali, Java), van inlandsche waterschappen (Bali)
TEN OP DEN). De toevoeging van „inlandsch” is of van andere inlandsche rechtsgemeenschappen
noodigom verwarring te voorkomen tusschen eener- uit de bevolking zelf. Voorbeelden geven de Kerta-
zijds dit oostersche recht,op grond of roerend goed, sima van Van Eek en Liefrinck in Tijdschr. v. In
hetwelk men ook een oostersch eigendomsrecht zou Ba tav. Genootsclx. 23, 1876, en de geschreven
kunnen noemen, en anderzijds het in het Indische desaregeling van Modjowangi in Tijdschr. v. h.
burgerlijk wetboek voorde Europeanen bedoelde be- Binn. Bestuur 1, J888 (vgl. Meded. Ned. Zendgen.
zitof recht van bezit, hetwelk juist een tegenstelling 49 bl. 387).
vormt met het (Europeesche) recht van eigendom. IV. Vorstenedicten, soms van grooten, soms van 

INLANDSCH RECHT. Term ter aanduiding van uiterst geringen invloed, zijn vooreerst ten deele
alle recht, dat voor de inlanders in Ned. Indië de nog toegepaste anggër-anggëran van Java
geldt en dus zoowel hun adatrecht (zie aldaar) (zie b.v’/Adatreehtbundel X bl. 43), eu verder zulke
omvat als de van het Europeesch gezag uitgegane verordeningen als die van het rijk Bandjcrmasin
hoogerc en lagere verordeningen voor inlanders. van 1835 (Indische Gids 1881 en Adalrcchtbundel 

INLANDSCH REGLEMENT. Zie RECHTSWE- XIII), ais het Bolaang-Mongondousehe Wetboek
(Tijdschr. v. h. Bntav. Genootsch 35, 1893) of het 
Boneschc wetboek (Adatrechtbundel XII), of do 
landsverordeningen der vorsten van Lombok (uit
gegeven in 2 dln. door Liefrinck in 1915). Bij het ge
noemde Boneschc wetboek is reden tot twijfel, of 
het wel in zijn geheel een vorstenedict is. Op Bali 
hccten de tot het volk gerichte vorstenedicten pa- 
swara of titiswara.
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Ll^-^JNLANDSCHE HOOFDEN. Zie BESTUUR.
INLANDSCHE RECHTSPRAAK. Term, waarme

de men dien tak der gouvernementsrechtspraak 
(of: rechtspraak in naam der Koningin) aanduidt, 
welke de inlanders als normale justiciabelen heeft. 
De inheemsche of ad at rechtspraak (zie op beide 
woorden) valt er dus evenzeer buiten als de Mo-

|J/‘
!



INLANDSCHE WETTEN — INSTITUTEN. 155

Ten slotte dient nog gewezen te worden op twee 
soorten van geschriften, die men met de hierbcdocl- 
dc „inlandsche wetten” gevaar loopt te verwarren. 
Do eerste soort zijn die oude Javaansch-Balineesche 
wetboeken (zooals Koetaramanawa, Dewadanda, 
Soorja alam, Adiagama), die een beschrijving van 
Hindoerecht beoogen te geven. De tweede soort zijn 
die in een inlandsche taal gestelde adatbcschrijvin
gen (zooals die van Lewis, Gersen, Ullman, of de 
Simboer Tjahaja van Zuid-Sumatra), welke het werk 
van Europeanen zijn, soms zelfs het werk van het 
Bestuur, en die natuurlijk niet tot „inlandsche 
wetten” kunnen worden alleenlijk door den vorm, 
welken zo van hun opstellers ontvingen.

Over de verschillende soorten van inlandsche 
wetten hiergenoemd, zip\YVilken, Verspr. Geschr. 
II, 1912, bl. 221—223 (vgl.'-Adatrechtbundel VI , 
bl. 274), alsmede Van Vollen hoven, Het Adatrccht 
van N. I., bl. 105—115, 149—150, 226—227, 247, 
273, 288, 311, 327, 352, 371, 382—383, 425 en 456— 
457, waar tevens wordt verwezen naar verdere ge
gevens. Zie voor Java op ANGGER.

INOCARPUS EDULIS Forst., fam. Leyumino- 
sae-Pa'pilionutae, Gajam (mal., jav., soend.), Gatèt 
(SOEND.), boom met diep- en onregelmatig gesleuf- 
den stam en geurige bloemen in aren. De peulen 
hebben slechts één zaad en springen niet open. Zoo
wel het vruchtvleesch als de zaden worden gegeten, 
on de boom, die vermoedelijk in do Molukken in- 
heemsch is, vindt men daarom in den geheelen 
Archipel aangeplant.

INSANA. Landschap op het eiland Timor, be- 
hoorende tot de onderafdeeling Noord-Midden- 
Timor der afdeeling Noord en Midden Timor van 
de residentie Timor en Onderhoorigheden. Het 
grenst ten noorden aan Bebolci eii ten 'zuiden aan 
het landschap Noimoeti.

INSCRIPTIËN (in den Malcischen Archipel). Zie 
OUDHEDEN, HINDOEÏSME en JAVA (ge
schied e n i s).

INSEKTENETERS (inseclivora), laagst ontwikkel
de orde der Monodelphe zoogdieren (zie ZOOG
DIEREN); hun fossiele voorouders zijn niet van 
die der Buideldieren te onderscheiden. Kleine die
ren, die meestal een nachtelijke levenswijze voeren 
en zich hoofdzakelijk mot insekten e. d. voeden. 
Hun primitieve organisatie blijkt o. a. uit don bouw 
der ledematen, waaraan oorspronkelijke kenmerken 
bewaard gebleven zijn (het zijn zoolgangers, bijna 
altijd met 5 vangers on teenon, die alle klauwen 
dragen en waarvan duim en eerste teen nooit oppo- 
neerbaar zijn), uit de gladde oppervlakte der her
senen en uit het primitieve gebit, welles kiezon 
scherpe spitsen bezitten. De meeste Insektcnoters 
wonen op den grond, andere (Tupajidae) zijn boom
bewoners, weer andere leven in het water of, zooals 
de mol, in onderaardsehe holen. De Insektenoters

uitvoerrechten en accijnzen (zie BELASTINGEN 
blz. 256), den landbouw, do landolijkc inkomsten (zie 
BELASTINGEN blz. 241), het onderwijs, de scheep
vaart (zie BEBAKENING enz.), de spoor- en tram- 
wegdienston, den veeartsenijkundigon dienst, het 
ijkwezen (zie MATEN EN GEWICHTEN). Voor zoo
veel noodig komen zij in de artikelen, op die tak
ken van dienst betrekking hebbende, ter sprake.

INSTITUTEN. Hieronder volgen de als instituut 
opgerichte instellingen, welke bevordering der we
tenschap met betrekking tot Ned.-Indië ten doel 
hebben. Zie ook COMITÉ, GENOOTSCHAP
PEN, MAATSCHAPPIJEN, SYNDICATEN, VER- 
EENIGINGEN.

Ko 1 oniaal Instituut te Amster
dam (Statuten goedgekeurd bij Kon. Besl. 27 
Aug. 1910 No. 53, Ned. Stct. 7 Oct. No. 234) is/- V 
eene vereoniging, welke zich in het algemeen ten 
doel stelt het verzamelen en verbreiden van ken
nis omtrent onze overzeesche gewesten en in het 
bijzonder de behartiging der handels-, land
bouw-, nijverheids-, en andere belangen, die zoo
wel voor het moederland als voor de koloniën , f 
uit Nederlandsch koloniaal bezit voortvloeien.

Hot denkbeeld , om te Amsterdam eene breed 
opgevatte instelling te stichten is geleidelijk ont
staan uit overwegingen van verschillenden aard, 
voornamelijk verband houdende met den wensch 
om verbetering te brengen in den toestand van het 
Koloniaal Museum te Haarlem. (Zie bij KOLONIAAL 
MUSEUM). Toen het dat Museum aan plaats
ruimte en geldmiddelen ging ontbreken, en toen 
bovendien, in verband met den verhoogden Ne- 
derlandschen kolonialen arbeid, meer en meer be
hoefte ontstond aan wetenschappelijke en prac- 
tische koloniale voorlichting, deed zich de nood
zakelijkheid gevoelen om te geraken tot eene 
centrale koloniale instelling voor wetenschap, on
derwijs, handel en nijverheid te Amsterdam. Het 
initiatief werd in 1910 genomen door den oud- 
minister van koloniën J. T. Cremer en het lid 
der Tweede Kamer der Staten-Generaal Dr. H.
F. R. Hubrecht, aan wie binnen enkele maanden 
tijds van verschillende zijden II millioen gulden 
werd toegezegd, terwijl ook spoedig bleek, dat 
op krachtige medewerking van de Regcering, van 
de gomeonte Amsterdam en van versc-hillendo 
wetenschappelijke instellingen kon worden gere
kend. Plannen voor de stichting van een gebouw, 
op het door de gemeente Amsterdam in erfpacht 
afgestaan terrein van de voormalige Oosterbo- 
graafplaats, werden in studie genomen en in 1913 
werd uit een drietal plannen gekozen dat van de 
architecten J. J. en M. A. van Nicukerken, dat thans 
in uitvoering is (Eigen Haard 1914 blz. 989). De in
middels ingetreden buitengewone binnen- en buiten- 
landsche omstandigheden werken belemmerend op 
de totstandkoming van hot grootc gebouw, dat o. a. 
zal bevatten: een ruime monumentale hal, vergader
zalen, bureau van den Algemeenen Secretaris, 
een groote aula voor 6S0 toehoorders, een kleine 
aula voor 120 personen, 12 cursuslokalen, een 
bibliotheek met leeszaal on seminar- en studio- 
kamers, lokalen voor photographie. Voorts is ge
rekend op eene Afdeeling Handelsmuseum met. 
vertrekken voor don directeur en den conserva
tor, laboratoria voor chemische, botanische en 

bij verschillende takken van dienst, met name do zoölogische onderzoekingen, een herbarium enz. 
arbeidsinspectie, het boschwezen, financiën (zie Een museum met eene expositieruimte van 6165 
KASBEHEER), het gevangeniswezen (zie STRAF- M3 en bestemd zoowel voor de tentoonstelling 
STELSEL), den geneeskundigen dienst, de in- en van do verzamelingen der Afdeeling Handels-

r . •
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zijn over de geheelo aarde verspreid, met uitzonde
ring van Australië en Z.-Amerika, zij ontbreken dus 
juist in hot gebied der Buideldieren. Inden Indischon 
Archipel zijn zij ondanks den tropischen insekten- 
rijkdom betrekkelijk slecht vertegenwoordigd. Er 
komen hier drie families voor: de Soricidae (zie 
SPITSMUIZEN), do Erinacthlae (zie EGELS) en de 
Tupajidae, (zie BOOMSP1TSMUIZEN).

INSINSI. Zie BUI DE LM A RT E RS.
INSPECTEURS. Deze ambtenaren treft men aan
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koloniale Volkenkunde studiën wenschen te maken
Aan deze afeccling wordt tweemaal 'a jaars oen 

driemaandelijksohe Indologische leergang gehouden 
ten dienste van hen, die kennis wenschen op te 
doen omtrent Ned. Indië. Deze leergang betreft het 
ondorricht in volkenkunde van den Indischen Ar
chipel, aardrijkskunde van Ned. Tndië, Maleisch, 
Indische Staatsinstellingen, koloniale maatschap
pelijke toestanden, tropische gezondheidsleer en 
voortbrengselen.

Een belangrijk gedeelte van den wetenschappo- 
1 ijken arbeid van deze afdeeling zal bestaan uit de 
stelselmat ige ethnografische studie dor volken in do 
Nederlandsche koloniën met de bedoeling om 
daardoor mede te werken aan hare economische 
verheffing. Teneinde in dit opzicht tot eene ge- 
wenschte decentralisatie te komen, zijn, in navol
ging van het sedert 1908 bestaande Bataksck- 
Instituul (zie hierna), een aantal kleinere Insti
tuten opgericht, die zich voorstellen in nauwe 
aansluiting bij het Koloniaal Instituut te wer
ken. Het verband met het Koloniaal Instituut 
wordt hoofdzakelijk gedacht te bestaan in het 
optreden van den directeur van de Afdeeling Vol
kenkunde als secretaris van de besturen der klei
nere Instituten; in het ter beschikking stellen 
van hulpmiddelen, studiegelegenheid, boekerij, 
verzamelingen, aanraking met verschillende in
stellingen, en in het doen verschijnen van do 
wetenschappelijke uitkomsten van de studiën der 
„archivarissen”, welke ieder een bepaald volk of 
een bepaalde groep van volken in behandeling 
nemen, ten einde in de eerste plaats te komen 
tot goede bibliographieën en monographieën be
treffende die volken. Op den geschetsten voet 
werden achtereenvolgens opgericht:

Het Atjeh-lnstituut. (Statuten goedgekeurd bij 
Kon. Besl. 31 Juli 1914, no. 61).

Het Bali-Instituut. (Statuten goedgekeurd bij 
Kon. Besl. 13 Dcc. 1915, no. 78).

Het Oostkust van Sumatra-Instituut. (Statuten 
goedgekeurd bij Kon. Besl. 11 November 1916, 
no. 40).

Het Zuid-Sumatra-Instituut. (Statuten goedge
keurd bij Kon. Besl. 19 Dec. 1910, no. 31.

De Ajdediv/j Tropische Hygiëne is gecombi
neerd met het laboratorium voor gezondheidsleer 
van de Gemeentelijke Universiteit et) daarmod- 
vereenigd ondergebracht in een afzonderlijk ge
bouw, aan het Oosterpark dicht bij het Koloe 
maal Instituut.

Deze afdeeling heeft haar ontstaan to danken 
aan den steeds dringender wordenden cisch, dat 
geneesheeren, die naar de tropen gaan, zijn voor
bereid op de hygiënisch geneeskundige vraag
stukken, welke hen daar wachten.

In het nieuwe gebouw, dat in 1917 zal wor
den in gebruik genomen, vindt men een cursus
lokaal, een kleine gehoorzaal, een groote gehoor
zaal, een centrale keuken voor de bereiding van 
voedingsbodems, eene bewaarplaats voor steriel 
materiaal, werkplaatsen en kamers voor vivi
sectie en photographie. Voorts een bibliotheek met 
leeszaal, laboratoria voor chemische en bacterio
logische onderzoekingen, een „muggenkamer”, oen 
museum en de noodige dienstruimten. Een stal 
voor proefdieren is in den tuin gebouwd. Deze 
afdeeling beschikt over een uitgebreido biblio
theek op het gebied van geneeskunde en hygiëne, 
verder over tabellen, teekeningen, grafieken, photo- 
graphieën, lantaarnplaatjes, wasmodellen met be-

museum als van die van de Afdeeling Volken
kunde. is gelegen tussclien de studiegebouwen van 
die Afdeelingen.

In het studiegebomv van de Afdeeling Volken
kunde zijn gedacht de kamers van den directeur, 
diens bureau, handbibliotheek en cursuslokaal, 
zoomede vertrekken voor den conservator, den 
antliropoloog en voorts een aantal studickamers, 
o. a. ten behoeve van de kleinere Instituten, 
waarvan hier verder melding wordt gemaakt.

Over het gebouw van de Afdeeling Tropische 
Hygiëne vindt men hieronder nadere mededcelingen.

De werkkring van het Koloniaal Instituut kan 
in groote trekken blijken uit de organisatie, 
die in menig opzicht nog een voorloopig karak
ter draagt, doch die toch reeds een beeld kan 
geven van hetgeen in de toekomst nopens de werk
zaamheden van het Instituut wordt beoogd.

Het Algemeen Secretariaat is belast met het 
algemeen beheer van de vereeniging, met het be
heer van de uitgebreide photographische, cinema- 
tographiseke en lantaamplaten-verzamelingen, met 
het organiseeren van voordrachten, met het beheer 
van de boekerij van het Instituut en van de aangeslo
ten vereenigingen; met de verspreiding der vanwege 
het Instituut verschijnende publicatiën. De boe
kerij breidt zich in de laatste jaren belangrijk 
uit en neemt meer en meer het karakter van een 
centrale koloniale bibliotheek aan, mede door de 
talrijke verbindingen met buitenlandschc weten
schappelijke instellingen en vereenigingen.

De Ajdeeling Handelsmuseum heeft tot kem de 
natuurwetenschappelijke verzamelingen van het 
Koloniaal Museum te Haarlem, dat op 1 Januari 
1915 door de Maatschappij van Nijverheid aan 
het Koloniaal Instituut is overgedragen. In de 
laboratoria dezer afdeeling worden onderzoekin
gen uitgevoerd, die betrekking hebben op de ko
loniale producten, waarbij gestreefd wordt naar 
samenwerking met dergelijke wetenschappelijke 
inrichtingen in de koloniën. Is dus de werkkring 
van deze afdeeling in hoofdzaak natuur-weten- 
schappelijk bedoeld, ook arbeid van economischen 
aard, zooals voorlichting in handel en nijverheid, 
staat op haar programma. Zoo worden voort
durend op aanvrage inlichtingen verstrekt om
trent koloniale producten en wordt voorts kennis 
genomen van deeischen van handelen nijverheid, 
teneinde in verband met ingestelde proefnemingen 
de hoedanigheid of den afzet van dergelijke pro
ducten te bevorderen. Op ruime schaal worden 
voorts schoolverzaïnelingen van koloniale produc
ten aan onderwijsinrichtingen in Nederland ver
strekt.

De Ajdeeling Volkenkunde. In het onder het 
bóheer van deze Afdeeling komende Elhnogra- 
phisch Museum zullen worden opgenomen de uit
gebreide ethnografische verzamelingen van het 
Koloniaal MuSeum te Haarlem, van het genoot
schap „Natura Artis Magistra”, van de wereld
tentoonstelling te Parijs, van de opvolgende on
derzoekingstochten uTSuriname, van afgietsels van 
Hindoemonumenten op Java en tal van andere 
collecties, welke sedert het bekend worden van 
de plannen van het Instituut ten geschenke zijn 
of worden ontvangen. Het ligt in de bedoeling 
een zoo volledig mogelijk beeld te geven van de 
beschavingsuitingen der verschillende volken, wel
ke in de Nederlandsche koloniën leven. De af
deeling biedt gelegenheid en materiaal voor studie
doeleinden aan personen, die op het gebied der

ï
* 1

i

;

i



167INSTITUTEN.

arbeid mag genoemd worden do door do bevolking 
van een groot deel der Hoogvlakte met vrucht 
ter hand genomen verbouw van Europeesche 
aardappolsoorten volgens Europeesche methode.

In den laatsten tijd blijkt ook de teelt van ver
schillende Europeesche groenten en tuingewassen 
mogelijk en voordcelig.

Een tweede tak van practische werkzaamheid, 
die echter nog in het stadium van proofnoming 
verkeert, is sedert 1914 ter hand genomen, nl. 
practisch handworksonderwijs, voornamelijk tim
meren en smeden. Te Kabaii JDjahè,_Jioofdplaats 
der onderafdeeling de Karo-landen, is een hand- 
werksinrichting verrezen, reeds uit verschillende 
gebouwen bestaande, waar een wisselend getal 
Karoscho jongelieden als interne leerlingen prac
tisch en eenvoudig theoretisch onderwijs ont
vangen.

Koninklijk Instituut voorde taal 
land- on volkenkunde van Neder
landse h-I n d i c. Het Instituut, dat zijn ont
staan voornamelijk te danken heeft aan het krach
tig iuitialief van J. C. Baud, werd 4 Juni 1851 
te Delft, opgericht. In 1864 werd de zetel naar 
’s Graven hage^overgebracht.

Het doel is de bevordering van de taal-, land
en volkenkunde van ’s Rijks ovcrzeesche bezit
tingen en koloniën door: a. te verzamelen wat 
daarover in druk bestaat of in handschrift te 
bekomen is; b. door het uitgeven van Bijdra
gen en door het uitgeven, of ondersteunen der 
uitgave van afzonderlijke Werken; c. door het 
stellen van vragen ter beantwoording en door 
het aanmoedigen en beloonen van verdienstelijke 
ondernemingen; d. door het onderhouden van be
trekkingen met andere wetenschappelijke instel
lingen on personen in Nedcrlapd, de Nederlandsche 
kqloniën en het buitenland/

Door aankoop, schenking on ruiling bezit het 
7 Instituut eene jaarlijks in belangrijkheid toe

nemende bibliotheek (Koloniale Bibliotheek^ 
Galcnstraat 14, den Haag)- sinds"!S7S met 

die- van het Indisch Genootschap in één ge
bouw gevestigd on vereenigd; elk lid van eon 
der beide vereenigingen heeft recht van toegang 
tot beider boekverzamelingen. Van deze Biblio-\ S 
theek verscheen in 1908 een met zorg bewerkte'^ 
catalogus (1054 blz.), waarop in 1915 een eerste 
supplement (426 blz.) is gevolgd, voorts verschij
nen jaarlijks „opgaven van aanwinsten”.

Van do Bijdragen verschenen in 1916 het 
7ljhi 72o deel./De afzonderlijke werken zijn niet 
doorloopend genummerd, maar bedragen reeds een f 'i- 
vrij aanzienlijk aantal; men vindt daaronder fraaie 
plaatwerken, uitgaven van belangrijke handschrif
ten, uitkomsten van ondorzoekingsreizen, op kos
ten van of mot geldelijko ondersteuning van het 
Instituut ondernomen, woordenboeken enz. Do 
Bijdragen en de Werken wordon bij de uitgave 
kosteloos aan do leden verstrekt en verder door 
middel van den boekhandel verkrijgbaar gesteld.
De algemeene vergadering is bovoegd op voor
stel van het bestuur te bepalen, dat eon werk 
alleon voor de leden verkrijgbaar zal zijn tegen 
do helft van den bookhandelsprijs.

De contributio dor gowono leden bedraagt f 12 
’s jaars, de leden-donatours botalen f 1000 in 
eens of ten minste f 25 per jaar.

Het Instituut wordt in Indiö vertegenwoordigd 
door twee Commissarissen, aan wie jaarlijks ten 
laste der Indischo geldmiddolen eene som van

trekking tot tropischo ziekten, musoumpropara- 
ten, enz.

Vanwege de afdeeling wordt onderwijs gegeven 
in tropische ziektekunde, epidemiologie, mikro- 
biologie en praktischo oefeningen in onderzoe
kingsmethoden, zoomede klinisch onderwijs, o. a. 
aan voor den Indischen dienst bestemde en aan 
andero geneeskundigen.

Do laboratoria bieden gelegenheid tot allerlei 
wetenschappelijke onderzoekingen op het gebied 
der tropische- en scheepshygiëne.

Bataksc h-I nstituut. Het Bataksch In
stituut is opgericht te Leiden, den 30en Septem
ber 1908. In de voorbereiding tot de oprich
ting heeft een zeer werkzaam aandeel gehad wij
len de heer L. C. van Hasselt, oud-Resident van 
Tapanoeli, wiens denkbeelden omtrent de metho
de van' bestrudeering van Indië weerklank vonden 
o. a. bij Dr. O. W. Janssen, directeur der Sencm- 
bah-Maatschappij.

De hoofdgedachte van de door Van Hasselt 
voorgestane methode is, Indië, wegens zijn grootc 
uitgestrektheid en den zeer uiteenloopenden aard 
der samenstellende deelen, voor grondige bestu- 
deering te verdeelen in een groot aantal betrek
kelijk kleine stukken, die min of meer een geheel 
uitmaken, uit aardrijkskundig, ethnologisch en 
economisch oogpunt bezien. De oprichting van 
het Bataksch Instituut beoogde naast het on
middellijk doel een nevendoel van demonstra- 
tieven aard: een voorbeeld te geven, dat, naar 
werd gehoopt, voor andere deelen van Indië na
volging mocht vinden (on ook reeds gevonden 
heeft). Het onmiddellijk doel is in do statuten 
aldus omschreven:

„„Het Bataksch Instituut” stelt zich ten doel
a. het verzamelen van zoo volledig mogelijkc 

gegevens betreffende do Bataklanden en hun 
bewoners, daaronder begrepen gegevens be- , 
treffende den invloed door buurvolken ge: 
oefend;

b. het dienstbaar maken van deze gegovens 
aan liet welzijn van do bewoners der Ba- 
taklandon, aan hun ontwikkeling en aan 
onze betrekkingen met hen.”

Ter bereiking van dit doel werd aangesteld 
een vaste werker, die eerst den naam droeg van 
laborant, eon benaming, die hoewel don aard 
zijner weikzaamheid goed kenmerkende, veelvul
dig aanleiding gaf tot misverstand en daarom in 
1916, nadat andere soortgelijke instituten waren 
opgericht, werd veranderd, in dien van archiva
ris. Door hot Instituut worden op ongeregelde 
t ijdon uitgegeven de „Uitgaven van het Bataksch 
Instituut”. Tot ultimo 1916 verschenen 12 num
mers, van welke de belangrijkste zijn no. 3, do 
.. Batakspiogel” (met le en 2o supplement, do nos.
9 en 12) en no. 11. „Van Medan naar Padang en 
terug”, een goillustrcerd en in don vorm van óen 
reisverhaal uitgewerkt rapport van een reis van 
den laborant (archivaris) in 1913.

Het Bataksch Instituut heeft zich voorts ook 
reeds bewogen op practisch terrein. Sedert 1911 
is werkzaam op do Karo-hoogvlakte een land
bouwkundige, die eerst in de nabijheid'van Beras- 
tagi, later (sedert 1915) te Koeta Gadoeng, door 
demonstratie enz. de bevolking moet trachten 
te brengen tot rationeoler bebouwing van hun 
gronden met producten, die in de Delischo bo- 
n eden land en tegen goeden prijs kunnen worden 
verkocht. Als aanvankelijk resultaat van diens
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uitgegeven, terwijl daarop geleidelijk tot en met 
1867 50 % dus / 2.500,000 werd gestort. In dat
zelfde jaar 1867 had een statutenwijziging plaats, 
waarbij bepaald werd, dat het kapitaal ad / 10 
millioen zou bestaan uit 4 serieën van 20.000 aan- 
deelen, elk groot / 125. Door do uitgifte van 20.000 
stukken ad ƒ 125.— derhalve ƒ 2.500.000.— was dus 
de eerste serie volgestort. Het doel der Verceniging, 
in de statuten vermeld, omvat de uitoefening van 
handel,scheepvaart, landbouw on bankwezen in den 
ruimsten zin van het woord en dat het in de be
doeling lag zich niet alleen to bopalen tot Nederland 
en Nederlandsch-Indië, bewijst de naam der Veree- 
niging zelf. De handel werd geopend met export za
ken naar Java, Britsch-Indië, China, Japan en Chili. 
Daarnevens werd contact verkregen met de firma 
Van Maanen & Co. te Semarang, die alras in de 
„Internationale” werd <5pgëlöst~5ri' waardoor, met 
gelijktijdige oprichting van agentschappen te 
Batavia en te Soerabaja, de eigen vestiging in 
Indië haar beslag kreëgr"

De verliezen, die de export naar Japan opleverde, 
deden de Directie al spoedig besluiten de connecties 
met dat land te verbreken. Ook de zaken met 
Britsch-Indië en China werden na 1865 niet voort
gezet. Evenzoo nam in 1866 de relatie met Chili 
een einde. Niet alleen gaven de handelszaken ver
lies, maar ook de door de hoofdagenten gedreven 
cultuurzaken op Midden-Java beantwoordden 
geenszins aan de verwachtingen. De abnormale 
toestand, waarin gedurende de jaren 1866 en 1867 
in het algemeen de Europeesche handel verkeerde, 
was voor de jonge zaak al evenmin gunstig, en zoo 
werd dan ook in 1870 een voorstel aangenomen 
om de toen geplaatste le serie van het kapitaal, 
ten bedrage van ƒ 2.500.000.— te halveeren. Het 
kapitaal werd gelijktijdig bepaald op ƒ5 millioen, 
waarvan 3 serieën elk ad / 1.250.000 voorloopig in 
portefeuille bleven. In 1876 werd de 2e serie uitge
geven en in 1881 de 3e en do 4e serie. —Na 1870 
waren intusschen de resultaten der ondernemingen 
verbeterd en mocht na de moeiteyolle beginjaren 
do Verceniging zich in een bloeiperiode verheugen, 
welke tot en met 1883 duurde. Toen kwam de 
bekende crisis van 1884. In die moeilijke dagen 
kon gelukkig de „Internationale” zich zelf redden 
door de uitgifte van een 6 % obligatieleening van 
/21/2 millioen. Na de crisis bleek echter dat vele 
landelijke ondernemingen, vooral koffielanden maar 
ook sommige suikerfabrieken, waarvan de Vereeni- 
ging eigenares was of waarmede zij in geldelijke 
relatie stond, op wrakke grondslagen berustten. 
Sommige moesten aan kant gezet, andere ver
kocht, de overige geheel gereorganiseerd worden/ 
Geleidelijk deed men dit alles plaats grijpen, 
doch groote sommen bleken noodig om heb 
doel, het vestigen van het landelijk bedrijf op 
solieden grondslag, to bereiken. Gelukkig maakte 
in die jaren de handelszaak goed wat in de 
cultures verloren ging. Eerst in 1905 intusschen, 
derhalve 21 jaar na de crisis, kon gezegd worden 
dat de taak was volbracht. In dat jaar was ook 
de in 1884 aangegane obligatieleening geheel 
gedelgd. Met 1905 trad weder een nieuw bloei
tijdperk voor de Internationale in. In 1908 bleek 
het in verband met de uitbreiding der zaken noodig 
het kapitaal te vergrooten en werd uitgegeven eene 
5e serie aandeelen, groot / 1.250.000 .In den aan- 
vang van 1912 maakte de groote uitbreiding van 
den omzet en de meerdere vraag naar geld voor de 
cultuurrelatie’s andermaal een kapitaalsuitbrei-

f 600 wordt u'itgekeerd „voor het copieeren der 
het Instituut af te stane, voor openbaarma

king geschikt geachte bescheiden uit de Indische 
archieven”. De Rcgeering heeft overigens den ar
beid van het Instituut veelvuldig gesteund door 
geldelijke bijdragen voor op zijn initiatief onder
nomen onderzoekingsreizen en door subsidiën voor 
de uitgaaf van werken, die anders de financiën 
der instelling ie zeer zouden bezwaren. Het In
stituut stond 1 Juli 1916 met 162 wetenschappe
lijke instellingen, vereenigingen enz. door ruiling 
in verbinding.

Afdeeling Nederlandse h-I n d i ë va n
voor i n-

aan

i

het K o n i n k 1 ij k ln s t i t u u t 
genieurs. Het Koninklijk Instituut voor in
genieurs te ’s Gravenhnge,^opgericht 31 Aug. 1847, 
welke oprichting Tnj Koninklijk besluit van 4 
Februari 1848 no. SI werd goedgekeurd, heeft 
ten doel: de bevordering der wetenschap en kunst 
van den ingenieur in den uitgestreksten zin en 
de behartiging van de maatschappelijke belangen 
der techniek. Van dit Instituut heeft vroeger 
bestaan de „afdeeling Oostelijk Java”, die onder 
Von Dentzsch en De Bruyn en in 1869 en 1870 
door het initiatief van den toenmaligen voorzit
ter Ermeling vele bewijzen van werkzaamheid en 
leven gegeven heeft. Die afdeeling was later gaan 
kwijnen en werd met ontbinding bedreigd. De 
hoofdingenieur H. de Bruyn (zie op dien naam) was 
van oordeel dat het bestaan eener Indische afdeeling 
van groot belang was voor het Instituut en voor zijne 
in Indic gevestigde leden. Hij riep daarom, den 
21sten Februari 1875, de te Batavia aanwezige 
leden te zarnen, en gaf dezen nT'bverweging, ter 
vervanging van de „afdeeling Oostelijk Java” te 
Batavia eene afdeeling „Nederlandsch-Indië” op 
te richten. Dit voorstel werd met instemming be
groet en de afdeeling kwam in dat jaar tot stand.

Deze afdeeling is te Batavia gevestigd en dient 
tot bevordering van het streven des Instituuts. 
Zij dient daartoe in de eerste plaats als admini
stratief tusschenpersoon voor den raad in Neder
land en de in Indic verblijf houdende leden; zij 
werkt verder zooveel mogelijk mede tot de be
oefening der wetenschap en kunst van den inge
nieur.

1

Op onbepaalde tijden verschijnt een tijdschrift 
der afdeeling, bevattende de notulen der verga
deringen met daarbij behoorende stukken en 
verhandelingen en mededeelingen van technischen 
aard, voor den Indischen ingenieur van belang. 
De zaken der afdeeling worden beheerd door een 
bestuur, bestaande uit een president en vice- 
president, een secretaris, een penningmeester en 
drie leden. Elk gewoon of buitengewoon lid des 
Instituuts, in Ned.-Indië woonachtig, wordt in
geschreven als lid der afdeeling zoodra hij zijn 
verlangen daartoe te kennen geeft 

INSULINDE.. Zie VEREENIGINGEN. 
INSULINDE.’ Afgeleid 

eiland, is de naam, door Multatuli in zijn „Max 
Havelaar” gegeven aan onze O.-I. bezittingen 
en sedert veelal gebruikt voor den geheelen 

^ Oost-Indisehen Archipel.
''' INTERNATIONALE CREDIET- EN HANDELS

VEREENIGING ROTTERDAM. In het artikel „Cre- 
"'•--dietinstellingen” worden uiteengezet de omstandig

heden welke den stoot gaven tot de oprichting in 
1863 ook van deze Vereeniging. Het kapitaal der 
Vereeniging werd bepaald op ƒ 10 millioen, 
van alleen de eerste serie ad ƒ 5 millioen werd

!
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Gestort
maat-

sohappelijk
kapitaal.

1
! Dividend, 

(procen
ten).

Dienst
Obligatie
lening.

|Jaren. Obligatie- i Bruto 
leening. j winst.

Netto
winst.Onkosten. 1 Verliezen.

.
: .

I

1863/64
j.1865

1.000
1.500 
2.000
2.500 
2.500 
2.500 
1.250 
1.250 
1.250 
1.250 
1.250
1.250 
2.500 
2.500 
2.500 
2.500
2.500 
4.622 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000
5.000
6.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000
6.250 
6.250 
6.250 
6.250
7.500 
7.500 
8.750 
8.750 
8.750

162 43 3,56555.
284 133 7,3340 110'1866 259 103 538 119

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880 
1881 
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

N.B. De obligatielccning was een kasschuld, die uit kasmiddelen is afgelost, derhalve niet ten laste 
van do Winst- en Verliesrekening. De bruto-winst = de geheolo creditzijdo dor genoomde rokening; do 
notto-winst is het cijfer, dat volgens do statuten ter verdeeling is gekomen. Onder het hoofd Onkos- 
ton zijn sainengevoegd de eigenlijke kantooronkoston (salarissen van directeuren, agenten en beambten, 
enz.) de oprichtingskosten, de afschrijvingen op kantoorlokalen en pakhuizen, in eigendom bezeten, 
en op meubilair, en eindelijk de aan den lande verschuldigde patentbelasting over heb dividend. Het 
hoofd Verliezen omvat alle afschrijvingen tor zako van kwade schuld en oninbare posten. De uitgetrokken 
geldsommen stellen allen duizendtallen voor, dus 1.500 = 1.500.000.

i) incl. agio 5c Serie / 121.400. — 2) incl. agio 6o Serie / 462.900. — ») inch gratificaties Jubileum 
/ 48.700. — 4) inch agio 7e Serie / 503.100.

613524 168 968
818409 1.054

1.089
173

787484 183
230 9413 175

224 202 11,6509 83
247 13.76618 237 134

1.050 26.4339 197 514
955 309 22224 421
936 293 302 341 18
929 301 ' 265

751
362 11.2

1.274 296 227 7,6
901 292 457 151 5.6!

348949 296 306 9.6
1.088
1.238
1.423
1.337
1.452
1.505
1.443
1.315
1.415
1.154
1.204
1.168
1.151
1.235

359 469 260 8.4
371 349 9.2517
422 567 9.2434
347 661 6I 328

675 13 342 993 104 2
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500 
2.401 
2.301 
2.201 
2.101 
2.000 
1.900 
1.800 
1.700 
1.600
1.500 
1.250 
1.000

13 295 1.033 164 3.2
13 308 3.2958 165
13 325 l 775 202 4
13 345 830 227 4.4
13 346 221574 4.4
13 346 623 222 4.4
13 323 611 221 4.4

33313 582 224 4.4
32113 679 223 4.4

1.131 100 302 610 203 4
277 165955

826
875
867

100 496 3.2
100 279 372 162 3.2
100 273 422 162 3.2
100 273 163414 3.2
100 276942 488 162 3.2
250 267 485931 163 3.2

279 407864
811

250
250
250

162 3.2
339750 293 162 3.2

500 864
922
987

296 390 162 3.2
350 297 380150 222 4.4

189150 291 426 7.2
1.113 
1.283 

) 1.622 
1.765 
1.858 
2.301 

2)3.187 
I 2.610 
| ‘) 3.006 

3.721 
5.478

405 132 481 8
425 150 539 8.8
464 89 760 10.4i

462 96 838 10.4
532 75 839 10.4
673 108 994 12

170736 1.239
1.127
1.116
2.170
3.619

12.5
242
476

3) 834 11.5:
I 772 10

820 191 14
I 911 190 17



-

160 INTERNATIONALE OREDIET- EN HANDELS VEREENIGING ROTTERDAM — ISLAM. j
I
iding noodig en werd de 6e serie aandeelen uitgege

ven, waardoor het goheele kapitaal van ƒ 71 ,/2 millioen 
geplaatst was. Dit gaf aanleiding om, ten einde op 
mogelijke verdere geldbehoefte voorbereid te zijn, 
begin 1912 het maatschappelijk kapitaal tot ƒ 10 
millioen te vergrooten, waarvan de serie 7 ad 
/ 1.250.000 in Maart 1914 werd uitgegeven, terwijl 
de serie S voorloopig nog in portefeuille bleef. Deze 
laatste serie werd uitgegeven in Juli 1917, zoodat 
het goheele kapitaal, groot tien millioen gulden, 
toen was geplaatst. Dat die nieuwe kapitaalverstor- 
king gewenscht was, blijkt uit de belangrijke toe
name van do handelszaken. Eene samenvatting van 
den om zet van Indische producten en den verkoop 
in Indië van importartikelen geeft namelijk de vol
gende cijfers: 1907 /23.300.000, 1911 / 37.700.000, 
1915 / 68.100.000, 1910 /S9.000.000.

De kantoren in Indië zijn thans zes in getal en 
bevinden zich te Batavia, Semarang, Soerabaja, 
Clieribon, Telok Betong en Singapore, met bij
kantoren te Weltevreden en te Tandjoeng Priok, 
voor de behandeling der passage-aan gelegen heden 
van de stoomvaartmaatschappij „Rotterdamsche 
Lloyd”. De Internationale is namelijk agente van 
genoemde stoomvaartmaatschappij reeds sedert de 
oprichting daarvan in 1883.

( (Zie tabel op blz. 159.)
INTERVALLEN. Zie MUZIEK EN MÜZIEK- 

* INSTRUMENTEN.
INVOER. Zie HANDEL en SCHEEPVAART. 
INVOERRECHTEN. Zie BELASTINGEN, fl. B.

noemde Ipomoca Batatus is vooral bekend /. pes 
caprac Swect. (= I. biloba Forst.), een kruipende 
plant, die op zandig zeestrand vaak grooto uit
gestrektheden bedekt en purperroodo bloemen 
heeft. Do plant wordt in vele streken als volks
geneesmiddel gebruikt onder den naam Daoen 
katang (mal. mol.) of Tang lcatang (mad.).

Ook I. reptans Poir., een kruipende moerasplant, 
met drijvende bladeren, draagt bleekroode 

bloemen. Kangkoong (jav., mal., sound.). De pijl- 
vormige bladeren worden als groente gegeten en 
als geneesmiddel aanbevolen.

IPOMOEA BATATAS Lam., fam. CojivoIvu- 
laceae, Oebi djawa Kêlèdik (mal.), Katèla pëndëm 
(jav.), Hoewi djawa (Soend.) en vele andere inl. 
namen, ook voor de variëteiten. Bekende slinger
plant, de Batate (Sweet potato, Eng.) met fraaie 
klokvormige purperen bloemen en roode witte of 
gele wortelknollen. Overal verbouwd wegens de eet
bare knollen. Zie OEBI DJAWA.

IRENA. Zie KOEAJANG en BRESSI.
Naam van schitterend gekleurde vogels tot do 

Pycnonotidae behoorend, van de grootte eener 
spreeuw. Twee nauwverwante soorten komen voor. 
Op Java Irena turcosa, op Sumatra Irena crinigera, 
door de inboorlingen Koeajang genoemd (welke 
naam ook aan Bhringa remifer gegeven wordt); zij 
vertoeven bij voorkeur op vruchtboomen. Zij zijn 
donker fluweelzwart, behalve een breede streep 
boven op den kop, den rug en de schouders, do 
twee middelste staartpennen en de onderzijde van 
den staart, welke licht kobalt-blauw gekleurd zijn 
met porseleinachtigen glans; de jonge vogels en 
de wijfjes zijn donkerblauwgroen.

IRIT of ROTAN IRIT, een soort v. Rotan, zie 
CALAMUS TRACHYOOLEUS.

IRRIGATIE. Zie BEVLOEIING.
ISA, d. i. 1° de Arabische vorm van den naam 

Jezus; 2° de benaming van den avond-sembahjang; 
vgl. SEMBAHJANG.

ISACHNE AUSTRALIS R. Br. Wawaderan, Wa- 
deran (mal., soend.). Een grassoort van Britsch- 
Indië, Australië en Zuid-öhina, ook in West- en 
en Midden-Java op vele plaatsen aangetroffen. 
Schijnt een uitstekend voedergras te zijn. Nog 
vele andere soorten van Isachne komen in don 
Archipel voor, een deel ervan uitsluitend in het 
hooggebergte.

ISEP NANAH (mal.), naam voor een plantje 
met 3-tallige bladeren, wel eens Dwerg-klaver ge
noemd (Desmodium iriflorum D.C., fam. Le- 
guminosae-Papilionatae), waarvan het sap, of een 
aftreksel inwendig tegen dysenterie wordt gegeven 
en uitwendig tegen puisten of zweren wordt aan
gewend. -- —-

ISKILMAI. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

ISLAM. I. ONTSTAAN EN VERBREIDING 
VAN DEN ISLAM; MOHAMMED; KORAN, 
a. Ontstaan van den islam.—Toen Mohammed in 
het begin der 7e eeuw n. Chr. als prediker onder do 
Mekkanen optrad, was het niet zijne bedoeling, een 
nieuwen, oorspronlcelijlcen godsdienst aan zijne stam- 
genooten te verkondigen. Zijno-overtuiging was veel
eer, geroepen te zijn om dezelfde waarheid, 
die reeds op verschillende tijdstippen aan andere 
volkeren was geopenbaard (o. a. door Mozes aan de 
Joden, door Jezus aan de Christenen) nu ook aan 
zij n volk, do Mekkanen, te verkondigen. Evenals 
God thans hem riep, de zijnen op den rechten weg 
te leiden, hadden vroeger, naar zijne overtuiging,

soms

vr j

f INZINKING. Zie WELVAART-ONDERZOEK.
IPEREN (of YPEREN, JOSUA VAN). Geb. te 

Middelburg 23 Febr. 1726, studeerde in de god
geleerdheid te Groningen en te Lejden,.werd pro
ponent 26 Aug. 1748, vervolgens predikant te 
Lille a/d Schelde en te Veere of Kempveere, en 
onderscheidde zicli in hooge mate door zijne letter
kundige en wetenschappelijke studiën, zoodat hij 
in Nov. 1752 te Groningen tot Doctor in de wis
en natuurkunde bevorderd werd en herhaaldelijk 
voor een professoraat in aanmerking kwam. Op 
betrekkelijk vergevorderden leeftijd werd hij 7 
April 1777 naar Indië uitgezonden; in 1779 te 
Batavia aangekomen, werd hij daar tot predikant 
benoemd, doch overleed reeds 11 Febr. 1780. Ge
durende dien korten tijd verwierf hij zich echter 
groote verdiensten voor de wetenschap door zijne 
werkzaamheden als bestuurder en secretaris van

■
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het Bat. Gen. v. K. en W., in welks Verhandelin
gen (Dl. I) een drietal bijdragen van zijne hand 
werd geplaatst. Zie C. A. L. van Troosten burg de 
Bruin, Biogr. Woordenb. van O.-I. pred., Nijm. 

r/1893, waar bij de bronnen nog gevoegd moeten 
• / worden: Maandel. Ned. Mercuur, II, 1781, 148, 

Boekzaal, Aug. 1848, 194 en te veranderen is: Verh. 
v. h. Bat. Gen. v. K. en W. 1784 voorbericht b 1. 30.

IPOEH. mal. Plantaardige vergiften, in de eerste 
plaats dat uit het sap van de boomsoort Antiaris 
toxicaria (zie aldaar) en dat uit den wortel bast eener 
StrychiwB (akar ipoeh). Als bijbestanddeel van 
het Maleische pijlgift is de toeba-wortel van Der ris 
te noemen (zie aldaar), die ook in het Borneo’sche 
pijlgift (sirèn) voorkomt.

IPOMOEA, plantengeslacht der Convolvulaceeën 
met een groot aantal soorten in den Archipel 
breid. Het zijn ‘kruidachtige planten, ten deele 
slingerplanten met verschillend gekleurde klok
vormige, vaak zeer fraaie bloemen, en daarom 
niet zelden gekweekt. Behalve de hieronder
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reeds tal van andere profeten dezelfde godde
lijke zending, ieder bij hun eigen volk vervuld. 
Daarom placht hij zich in den aan vang meermalen, 
om zijne hoorders van de waarheid zijner prediking 
te overtuigen, op de Joden on do Christenen te be
roepen, de „Schriftbozitters” (bezitters van cene 
heilige schrift), die immers de waarheid zijner woor
den konden bevestigen. De kennis, die Mohammed 
van Christendom en Jodendom bezat, was hoogst 
oppervlakkig; van hot verschil tusschen die beide 
godsdiensten had hij aanvankelijk geen klaar besef.

Wat blijkbaar diepen indruk op Mohammed had 
gemaakt, was de eigenaardige godsdienstige levens
beschouwing, zooals deze vooral bij Christelijke 
vromen in het Oosten, bij monniken, kluizenaars 
en asceten, zoo sterk op den voorgrond trad; do 
opvatting nl., dat dit leven slechts eene voorberei
ding voor het toekomstige is, dat eenmaal ’s men- 
schen daden zullen vergolden worden, dat den zon
daars een vreeselijk lot in de hel, den vromen geluk
zaligheid in het paradijs wacht, nadat God hen ten 
„dage des oordeels” zal gericht hebben. Die wereld
beschouwing, welke den Arabieren geheel vreemd 
was — het denkbeeld eener „opstanding” en „her
leving” scheen hun zelfs belachelijk en ondenkbaar 
—heeft de kern van Mohammeds predikinggevormd.

Wel waren reeds vóór Mohammeds optreden ook 
andere ernstige lieden te Mekka naar liet schijnt 
onder dezelfde godsdienstige invloeden gekomen. 
Maar Mohammed onderscheidde zich van hen, in 
zoover het hem niet genoeg scheen, slechts zijn 
eigen leven naar die hoogere opvattingen in te 
richten. Hij achtte zich veeleer verplicht, als boet
prediker uit naam van God te midden der Mekka
nen op te treden, als „vermaner” en „waarschuwer”, 
ten einde ook hen tot inkeer te brengen van hun 
zorgeloos, zondig bestaan, hen tot een godsdienstig 
leven op te wekken en voor te bereiden op den snel 
naderenden dag der opstanding. Zoo begon hij dan, 
islam, te prediken (d . i. „overgave”, „onderwer
ping”, nl. aan Gods wil en volstrekte almacht). 
Hij, die zich aldus onderwerpt, heet daarnaar Mos
lim (Arab. moeslim; in Ned.-Indië ook wel: orang
ist am of orang selam).

Zie over Mohammed:'C. Snouck Hurgronje, De 
rslam, p. 1—62 (De Gids, 1886, II, 239—273, 
464—478); Uno nouvelle biographic de Moham
med, p. 1—32 (Revue de 1’hist. d. relig. Vol. 30, 
1891, p. 48—70, 149—158); De Islam, p. 1—10 
(Cr. godsd., II. 233—242); Mohammedanism, p.

I; — R. Dozy, Het Islamisme, 2e dr„ 1880, 
p. 11-71;
nis van den Islam, 1861, p. 31—-133; — I. Gold- 
ziher, Vorlesungon iiber den Islam, 1910, p. 1—34;

Th. Nöldekc, Das Lobon Muhammeds popular 
dargestcllt, 1863; Gesehichte des Qorans, 1860 (2e 
edit. van F. Schwally, le Dl., 1909); — A. Muller 
Der Islam im Morgen- und Abendland, 1885, I, p. 
44—171.

b. De Koran. — Do vorm, waarin Mohammed 
zijne denkbeelden verkondigde was door do om
geving, waarin hij optrad, als van zelf aangewezen. 
Mij kon niet op eigen gezag doch slechts als door 
God geïnspireerd „profeet” (Arab. nabi), als „bode 
Gods” (rasoel Allah) spreken. Zulk eene nauwe be
trekking tot de godheid was reeds vanouds in Ara
bic- niet onbekend. Ook de kdhin's toch —de „wij
zen” of „waarzeggers”, die in orakeltaal vele, aan 
gewone stervelingen verborgen waarheden konden 
ontsluieren — beweerden hunne diepere kennis aan 
goddelijke ingevingen te ontlcenen. O)) dezelfde

wijze ongeveer meende Mohammed zijne openba
ringen van God te ontvangen. Dc taal dier open
baringen was eenigszins duister en vaag, 
plechtig van vorm, in berijmd proza met zekcro 
cadans, in versregelen ingedeeld. Zulk eene open
baring werd een koer'dn genoemd. Dit beteekent: 
„recict”, een „te rccitceren tekst”. Dc gchecle 
zamcling dezer openbaringen is do Koran^d. i. het 
gewijde „recict.”

Mohammed was een ongeletterd man. De hei
lige boeken van Christenen en Joden kon hij niet 
lezen. Maar hij had onbegrensden eerbeid voor het 
daarin bowaarde „geschreven woord”, dat tevens, 
zooals hij het zich voorstelde, door de schriftbe- 
zitters in den vorm van heilige litanieën dagelijks 
bij hunne godsdienstoefeningen ter eero Gods „ge
reciteerd” werd. Door de openbaringen nu, die hem 
van Allahs wege ten deel vielen, zouden voortaan 
ook zijne landslieden, naarhij meende, een Arabischen 
koer dn verkrijgen, welke niet wezenlijk verschilde 
van de heilige schrift der Christenen en andere 
schriftbozitters. De daarin medegedeelde openba
ring was immers voor allen dezelfde.

De inhoud der openbaringen bestond te Mekka 
vooral in vermaningen en aansporingen tot een 
beter leven, met beschrijvingen van de verschrik
kingen der hel en de genietingen van het Paradijs; 
verder in stichtelijke verhalen, ontleend aan de 
bijbelsche geschiedenis, voor zoover Mohammed 
daarmede min of meer bekend "was geworden, als 
voorbeelden tot leering en ter opbouwing. Ook 
komen in de vroegste openbaringen reeds voorschrif
ten voor, o.a. betreffende de hulde, welke de ge- 
loovigen God door middel van de dagelijksche 
balijang's en het daarmede gepaard gaande koran- 
reciet hebben te bewijzen. Do latere bestanddeelen 
van den Koran uit den tijd, toen Mohammed het 
hoofd eener uitgebreide godsdienstige gemeente 
was geworden, zijn meer van regelenden aard 
betreffen aangelegenheden, welke toen voorziening 
vereischten. Een belangrijk onderwerp in die latere 
openbaringen was vooral de krijg tegen de onge- 
loovigen; voortdurend werden de Moslims aange
spoord, meer ijver in dat opzicht te betrachten.

De Koranopenbaringen werden gedurende Mo
hammeds leven gedeeltelijk opgeteekend, gedeelte
lijk in het geheugen bewaard. Kort na zijn dood 
werden zij bijeengebracht in den vorm, waarin zij 
sedert dien tijd steeds zijn overgeleverd. Daardoor 
is do Korantekst vrij gebleven van latere tenden- 
tieuso omwerkingen en geeft dus een getrouw beeld 
van Mohammeds prediking. Zie verder: KORAN, 
over Koranonderwijs: PESANTRÈN en over de 
beteekenis van het Arabische woord koer'dn: C. 
Snouck Hurgronje, Une nouvelle biographic de Mo
hammed, p. 15. v., 30 (Revue de 1’hist. d. relig., >•’ 
Tom. 30, p. 61 v., 153); Mekka, II, 225, noot;
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1
G. K. Niemann, Inleiding tot de ken-

iiammed, p. 15. v., 30 (Revue de 1’hist. d.
Tom. 30, p. 61 v., 153); Mekka, II, 225, noot 
droit musuiman (Revue de 1’hist. d. relig., TonïT ' 
37, p. 2, noot); Contributions récentes c\ la connais- 
sance dc 1’Islam (ibid., Tom. 20, p. 82).

c. De hidjkau en de daarmede beginnende 
uitbreiding van den islam. — Wel sterk moet 
Mohammeds geloofsovertuiging zijn geweest! Jaron- 
lang heeft zij hem de kracht moeten schenken om 
aanhoudend spot, hoon en vijandschap van bijna 
al zijne stamgenooten te Mekka, de Koeraisjieten, te 
verduren. Want bijval heeft do Profeet in do eerste 
periode zijner werkzaamheid slechts in zeer kleinen 
kring, bij zijne huisgenooten, sommige familieleden 
en nog eenigc andere personen te Mekka gevonden, 
Eerst ruim 10 jaren voor zijnen dood (in 622) kwam

11
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Mohammed aan Abraham toegekend :^a__SnQuck_ 
Hurgronje, Hot Mckkaanschc feest, . 1880,. p. 29 
—tOr' lJnc ' nouvelle biographio de Mohammed, 
p. 18—24 (Revue de 1’hist. d. rolig.,' Vol. 30, p. 64— 
70); Mbha njmed anism, p. 41.

d. Verbreiding van den Islam na Moiiam- 
meds DOOD. — Over Mohammeds opvolgers, de 
chaliefen, hun oppergezag over de moslimsche ge
meente en den strijd daarover in de eerste eeuwen 

den Islam, zie PANISLAMISME en SJl'

hierin een belangrijke omkeer. Hij verliet toen met 
zijne weinige aanhangers Mekka, verbrak allo betrek
kingen met zijnen stam en stolde zich onder bescher
ming van inwoners van Mcdïnah, die zich van de 
waarheid zijner, zending hadden laten overtuigen. 
Dit afbreken der betrokkingen met de zijnen — ceno 
naar de destijds in Arabië gangbare begrippen bij
na ongehoorde daad — is de hidjrah (d.i. letter
lijk : a f s n ij d i n g, afbreking; dus niet: 
de „vlucht”), naar welke de Mohammedaan- 
sche jaartelling gedateerd wordt.

Te Medinah werd Mohammeds aanhang weldra 
groot er, vooral tengevolge van het wapengeluk, 
dat hem en den zijnen meermalen te beurt viel bij 
de kleine gevechten en krijgstochten, waarin hij 
door de omstandigheden in zijne nieuwe omgeving 
werd betrokken. Zie verder PRANG SABIL. Met de 
te Medinah gevestigde Jodcn-koloniën geraakte 
hij spoedig in botsing. Zij wilden zijne zending niet 
erkennen, verweten hem veeleer zijne onkunde. 
Zijn vroegere beroep op de schriftbezitters bleek 
dus te falen. Dit noopte hem nu zijnerzijds de Jo
den. evenals de Christenen, van schriftvervalsching 
te beschuldigen en den Islam als zelfstandigen gods
dienst van hen onafhankelijk te maken. Niet meer 
op de leer der schriftbezitters maar op de prediking 
van Ibrabim (Abraham) begon Mohammed zich 
nu voortaan te beroepen. Ook deze aartsvader 
toch had, zooals Mohammed nu met nadruk ver
kondigde, op Gods bevel de zuivere leer aan zijne 
tijdgenooten bekend gemaakt; hij was daarenboven 
(door zijnen zoon Ismaël) de stamvader der Ara
bieren, zooals Mohammed te Medinah van de Joden 
vernomen had. Deze omstandigheid bood den Pro
feet tevens gelegenheid, ook den oorsprong der 
oud-Arabische Zf<K&f;-ceremoniën en de stichting 
der Ka’bah aan Ibrabim toeleschrijven (zie BEDE
VAART NAAR MEKKA). Het deelnemen aan die 
ceremoniën werd nu ook voor de Moslims gods
dienstplicht en bij de sembakjanq moesten zij zich 
sedert het 2e jaar der hidjrah met het gelaat naar 
de Ka’bah richten.

Ook tegenover de ongeloovige Mekkanen moest 
Mohammed na eenigen lijd zijne lijdelijke houding 
laten varen. Wel was de hidjrah geen oorlogsver
klaring, maar op den duur konden toch botsingen 
niet uitblijven, vooral niet, nadat de Ka’bah en 
de daarmede verbonden ceremoniën in den Islam 
waren ingelijfd. Allahs dienaren konden zich het recht 
niet laten ontzeggen, de Mekkaansche heiligdom
men te bezoeken, hetgeen de Mekkanen hun echter 
niet goedschiks wilden toestaan. — Nadat Mekka in 
liet 8e jaar na de hidjrah door de Moslims was inge
nomen, deden in de beide daarop volgende jaren 
de toenemende voorspoed in den krijg en de groote 
buit, die aan de Moslims en de met hen verbonden 
stammen ten deel viel, ook de omwonende Ara
bische stammen in steeds wijderen kring besluiten, 
het gezag van den profeet te erkennen en zich bij hem 
aan te sluiten. Daarbij verbonden zij zich dan, 
voortaan zekere hoofdplichten van den Islam te 
vervullen en jaarlijks cenige bijdragen — hoofd
zakelijk kameelen en ander vee, dadels, enz. — aan 
Allahs gezant in te leveren. In dien zin kon in den 
aanvang van het jaar 11 (= 632 n. Chr.), waarin 
Mohammed stierf, ongeveer geheel Arabië geacht 
worden, tot den Islam bekeerd te zijn.

Zie verder over de juiste beteekenis van hidjrah:
Snpuck-Hu.rgronje, Twee populaire dwalingen 

''verbeterd (Bijdrag. t. d. t., 1. vlk., 5e Volgr., Dl. I, 
1886, p. 356—365); en overde beteekenis, later door |

van
IETEN. De meeste Arabische stammen werdon 
wel is waar, bij het vernemen van Mohammeds 
dood, weder afvallig van den Islam en weigerden de 
tot dusver gebruikelijke gaven aan Mohammeds 
opvolger, Aboo Bekr, op te brengen, maar deze 
bleef on verzettelijk en wist zijn gezag met het zwaard 
te handhaven. Het gelukte hem bovendien de Ara
bische stammen tot aanvallen op de „ongeloovigcn” 
buiten Arabië te bewegen, eene onderneming, welke 
de Profeet zelf reeds had voorbereid. De groote ver
overingen der op buit beluste Arabieren, die ondor 
de leuze van een strijd ter uitbreiding van Allahs 
gezag op steeds grooter schaal het gebied der na
burige grootmachten, het Byzantijnsche en Per
zische rijk, overstroomden, droegen in hooge mate 
bij tot vermeerdering van het aanzien van den 
Islam. Fabelachtige schatten vielen den Moslims 
in handen. In weinige tientallen van jaren breidden 
zij hun gezag uit over een reusachtig gebied, dat 
zich in het Westen tot in Spanje en Zuid-Frankrijk, 
in het Oosten tot aan de grenzen van het Chineeschc 
rijk uitstrekte.

De bevolking der veroverde streken buiten Ara
bië, aanvankelijk als ongeloovigcn in ondergeschik
te verhouding tot de Moslimsche overheerschers 
staande, begon na verloop van tijd den godsdienst 
der veroveraars aan te nemen. In het groote cha- 
liefenrijk, welks zetel aanvankelijk, onder de 
Ümajjaden, te Damascus, later, onder de Abbasi- 
den, te Bagdad van gevestigd, ontstond uit de 
samenvloeiing van verschillende beschavingselc- 
menten de eigenaardige Mohammedaansch-.Mid- 
deleeuwsche cultuur, die zoowel in de residentie 
der chaliefen als aan de hoven der later zoo talrijke 
grootere en kleinere vorsten en sultans tot groolen 
bloei kwam. De taal dier beschaving was hoofd - 
zakelijk het Arabisch.

Zelfs nadat Bagdad in 1258 onder het geweld 
der opdringende Mongolen hord en was bezweken, 
bleef deze Mohammedaansche beschaving nog 
langen tijd nabloeien. De orthodoxe Islam kreeg 
na den val van Constantinopel in 1453 een nieuw 
politiek centrum in de dynastie der Turksche 
Osmanen-sultans, die sedert J517 als de machtigste 
vorsten in don Islam aanspraak maken op den 
titel chalief en beheerschcr aller geloovigen. In
middels was de Islam, na ook in Voor-Indiö vasten 
voet gekregen te hebben, ongeveer sedert 1200 
begonnen zich vandaar uit, langs de handelswegen, 
naar den Indischen Archipel te verbreiden; zie ver
der hieronder, III, a. Zelfs in den tegen woord igen 
tijd nog blijft deze godsdienst zich voortdurend 
uitbreiden, vooral onder volken op lageren trap 
van ontwikkeling, niet slechts in Nederl. Indië maar 
ook elders, met name in Afrika. De ramingen van 
het totale aantal belijders van den Islam loopon 
uiteen tusschen ongeveer 190 en 250 millioen.

Zie verder/O. Snouck Hurgronje, Nederland en de 
Islam, p. 4-^-8/De Islam, p. 
sten, II, 243—247);'JVlohammcdanism, p. 52 vv., 
62—65, 98 vv»; Mekka (1888) Dl. I; — R. Dozy,

i
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den Profeet toe, welke dezeHet. Islamisme, 2e dr. (1880) p. 104vv.cn Histoi- 
rc des Musulmans d’Espagne, 4 dln. Leiden, 18G1; 
— G. K. Niemann, Inleiding t. d. kennis v. d. Islam, 
p. 25G—33G; — T. W. Arnold. The preaching of Is
lam, 2e dr. Londen, 1913; — 0. H. Beclcer in „Der 
Islam”, I (1901) p. 1—21; —• L. Caetani, Annali 
dell’ Islam, 7 dln., 1905—1914 en Studi di historia 
oriëntale, 3 dln, 1911—14; — A. Muller, Der Islam 
im Morgen- und Abendland, 2 dln., 1S85—SG; — A. 
von Kremer, Culturgeschichte des Orïcnts unter 
den Chalifen, 2 dln,, 1S75; — II. Jansen, Verbrei- 
tung des Islams in den vcrschiedenen Landcni der 
Erde, 1897; — Encyclopédie de 1’Islam, publié 
avec lc concours, des principaux ojriéntalistes par 
M. Th. Hoütsma, Vol. I, Leiden, 1908.

II. HET LEERSTELSEL VAN DEN ISLAM 
NA MOHAMMED, a. De wetenschap der over
levering (Ilm al-hadith). — Het stelsel van den 
Islam berust naar Moslimsche opvatting niet alleen 
op den Koran, maar voor een belangrijk deel ook 
op Mohammeds soennah. Het Arabische woord 
soennah — in Nederl.-Indië bekend in den vorm 
soenat — beteekent niet, zooals wel aangenomen 
is de overlevering (betreffende Moham
meds leer en leven), maar veeleer: weg, pad, 
en van daar ook iemands gedragslijn, nl. de 
weg, dien hij pleegt te volgen. Iemands soennah is 
dus zijne gewone manier van doen en laten, en wie 
van do soennah van een volk spreekt, bedoelt daar
mede de zeden en gewoonten van dat volk. Zoo 
gold reeds van ouds bij de Arabieren het in eerc hou
den van de soennali der vaderen als eene vordiensto. 
De zeden der heidensche voorvaderen konden echter 
in den Islam den Arabieren niet langer tot richt
snoer blijven strekken. Men had zich nu voortaan 
te richt en naar Mohammeds soennah, zooals zij 
zich geopenbaard had in zijne daden zoowel als in 
zijne woorden. Want dat de soennah van den Profeet 
voor den geloovigc een betrouwbaar richtsnoer 
moest zijn, evenals Allahs eigen woord, stond reeds 
van den aanvang vrijwel vast en werd bovendien 
in het latere systeem boven allen twijfel verheven.

De berichten over Mohammeds soennah hebben 
in den Islam den vorm van p e r s o o n 1 ij k o, van 
geslacht tot geslacht voortgeplante, m e d e d o e- 
I in gen. Zulk een overgeleverd bericht, meestal 
in beknopten vorm, heet in het Arabische een 
hadith (d. i. verhaal, mcdedeeling) en bestaat, in
dien de vorm volledig is, uit twee hoofddoelen: 1. 
de reeks van zegslieden, die het bericht gehoord 
en aan elkander overgelevcrd hebben, en 2. den 
tekst, dwz. den inhoud zelf der overgeleverdc mcdc- 
dceling. Ook de gewijde overlevering der Moham
medanen in haar geheel heet: do hadith (in Nederl.- 
Indië kadi8 of ha dis uitgesproken). Na verloop 
van tijd ontstonden verzamelingen, waarin een aan
tal dezer tradities min of meer systematisch bij
eengebracht waren. Een zestal dezer traditio-ver- 
zamelingen verwierf langzamerhand een algemeen 
onder de orthodoxe Moslims erkend gezag. Zij gel
den dientengevolge nevens den Koran als heilige 
boeken, zij het dan ook van minderen rang. Deze, 
alle in tic 3o eeuw ontstane, kanonieke verzamelin
gen zijn bekend als „de zes boeken.” Het grootste 
aanzien daaronder genieten do verzamelingen 
van Bocchari en Moeslim.

Van kritisch standpunt beschouwd kunnen slechts 
weinige dezer overleveringen als werkelijk 

authentieke berichten over Mohammeds leven en 
denkbeelden worden aanvaard. Zij berusten bijna 
zonder uitzondering op fictie en schrijven opvattin

gen en gevoelens aan 
zelf nog niet kan gehad hebben, doch die blijkbaar 
eerst later, na zijn dood, onder do Moslims ingang 
hebben gevonden. Men boude in het oog, dat de 
hierboven (I, d) vermelde verbreiding van den Is
lam over zulk een rcusachtig gebied niet zonder 
uitwerking bleef op den vorm en inhoud van dien 
godsdienst zelf. De aanraking met de onderworpen 
volken, waaronder verscheidene op vrij hoogen trap 

ontwikkeling stonden, verruimde in menig 
opzicht den gezichtskring der Moslims en deed ge
stadig nieuwe behoeften, denkbeelden en voorstel
lingen in den Islam ontstaan. Do primitieve opvat
tingen en instellingen uit Mohammeds tijd bleven 
zich dus na diens dood verder ontwikkelen. Grooten 
invloed kregen zoowel het Hellenisme als het Par- 
sismo on Boeddhisme op den Islam; maar vooral 
aan Joden- en Christendom bleef men, op voetspoor 
van Mohammed, veel ontleenen.

Al deze nieuwe elementen nu konden slechts als

van

„leer van Mohammed” in den Islam worden opge- 
nomen. Vandaar, dat men ze door middel van gefin
geerde overleveringen aan don profeet toeschreef en 
ze voorstelde in den vorm van waarheden, die reeds 
door Mohammed aldus zouden verkondigd zijn. 
Ook door middel van diezelfde fictie trachtte men 
zich ter beslissing van velerlei politieke, godsdien
stige, maatschappelijke en andere vraagstukken, 
welke de moslimsche gemeente in de eerste eeuwen 
verdeeld hielden, .bij voorkeur op Mohammods ge
zag to beroepen^' 
in omloop gebracht, waarin iedere partij den Profeet 
juist hare opvatting als de eenig ware leer deed goed
keuren en die der tegenpartij als ongeloof liet ver- 
oordeclen.

Over do geloofwaardigheid van zeer vele over
leveringen is dan ook lang en heftig getwist onder 
de Moslims. Do betrouwbaarheid van menig, later 
hoog gewaardeerd, overleveraar was aanvankelijk 
allerminst boven twijfel verheven. Eerst nadat om
streeks de 3e eeuw de leerstellingen van den Islam 
in alle hoofdzaken vaste vormen hadden aangeno
men, kon ook over de waarde der meeste overleve
ringen zekere overeenstemming van gevoelen wor
den bereikt. Als onecht werden toen verworpen 
al zulke traditiën, waarin aan Mohammed gevoelens 
waren toegeschreven, welke met de later algemeen 
gangbaar geworden opvattingen niet in overeen
stemming waren te brengen. Verwerping cener 
overlevering bleef echter uitzondering. Meestal 
slaagde men er in, den inhoud ook van schijnbaar 
onaannemelijke overleveringen met behulp van 
kunstmatige uitlegging voldoende te „verklaren”, 
zoodat ook dio traditiën als geloofwaardig kon
den erkend worden. Ongetwijfeld is hot grooie 
gezag der „zes boeken” hoofdzakelijk daaraan toe- 
teschrijven, dat zij, in beknopten, bruikbaren vorm, 
juist al die overleveringen bevatten, welke, mits 
voldoende „verklaard”, in overeenstemming waren 
mot de later algemeen'gehuldigde opvattingen.

Men zie hierovea!\C. Snouck Hurgronje, Nieuwe 
bijdragen tot de ken nis” "van clënlslam, p. 3G * 
(Bijdr. t.d.t., 1. en volkcnk., 4e Volgr., Ge Dl. (1882), 
p. 392 vvjt&dc. Islam, p. 71—75 (De Gids 1S8G, II, 
p. 487—191); Le droit musuiman, p. 6—15 (Revue 
de 1’hist d. rclig., Tom. 37, 1898, p. 6—l5).;Dc Is
lam, p. lO-y-12, 17—18 (Gr. G'odsd. II, 242-^—44, 
248—19);->Mohnmmcdanism, p. G9—71; 
Goldzihcr, Über die Entwickeïung des Hadith 
(Muhamm. Studiën, 1890, II, p. l-r-274)/(Vorle- 
sungen über den Islam, p. 4 0—17; -f Th. W. Juyn

Tallooze traditiën werden aklus 'rr~j

vv.

I.zeer

*
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\king der nieuwere tijdsomstandigheden, nog in 
beteekenis zal afnomen.

Drie onderling zeer ongelijksoortige bcstandd.ee> 
Ion omvat liet leerstelscl_ van den Islam, nl.: de 
wet, de geloofsleer en de mystiek. 
Over ieder dezer drie ondcrdcelen behooren hier 
cenige nadere opmerkingen te volgen.

Zie verder over de groote beteekenis van den 
idjmd’ voor het stelsel van den Islam': C. Snouck . 
Hurgronje, Nieuwe bijdragen t. d. kennis v. d. Is
lam, p. 43 vv. (Bijdr. t. d.t., 1. en vlk., 4e Volgt*.,
6e Dl. (1882), ]). 390 vv.); De Islam, p. 75—S2 (De 
Gids, 1SS6 II 491—498); Le droit musuiman, p.
15—33 (Revue d. 1’hist. d. relig., Tom. 37, 1898, 
pTlö—22, 174—185); Ncdcrl.jpn d. Islam, p. 28—30,
42 vTpMohammedanism, p. 77—79; — ï. Goldziher, 
Vorieslingen, p. 53—56; Über Igma’ (Nachr. Kgl. 
Gesellsch. d. Wiss. Götting. Phil.-hist. Cl. 1916, p.
81—85); — Th. W. Juynboll, Handl. t. d. kennis 
d. Moh. Wet, p. 50—54 (Handbuch, p. 46—19); 
— over de vraag, of de idjmd' der nieuwere geleer
den wellicht een grondslag voor hervorming in den 
Islam zou kunnen worden: C. Snouck Hurgronje, 
Nederl. en d. Islam, 2e dr. p. 28, vgl. Mohammc- 
danism, p. 166 vv. — en over de waarde van het 
stelsel van den Islam in verband met de eischen 
der moderne cultuur':\ C. Snouck Hurgronje, De 
Islam, p. 109—127 (De Gids 1S86 III, 116—134); 
De Atjèhcrs II, 373—89 (Achclmese, II, 338—351); 
Nederl. en d. Islam, p. 53—101; Mohammedanism, 
p. 135—178.

c. De wet. De wetenschap der plichtenleer. 
De Sjafi’itisciie school. — Zooals boven (zie II, 
b) reeds bleek, werden de in Koran en traditie ver
vatte gegevens mettertijd in de school tot een groot 
systematisch geheel van voorschriften uitgewerkt. 
Deze voorschriften betroffen niet alleen het ritueel 
en den eeredienst maar ook het bestuur der Mos- 
limsche gemeente, den heiligen oorlog, het familie
recht, handels- en strafrecht, eeden en geloften, 
zelfs de kleed ing en vele andere onderwerpen, kortom 
het geheele leven der geloovigcn in al zijne schakee- 
ringen. De benaming „Mohammedaansehe wet" 
is voor het geheel dezer voorschriften wel de meest 
passende, gelijk men op analoge wijze ook van „do 
Joodsche wet” pleegt te spreken.

De Mohammedanen zei ven duiden dit begrip 
„w e t” aan door de woorden sjar' of sjari'ah, welke 
in Ned. Indië gewoonlijk sarak en sarial (Jav. sa- 
renr/al) worden uitgesproken. Deze beide woorden 
beteekenen in het Arabisch wel in het algemeen: 
„weg”, „pad”, maar in den Islam verstond men 
daaronder speciaal: den waren, door God gewildeu 
weg, dien eiken geloovigo behoort te volgen door 
inachtneming der wettelijke geboden en, in over- 
dracktelijkon zin: die geboden zei ven, d. i. dus: de 
de Mohamm. wet.

bolk Handleid. t. d. kennis d. Mohamm. wet, p. 
20—27, 44—49 (Handbuch, p. 12—22, 41—45); 
art. Hadith in de Encyclop. de lTslam; — O. Houdas 

.et W. Marpais ,Les traditions islamiques traduit es 
de 1’Arabe, 4 dln. 1903—1914.

b. Het op Idjtua’ gegronde Moslimsche 
leerstelsel in het algemeen. — Reeds kort 
na de periode der groote veroveringen begonnen 
de Moslimsche geleerden de vragen betreffende 
wet en geloofsleer op schoolschc wijze te beredenee- 
ren en de in Koran en Traditie kort aangeduide 
voorschriften verder uittewerken. Geen onderwerp 
van cenig belang bleef in de school onbesproken. 
Zelfs de kleinste bijzonderheden trokken de aan
dacht. Zorgvuldig werd alles overwogen, getoetst 
aan de eischen der nieuwe leer en aan vaste regelen 
gebonden. Tot in het oneindige vermenigvuldigden 
zich de voorsch rif ton en bepalingen, welke men 
uit de heilige teksten meende te moeten aflciden 
en ook de geloofsleer werd steeds nauwkeuriger en 
scherper geformuleerd.

Het omvangrijke leerstelsel, dat op die wijze in de 
eerste drie eeuwen na Moliammcds dood tot ont
wikkeling kwam, is nooit gecodificeerd, maar men 
vindt het uiteengezet, nu eens beknopt, dan weer 
uitvoerig, in tallooze wetgeleerde en theologische 
werken van verschillende Moslimsche auteurs. Voor 
den Moslim vormt dit leerstelsel cene als het ware 
officieele, althans met volstrekt bindend g e- 
z a g bekleede verklaring van den zin van Koran 
en Traditie, welke hare sanctie ontleent aan den 
zgn. Idjma’, d. i. de algemeene „overeenstem
ming van gevoelen”, nl. der bevoegde leeraars, 
die wet en leer aldus hebben vastgesteld.

De overtuiging, dat al datgene, waarvoor de ge
zaghebbende geleerden het eenmaal eens geworden 
waren, inderdaad slechts de juiste, door God zelf 
gewilde leer kon zijn, wist men boven allen twijfel 
te verheffen, door, naar de gebruikelijke methode, 
eene overlevering in omloop te brengen, volgens wel
ke de Profeet zelf reeds zou gezegd hebben: „Nooit 
zal mijne gemeente in eene dwaling eenstemmig 
zijn.” De idjma.' dus —de overeenstemming van ge
voelen in de ten deze door hare geleerden vertegen
woordigde Moslimsche gemeente — moest elke 
dwaling in de leer, volgens Mohammeds eigen woor- 
woorden, uitsluiten; wat door den idjmd' was ge
sanctioneerd kon uit dien hoofde slechts als van 
goddelijken oorsprong beschouwd wor
den.

i

/

Het onvermijdelijke gevolg dezer theorie was, 
dat elke hervorming, hoe gewenscht ook, feitelijk 
buitengesloten werd. Geen Moslim was meer be
voegd, Koran of Traditie op eigen gezag te ver
klaren. De eenmaal gegeven uitlegging dier heilige 
teksten stond immers voor ieder en voor altijd 
vast. Het geheele op idjmd' berustende stelsel was 
tot eene voor altijd geldende, goddelijke leer verhe
ven, waarin niemand op eigen, feilbaar gezag eene 
wijziging kon voorstellen, zonder zich aan grove 
ketterij schuldig te maken.

Zoo bleef dit middeleeuwsche stelsel dan ook 
voortleven tot in onze dagen. Voor de verdere ont
wikkeling der Moslimsche maatschappij in de rich
ting der moderne beschaving levert het menig be
zwaar op, o. a. op gebied van het familierecht en 
in vele andere opzichten (vgl. PRANG SABIL en 
PANISLAMISME). Men mag echter verwachten, 
dat de invloed der leer op het werkelijke leven 
der Moslims, die toch van ouds reeds binnen enge 
grenzen beperkt was, in de toekomst, onder wer-

Wat een Moslim heeft te doen en te laten, hoe hij 
m. a. w. overeenkomstig de wet {sjar') behoort te 
leven, dat vindt hij, zooals boven (zie II, b) reeds 
werd vermeld, op gezaghebbende wijze uiteengezet 
in de over dit onderwerp handelende geschriften 
der Mohammedaansehe wetgeleerden. Zulk een 
boek {kildb) heef in Nederl.-Indië een kilab pekih. Pe- 
kih is de Inlandsche uitspraak van het Arabische 
woord fikh, dat in het algemeen „leer” beteekent, 

zonder nadere omschrijving gebezigd, demaar,
leer bij uitnemendheid, n.1. die betreffende de wet, 
aanduidt, dus: de Mohammedaansehe „plichten
leer”. Wie zich op dit belangrijkste vak van Mos
limsche godsdienstwetenschap toelegt heet daar-
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naar: fakih (tl. i. wetgeleerde, in Ncdcrl.-Indiö 
pakih, Javaansch j>ckih uitgesproken).

Aanvankelijk vormden f afrik’s van grooten.naam 
ieder hun eigen school (Arab. madzhab, d.i. richting) 
op gebied der wotgelcerdheid. Omstreeks het 
einde der 4o eeuw echter begon men zelfstandigo 
werkzaamheid in dit opzicht als uitgesloten te be
schouwen. De latere werden niet meer bevoegd 
geacht, zich een eigen oordeel over wetsvragen te 
vormen; zij waren integendeel, naar men meende, 
verplicht, in de vroeger door de grootc meesters 
van het voorgeslacht verkregen resultaten to berus
ten. Nieuwe scholen ontstonden toen niet meer en 
zelfs verminderde het aantal der reeds bestaande, 
doordat sommige tengevolge van verschillende, 
dikwijls toevallige omstandigheden hunne aanhan
gers verloren. Het gevolg was, dat ten slotte in de ver
schillende streken van het Moslimscho gebied slechts 
vier wetsscholen overbleven. Een dezer scholen is de 
Sjafi’ itische, aldus genoemd naar haren 
grondlegger Mohammed ibn-Idris a 1-S j a f i ’i, (gest.. 
in 204 H. = 819 n. O.). AJlecn de opvattingen dezer 
Sjafi’itische school zijn in Nedcrl.-Indie bekend ge
worden.

ccn ideaal blijft. Zij geven feitelijk slechts aan, 
hoe een Moslim wel naar de wet zou belmoren te le
ven, indien de wereld niet zoo onverbeterlijk slecht 
ware. De Mohammcdaanschc wet, in de school uit- 
gewerkt, draagt in liooge mate een schoolsch ka
rakter. Hoewel in theorie geen Moslim aan het bin
dend gezag zelfsharer minst beteekenende voorschrif
ten mag twijfelen, zou in de praktijk stipte naleving 
van zeer vele wetsbepalingen bijna onoverkomenlijke 
bezwaren medebrengen.

Zie verder-yC. Snouck-Huigronjc, Nieuwe bij
dragen t. d. kennis v. d. Islam, p. 49—56 (Bijdr. t»
d. t., 1. en vlk., 4e volgr., 6e Dl., 18S2, p. 405—412);___
Le droit musuiman, p. 22—32 (Revue de l’hist..d_.__. 
relig., Tom. -37, 189S, p. 174—184); De Islam,p.
18—31 (Gr. godsd. II, p. 250—263); Aankondiging 
der uitgave van Dl. I van den Minhddj~(Ind. Gids, 
1883, l, 531—44); Mr. L. W. G., van den Berg’s 
beoefening van het Mohamm. recht (Ind. Gids 1884 
T, 363—43-1, 737—816); Mohamm. recht en Rechts - 
wetenschap (Ind. Gids 1886~Ij 98—111); De fiqh 
en dé vergelijkende rechtswetenschap (Rechtsgeh ’ 
Magazijn 1886, V, 551—567); Aankondiging van 
Sachau’s Muhamm. Recht in Zeitschr. d. D. Mor-_ 
genl. Gesellsch. Bd. 53 (1898), p. 125—167; Mekka,
II, 207 vv.Y'Een rector der Mekkaansche univer- 
siteit (Bijdr. t. d. t., 1. en vlk., 5eYoIgr.;'2e D177 1887,' 
p. 344—104); Tets over verjaring in het Moehanmi. - 
recht (Tijdschr. v. h. Batav. Genootsch., Dl. 39. p. 
432—141); — I. Goïdziher, Die Zahiritem 18847 

• Vorlesungcn über den Islam p. 35—79; Muhamm. 
Recht in Theorie u. Wirklichkeit (Zeitschr. f. vergl. 
R.-Wissensch.,
Meursinge, Handboek v. h. Mohamm. regt in de 
Mal, taal, 1844; — 8. Keyzer, Handb. voor h. 
Mohamm. regt, 1853; Het Mohamm. strafr. naar 
Arab. Jav. en Mal. bronnen, 1857; Precis de juris- 
prudence ïuusulm. selon le rite chaféite, 1859; 
Mawcrdi’s publiek en admin. regt van den Islam, 
1862; — L. W. C. van den Berg, De beginselen v. h. 
Mohamm. recht, 3e dr. 1883 (de Fransche vertaling 
door de Franco do Tersant en Damiens, in Algiers 
1896 verschenen, is tevens een door den auteur her
ziene 4e editie); Minhadj at-Talibïn, 3dln., Batavia 
1882—84; Fath al-Qarib, Leide, 1894 op den omslag 
1895; —'Th. W. Juynboll, Handleiding t. d. kennis 
v. d. Mohamm. wet volgens de leer der Sjafi’itische 
school, 1903 (Handbuch des islamischen Gesetzes, 
1910); artikelLaw(Muhamm.)in J.Hasting’sEncycl. 
of relig. and ethics, VIII, p. 858—-883; — È. Sacliau, 
Muhamm. Recht nach schafiitischcr Lehre, 1897. — 
Van Limburg Brouwer, De kitab pakih Soenda 
(Tijdschr. v. h. Batav. Genootsch. dl. 19, 1870, p.
423 en vv. — Vgl. verder over de vier zgn. „worte
len” der plichtenleer (oesoel al-fikh) KIJAS en over 
wetgeleerde adviezen MOEFTI.

d. Moiiammedaansciie geloofsleer. — De leer 
bctrelïendc het geloof aan God en den jongsten dag, 
de verantwoordelijkheid van den mensch voor zijne 
daden, het lot, dat den zondaars wacht en dergelijke 
onderwerpen, wordt niet in de geschriften over de 
wet behandeld^ maar vormt een afzonderlijk vak 
der Moslimscho godsdienstwetenschap, dat meestal 
de „ocsoel af-din” (d.i. de grondslagen van den gods
dienst) of de leer van den lawhid (d. i. de „eenheid” 
Gods) wordt genoemd. Vgl. KALAM.

De onvolledige koranisoho gegevens over deze 
vraagstukken werden na de verbreiding van den 
Islam over het buiten Arabic veroverde gebied spoe
dig belangrijk aangevuld door de inlichtingen, welke 
de Moslims vooral van Christelijke en Joodsehe zijde

De aanhangers der verschillende //M-scholcn 
hebben oorspronkelijk elkanders bijzondere opvat
tingen verworpen. Zelfs leidde het verschil van mee- 
ning menigmaal tot twisten,vervolgingen en straat
gevechten, hoewel de grootc massa van den waren 
aard der geschilpunten weinig besef had. Toch bleef 
men elkander op den duur niet verketteren. Veeleer 
vestigde zich de overtuiging, dat het verschil van 
opvatting tusschen de vier overgebleven madzhab's 
een door God zelf gewilde zaak moest zijn, een „ge
nadebewijs”, dat immers recht van bestaan gaf 
ook aan minder strenge naast strengere opvattin
gen. Men oordeelde dus, dat ook de bijzondere 
mceningen van ieder der vier scholen op zich zelf 
beschouwd niet onjuist waren, al hield men de leer 
van zijn eigen madzhab voor de beste. In dezen zin 
steunt dus de juistheid zelfs va») de afwijkende wets- 
opvattingen van ieder der vier wetsscholen afzonder
lijk, op idjma'. (d.i. algemcene overeenstemming 
van gevoelen, zie boven II, b).

Iedere school heeft haar eigene geschriften, waar
in de in dien madzhab heerschende opvattingen over 
de wet zijn beschreven. In do Sjafi’itischc school 
kent men vooral gezag toe aan de Toehfah (d. i.
. liet geschenk”) van Ibn-Hadjar en de Nihdjah (d.i. 
„het uiterst bereikbare”) van Ar-Ramli, twee uit de 
16e eeuw dateerende commentaren op den Min- 
hódjal-TAlibln (d.i. „de weg dor studeerenden") van 
al-Nawawi (gest . in 676 H.= 1277 n.0.)en vorder aan 
geschrift en,d ie naar deze Toehfah en Nihd jah bewerkt 
zijn en wier inhoud dus met die wetscommcntaron in 
overeenstemming is. Groot is de eenvormigheid van 
behandeling en indeeling der stof in alle wetgeleerde 
werken. Algemeen is daarin o.a. de indeeling naar 
wettelijken maatstaf van al ’s menschen doen en 
laten onder een der vijf volgende „wettelijke cate
gorieën”, volgens welke n.1. elke handeling (resp. 
liet nalaten daarvan) kan zijn: 1. verplicht 
(pr.rloc, zooals in Nedcrl.-Tndic de verbasterde uit
spraak van het Arab. fardh luidt), 2. verdien - 
s t o 1 ij k of a a n b o v c 1 e n s w a a r d i g (soenat) 
3. geoorloofd (moébdh), 4. atkeurens- 
w a a r d i g (makroch), of 5. verboden (ha- 
r&m).

VIII, 1889, p. 408—123); — A.

Bij do beoordccling van de betcokcnis der wetge
leerde werken mag nooit uit het oog verloren worden 
dat hetgeen zij den geloovigen voorhouden slechts

-
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welke immers uitdrukkelijk in den Koran aan God 
worden toegeschreven, niet geloochend wordt. 
Gewoonlijk onderscheidt men een twintigtal dier 
goddelijke eigenschappen. Ten slotte zullen Op
standing en Oordeel nog worden voorafgegaan door 
het1 Mcssiaansche Kijk, dat tegen het einde der da
gen zal aanbreken, wanneer Jezus op aarde terug
komt, om Mohammeds zending te bevestigen. 
Ook verwachten vele Moslims nog een andere (aan 
het rijk van den Messias voorafgaande) geluksperio- 
dc, waarin dc zgn. M ah d i (d. i. de door God 
„rcchtgclcide”) do aarde met gerechtigheid zal 
vervullen, gelijk zij thans met onrecht vervuld is. 
Diens rijk zal dan het evenbeeld worden van den 
gulden tijd der 30 jaren, waarin de eerste opvolgers 
van den Profeet, de vier rechtgeleide chaliefen, de 
Moslimsche gemeente bestuurden. Deze Mahdi- 
verwachting gaf in Moslimsche landen wel eens aan
leiding tot ongeregeldheden, wanneer de bevolking 
zich liet overhalen, om in een bepaald persoon den 
te verwachten „rechtgeleide” te zien, die haar van 
onrecht kwam bevrijden. Overigens bevat do Mos
limsche geloofsleer geen gegevens, welke rechtstreeks 
fanatieke gezindheid bij dc Mohammedanen aan
wakkeren.

Zie verder:/C. Snouck Hurgronje, De Islam, p. 
83—91 (Dc Gids T8SG III, 9Ö—101 Nederland en 

'cle Islam, p. 30—32; De Islam, p. 31—3G (Groolo 
Godsd., II, 263—68); Mohammedanism, p. 73—77, 
106—108'; J)er Mahdi (Rev. Colon. Internat. 188G, I, 
25—59);' De laatste vermaning van Mohammed 
aan zijne gemeente (Ind. Gids, 1884, II, 1 —18); — 
T. Goldzïïier, Yorlesungen üb. d. Islam, ]). 80—138;
— O. H. Bëcker, Christl. Polemik u. islamische 
Dogmenbildung (Zeitschr. f. Assyriol. Bd. 2G, 1911, 
p. 175-^-95); Ghristentum u. Islam. 1907; — G. K. 
Niemann, Inleid. t. d. kennis v. d. Islam, p. 157— 
192; — Keyzer, De leerstellingen v. d. Mohamm. 
godsdienst, 1854; — R. Dozy, Het Islamisme, 2e dr. 
130—148; —M. Th.Houtsma,De strijd over het dog
ma in den Islam, dissert. Leiden, 1875; — A. W. T. 
JuynboJl, Een Moslimsche catechismus (Bijdr. 
t. d. t., 1. en vlk., 4e Volgr., 5e DJ., 1881, p. 21 f»— 
231); Samarkandi’s Catechismus opnieuw bespro
ken (aldaar, p. 207—284);
Begrilïsentwicklung des Muhamm. Glaubenshe- 
kenntnisses, Arab. u. Deutsch, 1818; Muhamm. 
Eschatologie, 1872; —.J. D. Luciani, Pctit traité de 
théologie musulm. par Senousi, 1890;
Limburg Brouwer, Kitab pakih Socnda (Tijdsein-, 
v. h. Batav. Genootsch., Dl. 19, 1870, p. 128—445);
— L. Gautier, La perle précieuse do Ghazali, 1878;
— Garcinde Tassy, L’Islamisme, 1874, p. 127—203;
— A. von ICremer, Geschichtc der herrschenden 
Ideen des Islains, 1808; — A. de Vlieger, Kitab al- 
Qadr, Matériaux pour servir a 1’étude de Ia doctrine 
de la prédestination dans la théologie musulm., Loi- 
de, 1902.

e. De mystiek. — Als derde onderdeel van het 
Mohammedaansche stelsel werd boven (zie II, b) 
de jnystiek genoemd. Reeds in de 2e eeuw open
baarden zich onder de Mohammedanen mystieke 
neigingen en onder verschillende invloeden zijn 
deze tot groole ontwikkeling in den Islam gekomen. 
Bij vele nieuwbekeerden, zooals Indiërs, Perzen 
en vroegere Christenen, bleef na hun overgang tot 
den Islam de behoefte aan een innigere betrekking 
tot God voortbestaan. Ook de uiterlijke vormen, 
waarin de mystiek tot dusver bij hen tot uiting was 
gekomen, brachten zij in den Islam over. Deze von
den in steeds wijdere kringen bijval onder de Mos-

ontvingon. Bovendien werden hun verscheidene 
nieuwe problemen, vooral van de Christelijke dog
matiek bekend, welke ook in Moslimsche kringen 
sterk de aandacht trokken en druk beredeneerd 
werden. Daartoe bchooi'den met name de strijdvra
gen over de vrijheid van den menschelijken wil 
ten aanzien van goed en kwaad, over het wezen en 
de eigenschappen van God en over het eeuwig on 
ongeschapen zijn van Gods woord, den Koran.

Aanvankelijk vond het beredeneeren van derge
lijke wijsgeerig-dogmatischc vragen, van welke men 
tot. dusver nog niet gehoord bad, aanstoot bij de 
groote massa en hare leiders. „Satan”, zei men, 
„was de eerste redeneerder geweest; ware vromen 
hadden zich slechts aan den eenvoudigen zin der 
open haring te houden”. Toch moesten op den duur 
de Mohammedaansche geleerden tegenover den twij
fel, die zich ten aanzien van velerlei geloofszaken ge
openbaard had, wel tot eene bepaalde slotsom ko
men en zoo ontstond in de school een stelsel, waarin 
nu het orthodox-Moslimsche standpunt, niet alleen 
in zake de eschatologische verwachtingen en andere 
reeds in den Koran aangeduide geloofspunten, 
maar ook ten aanzien der latere theologische strijd
vragen. nauwkeurig omschreven en uiteengezet 
weiti. De. min of meer wijsgeerige betoogtrant, 
welken men aanvankelijk juist bij de tegenstanders 
zoo sterk afgekeurd had, kon daarbij niet altijd 
vermeden worden.

Als grondlegger der orthodox-Moslimsche geloofs
leer gelden in het bijzonder Al-Asyarï (gest. in 324) 
én Al-Matoeridi (gest. in 333 H. — 944 n. C.). Hunne 
methoden liggen ten grondslag aan de uiteenzetting 
van het stelsel in de latere werken over de geloofs
leer. Kennis althans van de hoofdzaken daarvan 
geldt voor den Moslim als onontbeerlijk om te ver
hoeden, dat hij in de oude dwalingen zal vervallen, 
welke bij de als ketters beschouwde secten zooveel 
bijval hebben gevonden. Vooral eenige catechismcn 
met de later daarop geschreven commentaren heb
ben in vele Moslimsche landen groote populari
teit verworven. Daartoe behooren de, in Nedcrl.- 
Indië onder de namen doerak (d. i. parel) of si pal 
dotxoa poeloeh (d. i. de 20 eigenschappen, n.1. van 
God) bekende, catechismus van Sanocsï, benevens 
die van Samarkandï.

Ter kenschetsing van de daarin behandelde leer
stellingen dienen o.a. het volgende. De opstanding 
en het laatste oordeel vormen met hel en para
dijs nog steeds de kern der Mohammedaansche 
geloofsleer. De koranische voorstellingen daarom
trent werden in de latere leer nauwkeuriger afge
rond. Niet slechts alle ongoloovigen zullen een
maal in de hel komen, maar ook de Moslimsche 
zondaren, die daaruit echter na liet ondergaan der 
straf voor hunne zonden, weder verlost zullen wor
den. Want ieder, wiens hart, al ware het slechts een 
greintje geloof bevat, zal eenmaal zalig 
worden. Hoewel de onderstelling wordt verwor
pen, dal ’s menschen wil vrij zou zijn, wordt toch 
de leer der goddelijke voorbeschikking niet geheel 
fatalistisch opgevat, maar veeleer zoo verklaard, 
dat ook ’s menschen zedelijke verantwoordelijkheid 
voor eigen doen en laten daarbij gehandhaafd blijft. 
Den Koran heeft de Moslim als Allahs eeuwig, on
geschapen woord te beschouwen; de koranische 
leer over de profeten, openbaringsboeken en engelen 
wordt, met latere gegevens aangevuld, tot een goed 
geheel samengevat. Groote nadruk wordt op de 
absolute eenheid van Gods wezen gelegd, wat niet 
verhindert, dat ook het bestaan der eigenschappen,
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linis, ondanks dc bedenkingen door do godsdionst- 
lecraron en hunnen aanhang daartegen ingébracht. 
Het gevolg was, dat verscheidene mystieke olomon- 
ten, aanvankelijk aan het Christendom, Niouw- 
Platonisme en de Perzische on Indischo mystiok 
ontleend, op den duur ook lot bostanddcolen van den 
Islam werden verheven.

Do richting, welko het eorst op den voorgrond 
kwam, kenmerkte zich, onder Christelijken invloed, 
vooral door de neiging om zich uit dc wereld terug- 
t et rekken, ten einde in stille afzondering boete te 
doen; verder door buitengewonon ijver voor het 
reciteeren van gewijde formules en litanieën (Arab. 
dzikr, d. i. het opdreunen van lofprijzingen; vgl. 
DIKIR) en door een onbeperkt „vertrouwen op 
God” (Arab. tawakkoel) zelfs in eene mate, dio leidde 
tot volkomen berusting en onverschilligheid voor de 
buitenwereld, zoodat men zich ook voor zijn dago- 
lijksch levensonderhoud uitsluitend op Gods hulp 
meende te kunnen verlaten. Sommigen trokken 
daarbij zwervend in vrijwillige armoede door het 
land. Naar de pij van grove wol (Arab. soef, d. i. 
wol), waarin deze boetelingen zich naar het voor
beeld van monniken en kluizenaars plachten te 
hullen, werden zij soefïs genoemd en met dc daar
uit ontstane benaming soefisme (Arab. tasuw- 
woej, in Nederl. Indië meestal tasawoep uitgespro
ken ) werd in den Islam later elke vorm van mystiek 
aangeduid, zelfs al vertoonde deze geen onmiddellij- 
ko verwantschap meer met die der oudere soefi’s.

Andere mystieke richtingen trachtten haar doel, 
om door losmaking van het gemoed uit do wereld 
der zinnen in God op te gaan, voornamelijk te be
reiken door opwekking van een staat van gods
dienstige extase, waarin dc aanbidder zich met God, 
den aangebedene, volkomen in liefde vereen igd 
gevoelt. Ascese op zich zelf werd daartoe meestal 
niet voldoende geacht. Magische middelen, zooals 
draaiende dansen of het voortdurend heen en weer 
bewegen van het lichaam onder het opzeggen van 
godsdienstige formulieren en andere heftige of 
langdurig volgehouden lichaamsoefeningen moesten 
daarbij te hulp komen, of men trachtte door on
ophoudelijke ingespannen denkoefeningen, door 
vasten en nachtwaken, door hot aanhooren van op
windende muziek of het inademen van wierook en 
andere bedwelmende dranken in den gewonschten 
slaat van zielsverrukking te komen.

Sommige uitverkorenen brachten het zoovei*, 
dat voor hen elke scheiding tusschen eigen wezen en 
dat van God ten slotte opgeheven word. Onder deze 
mystieken heeft vooral al-Halladj sterk de aandacht 
getrokken, dio in dezen zin getuigde, zelf God of — 
zooals hij het met den daarvoor gobruikclijkcn, 
mystieken term uitdruk te — zelf de halck (d. i. 
„werkelijkheid”) te zijn. Hij is in 310 H. (022 n. 0.) 
t e Bagdad als ketter ter dood gebracht, maar werd 
door zijne vereerders, zoowel bij zijn loven als na 
zijn dood, als heilige vereerd.

Op den duur ontstonden onder leiding van mys
tieke leeraars orde n, waarin de broeders door 
beoefening van bepaalde methoden tot de ware gods- 
kennis trachtten te komen. Deze mystieke broeder
schappen onderscheidden zich van elkander door 
bijzondere regelen, volgens welke zy dit doel zoch
ten te bereiken. Meestal moesten daartoe dienen 
buitengewone, niet in de wet voorgoschrovon gods
dienstoefeningen, vooral het ontelbare malen her
halen van dikir’s en vorschilletido andere dor boven 
vermelde middelen om tot geestverrukking te ko
men, ook wel liet volgen van bepaalde, door den

stichtor dor orde voorgeschreven ascetische leef- 
regolen. Naar hare methode placht mon zulk eene 
broederschap aan to duiden als een tarikah (d. i. 
„weg”, in Ncdorl. Indië larekal uitgesproken). Wie 
zich bij do broeders aansloot, volgde hun weg; de 
beoefening der mysticko devoties word soeloek 
(d. i. het „bewandelen”, n.1. van den mystieken 
weg) genoemd.

Bij de orthodoxe leeraars bleef de mystiek lang 
verdacht door hare buitensporigheden en door de 
onaannemelijke pantheïstische gevoelens, welke zich 
bij velen harer aanhangers openbaarden. Bovendien 
leidde hare oefening maar al te dikwijls tot veron
achtzaming der wet en geringschatting der leer.

Toch wonnen do broederschappen voortdurend 
aan invloed. Zij voorzagen in werkelijk gevoelde 
godsdienstige behoeften. De hoofden der tarikah's 
werden door hunne volgelingen en door de menigte 
als heiligen vereerd. Op den duur werden dan ook 
zulke orden, waarin stipte naleving der wet en er
kenning der olïicieelo leer als plicht gold, algemeen 
als rechtzinnig beschouwd. De regelen der orden 
kregen bijzondere sanctie, doordat men ze aan den 
Profeet zelf toeschreef, wiens methoden van mystiek 
onderricht , naar men het voorstelde, door tusschen - 
komst veelal van Ali en andere heilige mannen aan de 
stichters der broederschappen was overgeleverd. 
Opname onder de broeders werd later meestal zeer 
gemakkelijk gemaakt. Reeds de vervulling van eeni- 
ge eenvoudige formaliteiten kon iederen geloovige 
don zegen der toetreding verschaffen. In som
mige Moslimsche landen behoort bijna ieder tot de 
een of andere tarikah, zij liet ook slechts als leeke- 
broeder en zonder hot voornemen om zich in de 
diepere goheimen der godskennis te laten inwijden. 
Zie vorder TAREKAT, on over de beteekenis der 
heiligenvereering in den Islam HEILIGEN (MOH. 
IND.).

Voor zelfstandige geesten bleef, buiten de regelen 
van het ordenwezen om, steeds de mogelijkheid tot 
het verkrijgen van mystieke kennis en ervaring langs 
eigen wegen open. Juist het sterk persoonlijk karak
ter der mystieke gewaarwordingen vormt een ken
merk dezer geestesrichting. Dc meeste groote mysti
ci in den Islam achtten het niet gewenscht, de groote 
massa tot deelgenoot hunner gevoelens te makon. 
Toch hebben verscheidene latero mystieken grooten 
bijval gevonden onder hunno bewonderaars, ook al 
konden hunno opvattingen, van orthodox-Moslimsch 
standpunt beschouwd, slechts als pantheïstisch wor
den veroordeeld. Over de beteekenis dier kottersche 
mystiek voor Indië vgl. beneden III, b.

Een blijvenden invloed op de algemeen in den 
Islam gangbare zienswijze ton aanzien der mystiok 
heeft Ghazali verkregen, do in het jaar 505 H. (1111 
na Chr.) gestorven, ook op het gebied dor wetgeleerd - 
heid en dogmatiek zoo beroemde geleerde. Deze 
keurde in het algemeen aansluiting bij tarikah'.s, 
zooals zij in zijnen tijd reeds tot bloei waren gekomen 
niet af, onder voorwaarde althans, dat men uiterst 
voorzichtig zou zijn in de keuze van een leidsman, aan 
wiens rechtzinnigheid in geen geval twijfel mocht 
bestaan. Maar daarnaast wist zijn machtige invloed 
aan een mystiok, dio vooral de ethische zijde 
van den godsdienst op den voorgrond stelde, eene 
allerbelangrijkste plaats in het Mohammedaanscho 
stelsel to verzekeren. Naar zijne overtuiging kwam 
ten slotte alles aan op do ware gezindheid des har
ten, en kon zolfs aan do meest volmaakte wetsbe- 
trachting en do uitgebroidsto kennis der leer, hoe 
verdienstelijk ook op zich zelf, geen werkelijke
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■koloniën, die weldra veld wonnen en Moslimsche 
r ij k j o s deden ontstaan. Eerst na ongeveer 1200 
n. Ghr. wordt dit doordringen van den Islam in den 
Indisehen Archipel merkbaar.

Onze kennis dezer vroegste periode beperkt zich 
tot slechts weinige gegevens. Wat de Inlandschc 
bronnen over den gang der bekccring in verschillen
de streken vermelden, berust bijna geheel op legen
de. Zij gewagen meestal van het verschijnen aldaar 
van een of ander Moslimsch heilige (icali; zie HEILI - 
GEN (MOH. IND.)), liefst uit Arabic, wiens komst 
reeds door droomgezichten en wonderteekens is voor
bereid en die de bevolking door wonderen van de 
waarheid dcrMohammedaanschelecrovertuigt, waar
na de nieuwbekeerden den Islam ook onder hunne 
buren verbreiden. Betrouwbare, gedateerde gegevens 

, verschaffen echter de reisverhalen van den Venetiaan 
Marco Polo uit het einde der 13e en van den Arabier 
Ibn Battoctah uit de 14c eeuw, benevens eenigc 
Mohammedaansche grafsteenen met opschriften 

. uit de 15c eeuw. Uit die gegevens valt af te leiden, 
dat de Islam reeds destijds vasten voet had ge
kregen, zoowel op de N.O.-kust van Sumatra (waar 
blijkt van het bestaan van de Moslimsche rijkjes 

- Perlak en Pasè, omstreeks 1300), als kort daarna op 
de N.O.-kust van Java, waar de komst van den Is
lam ten slotte leidde tot den val van het machtige 

> Hindoeryk Madjapahit en de stichting van het Mo- 
p hammedaanschc rijk Mataram in het begin der 16e 

eeuw. Op West-Java, waar de Islam eerst later was 
verschenen, kon de nieuwe leer echter spoedig nog 
dieper dan elders op Java doordringen, omdat do 
Hindoe-beschaving aldaar op de bevolking nage
noeg geen invloed had gehad. Tjeribon en Banton 
werden er de hoofdzetels van Moslimsche rijken. In 
de 16e eeuw ging geleidelijk de geheele bevolking 
van Java tot den Islam over met uitzondering slechts 
van de in afgelegen streken wonende Badoei’s en 
Tenggercezen, terwijl sommige Hindoe-clcmentcn 
naar Bali. uit weken.

Op de overige, minder dicht bevolkte, eilanden 
is de Islamisecring niet zoo snei en zoo volledig 
tot stand gekomen, maar ook daar won de Islam 
overal gestadig aan invloed. Tot de reeds vroeg
tijdig Mohammedaanse]) geworden streken behoo- 
ren o.a. dc Mojukken, Atjèh en Palembang. Ook 
de Minangkabausche Maleiers moeten reeds in 
oude tijden tof den Islam zijn overgegaan. Do op 
de grootere eilanden in de kuststreken wonende 
Mohammedanen beschouwden de stammen in do 
binnenlanden, die nog heidenen gebleven waren — 
zooals de Bataks op Sumatra, de Dajaks op Borneo, 
dc Alfoeren op Celebcs — als een minderwaardig 
menschenras. Zij plachten hen te beoorlogen en to 
onderdrukken, legden hun dikwijls zware schattin
ten op en hielden slavenjachten in hun gebied. Een 
welkom voorwendsel bood hun daartoe hef leerstuk 
van den heiligen oorlog. Zie PRANG >SABIL.

Nog voortdurend blijft de Islam zich onder de 
hcidcnsche volksstammen in den Archipel uitbrei
den. Van de geheele Inlandschc bevolking, in rondo 
cijfers op 37 millioen geschat, zijn ongeveer 35 mil- 
lioen Mohammedanen, waarvan bijna 30 millioen 
op Java 1).

waarde voorden Moslim worden toegekend, tenzij zij 
werden geheiligd door mystieke liefde tot God. 
Zijn oordeel over het buitengewoon belang der mys
tiek vond algemeen ingang. Sedert Ghazali’s tijd 
wordt de ethische mystiek in den Islam als een derde 
integreerend bestanddeel der leer beschouwd. Niet 
alleen werden voortaan de meeste werken over wet
en geloofsleer zooveel mogelijk in die)) zin bewerkt 
(waartoe Ghazalï zelf in zijn beroemde werk „Dc 
levendmaking der wetenschappen van den gods
dienst” hel voorbeeld had gegeven), maar bovendien 
werd deze mystiek ook als afzonderlijk vak van 
kennis bestudeerd en wel voornamelijk uit werken, 
zoo niet door Ghazalï zelf dan toch in zijn geest 
door anderen geschreven. Zulk een geschrift wordt 
in Nederl.-Indië kitdb Uisauvcp genoemd.

Zie verder: C. Snouck Hurgronje, De Islam, p. 
94—109 (De Gids, 1886, III, 101—116); Een en’ 
anderover het onderwijs in de Padangsche"t)üvcn'' 
landen- (Feestnummer der Bijdr. t. d. t., 1. en vlk., 
1883, Afdeel. Land- en vlk. p. 74—81); Een_Arabiscli 
bondgenoot ..der Ned.-Ind. rcgeeringRMeded. v. h. 
Ned. Zendeling Gen., Dl. 31, 1887)?McklmtIL-213- 
vv., 277—290; De Atjèhers. II, 10 J20.220 vy., 309 
v. (The Achehnesc, II, 9—20, 216 vv., 281v.)j Eoni- - 
ge Arabische strijdschriften besproken (Tijdschr. v. 
h. Batav. Gen., Dl. 39, 18967^379—127); LèscöïT- _ 
frèrics religieuseV la' Mccque et'lc Panlslamjsme 
(RfcVucTdeThist. d.n'elig., Tom. 44, 1901, 262—281JA- 
De Islam, p, 36—43 (Gr. Godsd., II, 268—275); 
De Islam in Ned. O.'Tndiê, p. 36—13 (Gr. Godsd., 
ir,112^419) ;7Móhannnedanïsm, p. 79—84; — 
G. KrMëmann, Inleid. t. d. kennis v. Tl, Islam, p. 
348—356; — II. Dozy, Het Islamisme, 2e dr. p.

/207—225; — D. A. Rinkes, Abdoerraoef van Singkel 
Dissert. Leiden 1909, p. i—21; — I. Goldziherr- 
Vorlesungeirdib. d. Islam, 13Ó—200; Materialien 
ziïr ÉntwicklungsgescHichte des Sufismus (Wien. 
Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XIII, J899, p.

' 35—56); — A. von Kremer, Geschichte der herr- 
schenden Ideen des Islams, 1868, p. 52—111; — R.
A. Nicholson, Origin and development of Sufiism 
(Journ. Roy. Asiat. Society, 1906, p. 303—348); — 
Tli. Nöldeke, Sufi (Zeitschr. d. Deufsch-Morg. Gc- 
sellsch., Bd. 48 (1894), p. 45—48); R. Hartmann, 
Al-Kuschairi’s Darstellung des Süfitums, 1914; —
L. Massignon. La passion d’al-Halladj (Mélanges 
Dérenbourg, Paris, 1909, p. 311—22); — G. J. Gras
huis, Zedeleer naar Ghazzali in liet Socndaansch, 
1874.

III. DE ISLAM IN NEDERL.-INDIË. a. VER
BREIDING VAN DEN ISLAll IN DEN INDISCHEN AR
CHIPEL. — Reeds vanouds had tusschcn Hindostan 
en den Indisehen Archipel een levendig verkeer be
staan, waardoor aanvankelijk de Hindoe-beschaving 
een merkbaren invloed op de Inlandschc bevolking 
van sommige gedeelten van Nederl.-Indië had ge
kregen. Toen nu later een belangrijk deel der bevol
king van Voor-Indië den Islam had aangenomen, 
begon ook deze godsdienst zich vandaar uit, langs 
de handelswegen, over den Indisehen Archipel te 
verspreiden. Moslimsche, uit de kustlanden 
Voor-Indië (Coromandel en Malabar) afkomstige 
kooplieden en gelukzoekers, die zich in de haven
plaatsen en op de kusten van Sumatra, Java en 
elders vestigden en huwelijken onder de Inlandschc 
bevolking sloten, brachten er den Islam. Voor de 
meerderheid der inlanders bracht toetreding tot 
den kring der Moslimsche vreemdelingen, zoowel in 
maatschappclijken als in geestelijken zin, vooruit
gang mede. Zoo ontstonden Mohammedaansche

■
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van

) De cijfers zijn volgens liet Kol. Verslag 
1907, Bijl. A. (naar dc volkstelling van 1905): 

Inlanders: op Java en Madoera 29.715.908, op de 
Buitenbezittingen: 7.304.552; Mohammedaansche 
Inlanders op Java en Madoera: 29.605.653, op 
de Buitenbezittingen: 5.428.372.

van
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Zie verder: G. Snouck Hurgronje, Arabic en 
Oost-Indië, rede t. aanvaarding v. h. hooglccraars- 
ftriibt, 1907 (franschë verfc. Revue do 1’hisfc. d. rclig., 
Tom. 59, p. 00—80)Nederland on de Islam, p. 
1—25 J-Het Mohammedanisme (Célijn’s Nederland’s 

^.ndië, I, 243—47); Do Islam in Nederl.-Indië, ]).
^ 1—8 (Gr. Godsd., II, 379—384); — G. K. Nicmann, 

Inleid. t. d. kennis v. d. Islam, p. 337—348; — 
P. J. Veth, Java II (1878), p. 182 vv., I (1890), p. 
227 vv.; — G. P. Rouffaer, Het tijdperk van gods- 
dienstovergang in den Maleischen Archipel (Bijdr. 
t. d. t., 1., en vlk., 6e Volgr., Dl. 0,1899, p. 111—199);

vorm en volgde men er bijv. op wettelijk gebied de 
opvattingen der Sjafi’itischc school, maar ook 
Sji’itische eigenaardigheden waren er bin
nengedrongen en hebben blijkbaar vandaar weder 
hun weg naar den Archipel gevonden. Een voor
beeld daarvan levert met name de viering van het 
oorspronkelijk Sji’itischc Hasan-Hoescin-feest (zie 
aldaar), dat in de kuststreken van Voor-Indië juist 
oj) dezelfde wijze herdacht werd, als thans nog in 
cenige gewesten op Sumatra gebruikelijk is geble
ven.

Ongeveer vier eeuwen lang (1200—1600) bleef 
de invloëd uit. Voor-Indië op den Islam in den Ar
chipel overwegend, totdat sedert het begin der 17e 
eeuw het verkeer met Arabië meer beteekenis kreeg. 
Sinds dien tijd begonnen in steeds toenemende mate 
Inlanders, die ter bedevaart naar het heilige land 
waren gekomen, zich te Mekka en Medinah op de 
gewijde wetenschap toe te leggen en na hunnen tc-‘ 
rugkeer in den Archipel tegen velerlei afwijkingen' 
van de zuivere leer in de Inlandsche maatschappij 
te ijveren. Vooral later, nadat de verbinding met 
Mekka ten gevolge der stoomvaart zooveel ge mak
kelijker was geworden, deed deze invloed uit Arabië 
zich voortdurend sterker gelden en kreeg de kolonie 
der Djawah — zooals men te Mekka alle Oost-Indi- 
sche Moslims noemt — steeds krachtiger invloed op 
het geestelijk leven in Nederl.-Indië. Het is vooral 
door bemiddeling der tot die kolonie behoorende 
Inlandsche geleerden, dat de te Mekka heerschende 
zienswijzen en geestesstroomingen, benevens de 
aldaar in zwang zijnde leermethoden, zich over den 
geheelen Archipel verbreiden en er langzamerhand 
vele eigenaardigheden, waardoor de Oost-Indische 
Islam zich tot dusverre onderscheidde, wijzigen.

Een belangrijke schaduwzijde van dezen, uit 
Arabië werkenden invloed is, dat daardoor geleide
lijk een minder verdraagzame geest, een strenger, 
rechtzinniger Mohammedanisme in de Inlandscho 
maatschappij veld wint. Ook van de naar Nederl.- 
Indië geëmigreerde, meestal uit Hadramaut af
komstige Arabieren (zie: HADHRAMIETEN), 
vooral van vele hunner wetgeleerden, gaat een vrij 
sterke werking in diezelfde, minder gewenschtc 
richting uit.

Zie verder, behalve de hierboven (onder III, a) 
den hoogleeraar 

Snouck Hurgronje, nog diens Mekka, II, 297—393;
De Atjëhers, 1,215 vv., II, 126—128 (The Achehne- 
se, I, 203 v.v., II, 121—23); Een Mekkaansch ge: 
zantscliap naar Atjèh in 1683 (Bijdr. t. d. en 
vlk., 5e Volgr., Dl. 3, 1888, p. 545—54); — B. J. O. 
Schrieke, Het Bock van Bonang, Diss. Leiden 1916, 
p. 50—SI; — P. J. Veth in het Tijdschr. v. N. Ind.

Jg. 1868, 11, 347 vv.; — A. W. T. Juynboll, aldaar, •> 
Jg. 1870,1, 453 vv.; Lijst v. Jav. en Soend. woordeiv^^

l. BiTdr._tT.cT.

y— N. J. Krom, Het jaar van den val van_Majapa- 
/ hit (Tijdschr. ƒ. h. Batav. Genootsch., Dl 55, 1913, 

/ p. 252—258)/— J. P. Moquette, Do eerste vorsten
van Samopth;a-Pasè ( Rapp. v. d. oudheidkund. 
dienst in Nederl.-Indië 1913, p. 1—12); — Hoescin 
Djajadiningrat, Oritische beschouwing v. (l ^SadJa^ 
rah Banten (Dissert. Leiden, 1913); -— B,.J. O. 
Schrioke, .Het bock van Bonang (Dissert Leiden,’ 
1916), p. 1—39.

b. Invloed, aanvankelijk uit voor-indië, 
later uit Arabië, op den Islam in Nederl.-indië 
in werkende. — De Islam die zich in den archipel 
verbreidde, was daar, zooals wij boven zagen, niet 
rechtstreeks uit Arabië, maar langs een omweg, 
over Perzië en Hindostan gekomen. Het gevolg 
daarvan was, dat de bevolking van Nederl.-indië 
dezen godsdienst aanvankelijk slechts in dien 
vorm leerde kennen, waarin hij in de zeden en denk
wijzen der bewoners van Voor-indië was opgeno
men.

Verscheidene bijzondere kenmerken van den Is
lam in den Indischen Archipel moeten blijkbaar 
uit deze omstandigheid worden verklaard. Zoo o.a. 
de opvallend geringe ijver in de Inlandsche maat
schappij voor den Mohammedaanschen eeredienst 
(met name voor den sembahjang). Immers ook in 
Voor-indië werd, in overeenstemming met het meer 
tot bespiegeling geneigde karakter der bevolking, 
minder aandacht aan nauwgezette vervulling der 
voorgeschreven godsdienstplichten geschonken dan 
bijv. te Mekka of elders in het centrum der Moslim- 
sche landen. Daarentegen hadden bij de Moslims 
in Hindostan vele diepzinnige, in Arabië slechts in 
kleine kringen van ingewijden bekende vragen der 
mystiek groote belangstelling gevonden. De bespie
geling daarover, die er bij liooger ontwikkelden 
veelal in kelterseh pantheïsme ontaard was, ging 
bij de lagere klassen met velerlei grof bijgeloof ge
paard. Deze eigenaardig Indisch-Mohammedaansche 
mystiek viel ook in den Archipel van den aanvang 
af in vruchtbaren bodem. Ook thans nog blijft zij in 
min of meer belangrijke mate invloed oefenen op 
denken en geloof van zeer vele Inlandsche Moham
medanen.

Nog andere eigenaardigheden van den Islam in 
Nederl.-indië moeten blijkbaar aan vroege ren 
Voor-Indischcn invloed worden toegeschreven. Zoo 
wijst o.a. de verbastering, zoowel van vele in het 
Maleisch, Javaansch en andere Indische talen be
werkte Moslimsche verhalen en legenden, als van 
den vorm der in die talen overgenomen Arabische 
woorden ter aanduiding van Moslimsche begrippen, 
op Voor-Indische herkomst, terwijl bovendien som
mige dier Moslimsche begrippen in Nederl.-indië, 
evenals in Hindostan, met Perzische benamingen 
worden aangeduid. Ook eenige kottersche, Sji’iti
sche elementen in den O.-Indischen Islam zijn blijk
baar uit Voor-indië overgebracht. Wel had de Is
lam daarin liet algemeen den orthodox-Moslimschen

, vermelde verhandelingen van

uit het Arab. of Perzisch (Eeëstnuir 
t., 1. en vlk., 1883, Afd. Taal- en lettci..,,.p. 25—82); 
— J’. Brandes, liet onderzoek naar den oorsprong 
van de Maleischc Ilikayat Kalila dan Damina inge
leid (Feestbundel M. J. do Goeje, 1891, p. 77—110); 
Nadere opmerkingen over de Maleischo bewerkingen 
van de geschiedenis der tien vizieren (Tijdschr. 
v. h. Batav. Gen., Dl. 38, 1S95, p. 191—273); — 
Ph, S. van Ronkel, De roman van Amir Hamza,/‘
1895; Over do herkomst van Arab. bastaardwoor- 
den in liét Maleisch (Tijdschr.~y’ KTBiCtav. Gen., DI/^ 

1904)^De kroon dor koningen (aldaar Dl. 41, 
1899); HqrVerhaal van den held Sama’oen (aldaar,
Dl. 43, 1901); Poëtische gok 
feet (aldaar, Dl. 44,19021/
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fc\3L' c‘ Bbteekenis vak den Islam voor zijne be
lijders in Nederl.-Indië. —Do bekeering, die op 
de snelle verbreiding van den Islam in den Archipel 
volgde, was aanvankelijk wel oppervlakkig, maar 
toch oprecht gemeend en duurzaam. Zij beperkte 
zich bij de meerderheid tot uiterlijkheden, zooals 
o.a. besnijdenis en onthouding van varkensvleesch; 
ondanks de Mokammedaansche belijdenis bleef 
ook later de oude animistische wereldbeschouwing 
in menig opzicht onverzwakt onder de bevolking 
voortleveu. Het geloof aan geheimzinnige machten, 
aan goede en kwade geesten, en de vereering van 
natuurkrachten, locale schutsgoden, heilige boomen, 
enz. werden door den Islam niet uitgeroeid, even
min als de talrijke met den ouden godsdienst 
samenhangende bezweringspraktijken, offers en 
andere gebruiken. Slechts de vorm werd soms ge
wijzigd en met de nieuwe leer meer in overeenstem
ming gebracht. Zoo werd de dienst van velerlei 
reeds in vóór-Moliammedaanschen tijd in den Ar
chipel vereerde wezens en gewijde plaatsen her
schapen in Mohammedaanscke heiligenvereering 
[vgl. HEILIGEN (MOH. IND.)], terwijl de oudhei- 
densche offermalen, ter herdenking van de afgestor
venen of ter bezwering van rampen en onheilen 
voortaan in den vorm van Moslimsche kandoerïs 
(zie aldaar) bleven voortleven.

Geregeld onderricht in de Moslimsche geloofsleer 
was steeds tot zeer kleine kringen beperkt (zie 
PESANTREN); slechts sommige hoofdzaken, zoo
als de leer van Allalis almacht en voorbeschikking, 
werden meer algemeen in het volksbewustzijn op
genomen. Op de groote beteekenis die de moslim
sche mystiek (aanvankelijk vooral in ketterschen, 
pantheïstisehen vorm) voor het religieuse denken in 
den Archipel had, werd boven reeds gewezen; vgl. 
verder TAREKAT.

Het middelpunt van den eeredienst werd op groo- 
tere plaatsen de moskee, op kleinere het dorpsbcdc- 
huis (zie MOSKEE). De bemoeienissen der aan die 
gebouwen verbonden personen bleven niet tot den 
dienst in het bedehuis beperkt, maar strekten zich 
ook uit tot velerlei andere, met den godsdienst in 
verband staande aangelegenheden, zooals de leiding 
der bij verschillende gebeurtenissen in het huiselijk 
en openbaar leven der geloovigen gebruikelijke 
godsdienstplechtigheden (vgl. KANDOERI), het 
sluiten en ontbinden van huwelijken, het beslissen 
van geschillen van familierechtelijken aard, enz.; 
zie verder DORPSGEESTELIJKE, PANGHOE- 
LOE, MOSKEEPERSONEEL; vgl. MOSKEEKAS.

In het algemeen bleef de ijver voor het vervullen 
van ritueele plichten steeds gering in den Archipel 
(vgl. boven, III, b). Slechts buitengewone omstan
digheden geven soms tijdelijk aanleiding tot getrou
were plicht.'-' t.iachting in dit opzicht. Overigens 
vormen zij, . het bedehuis eenigszins regelmatig 
ter verrichting der voorgeschreven óernbahjancf's 
bezoeken en die ook in andere opzichten rekening 
houden met de ritueele eischcn der wet, een zeer 
kleine minderheid Zij worden in de Inlandsche maat
schappij min of meer als een afzonderlijke stand be
schouwd. Men onderscheidt hen als „de witten” 
(poetihan) van „de rooden” {abangan), dwz. de groote 
massa.Velen hunner wonen in de wijk bij de moskee, 
de Icaoeman of in de zgn. poetihan-desa’s, waar 
het leven der bevolking evenals dat der bewoners 
van de kaoeman zooveel mogelijk naar de eischen 
der wet is. ingericht. Deze dorpen belmoren tot do 
zgn. „vrije”, door de vroegere vorsten op Java aan 
het gewone bestuursgezag onttrokken desa’s, welke
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in Atjèh ivakeuëh (= wakap) genoemd worden. Een 
andere benaming voor personen, die zich meer bij
zonder op de vervulling der ritueele plichten toeleg
gen, is op Java saniri (d. i. speciaal leerling van een 
godsdienstschool) en op West-Java lebè (zie aldaar).

Niet slechts de .*etnbahjang (zie aldaar) wordt 
door de meerderheid verwaarloosd, ook het op- 
brengen van de djakat (zie aldaar) heeft feitelijk 
alleen op West-Java eenigszins geregeld plaats 
en het voorgeschreven vasten in de maand Ra- 
madhan (zie VASTENMAAND) wordt in de mees
te streken, vooral in Midden-Java, door het groot
ste deel der Inlandsche bevolking sterk veron
achtzaamd. Daarentegen wordt aan de bedevaart 
naar Mekka (zie aldaar) door velen in den Ar
chipel deelgenomen, zelfs door personen, die daar
toe strikt genomen niet verplicht geacht kunnon 
worden; vgl. MEKKAGANGERS. Aan de besnij
denis (zie aldaar) wordt in Nederl.-Indië bijzon
dere waarde gehecht; zij geldt er naar de alge- 
meene opvatting als eene onmisbare voorwaarde 
voor de opname in den Islam. Overigens ver
schilt de waardeering van het belang der afzon
derlijke godsdienstplichten voor den Moslim plaat
selijk soms aanmerkelijk.

De invloed, dien de bepalingen der Mohamme- 
daansche wet op het recht en het maat
schappelijk leven uitoefenen, doet zich 
in Nederl.-Indië, evenals elders, hoofdzakelijk op 
het gebied van huisgezin en familie
recht gevoelen. Een niet met de eischen van 
den Islam overeenstemmend huwelijk wordt in de 
Inlandsche maatschappij feitelijk met ontucht ge
lijkgesteld. Daar bovendien alle verwantschaps
betrekkingen en de daarop gegronde rechten (o.a. 
het erfrecht) van de wettigheid van een huwelijk 
afhankelijk zijn, wordt aan stipte naleving der 
Moslimsche wet bij het aangaan van huwelijken 
groote waarde gehecht. Huwelijkscontracten tus- 
schen Mohammedaanscbe Inlanders worden daar
om van ouds op de volgende wijze onder des
kundig toezicht gesloten.

Volgens de Mohammedaanscbe wet behoort do 
huwelijksovereenkomst namens de bruid door 
haren walt (naasten manlijken bloedverwant, 
voogd) of diens gemachtigde met den bruidegom 
te worden aangegaan. Om nu behoorlijk aan de 
godsdienstige eischen te kunnen voldoen, begeven 
de partijen zich op Java en Madoera, begeleid 
door den „geestelijke” van hun dorp, naar den 
pan/fhoeloe van hun district of onderdistrict. Deze 
beambte laat zich door den dorpsgeestelijke do 
noodige inlichtingen verschaffen. Blijkt hem, dat 
tegen het huwelijk geene bezwaren uit het oog
punt der godsdienstige wet bestaan, dan sluit hij 
zelf, na zicli daartoe door den vjali der bruid te 
hebben doen machtigen, in diens plaats, het hu
welijkscontract in den vereischten vorm met den 
bruidegom. Ingeval de bruid geen wali heeft, of 
wanneer haar wali zonder wettige redenen zijne 
medewerking tot hot totstandkomen van het 
huwelijk weigert, is het de afdeelings-paw//- 
hotloe die het huwelijkscontract voor haar met 
den bruidegom sluit en daarbij als haar „over- 
heids-wali” {wali hdlcim) optreedt.

Het deskundig toezicht, dat aldus op het slui
ten van Mohammedaanscbe huwelijken wordt 
uitgeoefend, benevens de kosten, welke de huwe- 
lijksbeambten daarvoor aan de huwenden in reke
ning mogen brengen, zijn voor Java en Madoera 
in de zgn. „huwelijksordonnantie” (Ind. Stb.
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cn 3, II, 308—373 (The Achehnese, If, 281—338); 
vHefc Mohammedanisme (Ooïijn’s Nederland’s In- 
'dië I, 243—265); vNcderland en de Islam, 2e en 
3e hoofdst. ;'/De ïsl
G^scrrr,J.....
d.' kennis v. d. Islam, p. 337—418; —- P. J. Veth, 
Java, I (1875), p. 311^07, ÜLü 9Q7J,. p. 128— 
167.;—— L. W. O. van den Berg, ï)o afwijkingen 
van het Mohammedaanschc familie- en erfrecht 
op Java en Madoera (Bijdr. t. d. t., I. en vlk., 
5e Volgr., Dl. 7, 1892, p. 454—512); De af wij - 
langen van het Mohammedaansche vermogens
recht op Java en Madoera (aldaar, 6e Volgr., Dl. 
3, 1897, p. 83—181); Nalezing (aldaar, 6e Volgr., 
Dl. 1, 1895, p. 291—314); — J. A. Nederburgh, 
Wet en adat I (1896), p. 17—78; -Vc. van Vol
lenhoven, Het adatrecht in Nederl.-ïnaië, p. 14— 
38; — A. H. van Ophuysen, De huwelijksordon- 
nantie en hare uitvoering, Dlssert. Leiden, 1907.

d. Krachtige Mohammedaansche gezindheid 
dep. Inlandsche bevolking. Wel heeft dus het 
theoretisch leerstelsel van den Islam, zooals hier
boven (zie III, c) bleek, slechts gedeeltelijk groote’ 
beteelcenis voor Nederl.-Indië gekregen en is de 
islamiseering der bevolking door plaatselijkc 
omstandigheden niet overal even sterk, in som
mige deelen van den Archipel zelfs nog geheel 
onvoltooid, maar het zou toch eene ernstige dwa
ling zijn, hieruit de gevolgtrekking te willen af- 
leidcn, dat de groote massa der Inlandsche be
volking den Islam feitelijk niet of slechts i n 
sch ij n belijdt, cn in werkelijkheid veeleer nog 
heidensch, gedeeltelijk ook hindoesch zou geble
ven zijn. Deze nog altijd zeer verbreide dwaling 
berust op onjuiste beoordeeling der verschijnselen.

Niet slechts in Oost-Indie toch maar overal 
loopen theorie cn praktijk van den Islam verre 
uiteen. Bij alle Moslimschc volken handhaafden 
zich vele oude ïnhecmschc zeden en denkwijzen. 
Nergens verdwenen alle sporen van de vroegere 
beschavingsperioden. Wel verschillen de bij dc 
Bedawienen en Fellahs heerschende gebruiken en 
opvattingen in vele opzichten van de adats en 
het bijgeloof der Javanen en Malciers, maar zij 
zijn toch evenmin met de officicele leer van den 
Islam overeen te brengen. In alle Mohamme
daansche landen heeft het leerstelsel slechts een 
beperkten invloed op het leven en'denken dor 
bevolking en blijft de groote massa gewoonlijk 
in onwetendheid voortlevcn. Zij, die werkelijk op 
de hoogte zijn van dc theoretische eischen van 
den Islam en tevens feilelijk daarnaar leven, vor
men steeds een zeer kleine minderheid. Zelfs de 
wetgeleerden en hun aanhang deelen veelal ten 
volle het bijgeloof der menigte en nemen geen 
aanstoot aan velerlei, volgens den Islam toch 
afkourenswaardige, praktijken, waarin zij nu een
maal van jongs af zijn grootgebracht.

Wilde men dus het grootste deel der Inland- 
sche bevolking slechts als schijn-Moslims beschou
wen, dan zou datzelfde oordeel ook voor de meeste 
bewoners van Arabic, Egypte, Syrië en andere 
landen in het centrum des Islams moeten gelden. 
Het werkelijke verschil betreft slechts dc rnato 
cn den omvang, niet het wezen der zaak.

Wat tor beoordeeling van tien Islam der In- 
landscho bevolking den doorslag moet geven, is 
hare Mohammedaansche g o z i n tl h o i tl en deze 
is boven eiken t w ij f o 1 verheven. Do 
Christelijke zending weet bij ervaring, welk een 
krachtigen weerstand de Islam den Inlanders aau

1895 no. 198, jo Ind. Stb. 1898 no. 149 en 1904 
no. 212) aan vaste regelen gebonden. Op Sumatra 
en elders zijn het do dorpsgeestelijke zelf of andere 
ambtenaren met verschillende titels, die na onder
zoek het huwelijkscontract mot den bruidegom 
sluiten (vgl. de regeling van Ind. Stb. 1910 no. 
659 j° no. 660).

Dc rechten der gehuwde vrouw tegenover haren 
man zijn in de Mohammedaansche wet zeer on
bevredigend geregeld. Zij staat nagenoeg mach
teloos tegenover verwaarloozing en andere grie
vende bejegeningen van zijn kant; hij kan haar 
vrijwel naar willekeur verstooten en is bovendien 
bevoegd, met vier wettige vrouwen tegelijk te 
trouwen. Ter voorkoming nu van de moeilijk
heden, die uit dit alles zouden kunnen ontstaan, 
is het op Java en Madoera (evenals in sommige 
andere streken) een vast gebruik geworden, dat 
de huwelijksbeambte den bruidegom terstond na 
het sluiten der huwelijksovereenkomst eene voor
waardelijke verstooting doet uitspreken. Dit is 
de zgn. ta’lik — d. i. in het Arabisch letterlijk: 
„het ophangen”, nl. van den taldk (d. i. verstoo
ting). aan eene voorwaarde —, ook wel de djandji 
dalem (de door de vorsten ingevoerde belofte) 
genoemd. De man verklaart daarbij, dat zijne 
vrouw verstooten zal zijn zoodra hij zich jegens 
haar mocht hebben schuldig gemaakt aan ver
waarloozing of andere, nader omschreven, tekort
komingen, indien zij nl. geen genoegen daarmede 
neemt en aan den priesterraad kennis geeft, dat 
zij haar huwelijk als door verstooting ontbonden 
beschouwd wil zien. Door dezen ta’lik wordt be- ; 
reikt, dat aan een gehuwde vrouw, buiten de 
Mohammedaansche wet om, rechten kunnen wor
den toegekend, en dat do vrouw, indien haar 
man die rechten mocht schenden, de ontbinding 
van haar huwelijk eenvoudig kan bewerken door 
aangifte bij den priesterraad, die dan na onder- 
zoek slechts heeft te constateeren, dat het huwe
lijk inderdaad, op grond der vervulling van de 
voorwaarde, door verstooting is ontbonden. Zon
der dezen la lik bestaat voor eene Moslimschc 
vrouw bijna geen mogelijkheid, om, buiten den 
wil van haren man, door echtscheiding hare vrij
heid terug te krijgen. Vgl. verder TALAK en 
FASCH.

Do handhaving der Mohammedaansche wets
bepalingen in rechtsgeschillen is op Java en Ma
doera toevertrouwd aan dc zgn. „priesterraden” 
(zie aldaar), die tevens de scheiding en deeling 
van Inlandsche boedels en nalatenschappen be
werkstelligen. De voorschriften van het Moham- 
medaanscho recht betreffende andere onderwor
pen (o. a. het gehoele handels-, vermogens- en 
strafrecht) zijn ook in Ncderl.-Indic slechts be
kend aan Schriftgeleerden cn aan personen, die 
opzettelijke studie van de jikh-boeken maken. 
Eene uitzondering daarop vormen slechts weinigo 
voorschriften, zooals o. a. hot verbod om interest 
te nemen, dat meer algemeen bekend is. Er zijn 
locli, ook buiten de kringen der Schriftgeleerden, 
Inlandsche Mohammedanen, die gemoedsbezwaren 
tegen contracten met rentebeding hebben, even
als tegen verzekeringsovereenkomsten, die zij 
nl. als een soort van hazardspel beschouwen en, 
evenals alle hazard, als werk des duivels veroor
deel en.

Zie verder:Vo. Snouck Hurgronjë, De beteeko- 
nis van den Islam voor zijne belijders in Oost- 
Ihdië, Leiden 1883;Yl)e Atjèhors, I, hoofdst. 2

__ !am in Ncdcrlandsch-Indie (Gr. 
no. 9); — G. IC. Nicmann, Inleid. t.
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elke poging tot bekeering in den weg legt.. Aan 
deze onmiskenbaar Mohammedaansche gezind
heid is het ook toe te schrijven, dat ieder feitelijk 
verzet tegen het koloniaal gezag, elke belangrijke 
beweging op politiek economisch of ander gebied 
in de Inlandschc maatschappij zulk een duidelijk 
waarneembaar Moslimsch karakter pleegt aan te 
nemen. Als een gelukkig verschijnsel mag het 
zeker beschouwd worden, dat do Inlandschc be
volking desondanks nog in zoo menig opzicht 
voor ontwikkeling en voor de inwerking van 
vreemde beschavingsinvloeden vatbaar blijkt.

Zie verder: > 0. Snouck. JFTurgronje. Dc. beteeke- 
nis van den Islam voor zijne belijders in Oost- 
Tndië, 18S3. p. 10-19; De Atjèhers, II, 295—308 
(The Achehnese, II. 269—281);' Nederland en' dó 
Islam, p. 23 vv., ]). 7S vv. ;,\Het Mohammeda
nisme (Colijn’s Nederland’s Indië, I, p. 247 v.); 

‘Over Panislamisme, p. 1 vv., 12 vv. (Archiv. du 
ivfuséë Teyler,"'Sór. III, Vol. I, p. 87 vv., 98 vv.).

e. Regeering sbeleid tegenover den Islam 
in Oost-Indië. Beperkte de invloed van den 
Islam zich uitsluitend tot zuiver godsdien
stig terrein, dan ware inmenging van de Regee- 
ring in aangelegenheden van dezen godsdienst 
niet te rechtvaardigen. Vrijheid van belijdenis 
toch is door de Indische Regeering aan hare 
Mohammedaansche evenzeer als aan al hare 
andere onderdanen gewaarborgd en behoort dus 
eerlijk en ten volle geëerbiedigd te worden. Maar 
het stelsel van den Islam omvat ook een belang
rijk deel van het maatschappelijk en 
staatkundig gebied en te dien opzichte 
mag de overheid zich niet van alle bemoeienis 
onthouden.

De beslissing van alle vraagstukken betreffende 
de geloofsleer wordt dus aan liet inzicht 
der Moslimsche geleerden zei ven ovcrgelaten. Ook 
In de uitoefening van den Moslimschen eeredienst 
geniet de Inlandschc bevolking volkomen vrijheid. 
Ingrijpen van overheidswege op dit terrein zou 
niet te verdedigen zijn en hoogstwaarschijnlijk 
slechts ten gevolge hebben, dat de bevolking aan 
ceremoniën, in de vervulling van welke zij werd 
gedwarsboomd, des te hooger waarde ging toe
kennen. In het algemeen onthoudt de Regeering 
zich dus van elke belemmering zoowel van het 
ritueel in de moskee en andere ceremoniën der 
Moslims als met name ook van dc bedevaart

Mohammedaansche Inlanders on do vaststelling- 
der bedragen, welke door deze personen, als ho
norarium daarvoor, van de bevolking mogen ge
vorderd worden (vgl. boven, III, c), het beheer 
der moskeefondsen (zie MOSKEEKAS), de rege- . 
ling der voorwaarden, onder welke zekere ge
schillen naar de regelen der Mohammedaansche 
wet mogen beslecht worden (zie PRIESTERRAAD)* 
en het toezicht op inrichtingen, waar Mohamme- 
daansch godsdienstonderwijs wordt gegeven, even
als op dc onderwijzers en leerlingen dier scholen 
zelvcn (zie PESANTREN).

Instemming met hetgeen dc Moslimsche wet 
voorschrijft ten aanzien van het familierecht en 
in het. bijzonder het huwelijk kan van het Euro- 
peesch bestuur niet verwacht worden. Deze wets
bepalingen — wellicht te verdedigen in de pe
riode van maatschappelijke ontwikkeling, waarin 
zij eenmaal ontstonden — hebben ten onrechte 
voor alle eeuwigheid goddelijke sanctie verleend 
aan primitieve toestanden van polygamie en min
derwaardigheid der vrouw, waaraan ook de Mos- 
limscho maatschappij moet ontgroeien. Toch 
vormen die wetten voor den Moslim een deel van 
zijn godsdienst. In alle Mohammedaansche landen 
worden zij als goddelijke geboden in hooge eere- 
gehouden. Het Europeesch gezag kan ze slechts 
als werkelijke bestanddcelen der volksinstellingen 
beschouwen en heeft ze dus te dulden, in dc hoop, 
dat geleidelijke inwerking der nieuwere begrip
pen op het. familieleven in de Inlandschc maat
schappij deze Moslimsche inzettingen op den duur 
hare waarde in het oog der bevolking zal doen 
verliezen. Elk streven in die richting verdient 
inmiddels steun, zelfs krachtige aanmoediging, 
van de zijde der Regeering. Officicelc vaststelling 
der Mohammedaansche wetsbepalingen door mid
del van codificatie verdient geen aanbeveling,, 
daar zij wellicht zijdelings de duurzaamheid dier 
ongewenschte inzettingen zou bevorderen.

Op Ktaatk u n d i g gebied, eindelijk, valt 
aan toegeeflijkheid tegenover het stelsel van den 
Islam niet te denken. Het is niet mogelijk voor 
een Europeescho koloniale Regeering, te berusten 
in de middeleeuwsche politieke idealen van den 
Islam, welke immers bestaan in de onderwerping 
van alle niet-Moslims door middel van den hei
ligen oorlog (zie PRANG SABTL) aan het gezag 
van den Islam en de vereeniging van alle Mo
hammedanen onder het bestuur van één Moslimsch 
vorst (zie PANISLAMISME). Inmenging van het 
Turksche chalifaat (dus van eene buitcnlandscho 
mogendheid) in de normale betrekkingen tusschen 
de Regeering en hare eigene Moslimsche onder
danen kan onder geen voorwendsel worden ge
duld en elke poging tot heiligen oorlog zou on
verbiddelijk niet wapengeweld moeten gestuit 
worden. Zelfs iedere soort van propaganda voor 
de Moslimsche p o I i t i e k e leerstellingen in de 
Inlandschc maatschappij, hetzij door middel van 
Vrijdagspreeken, hetzij door godsdienstonderwijs 
of de verspreiding van traetaatjes en voorspel
lingen betreffende het ophanden zijn van don 
Moslimschen heilsstaat (vgl. boven, II, d), dient 
van overheidswege steeds krachtig geweerd te 
worden.

Zie verder: 0. Snouck Hurgronje, Nederland 
en de Islam,' 3e hoofdst. De Islam in Nederl.- 
Indië, p. 43 vv. (Gr. Godsd., II, 419 vv.); Het 
Mohammedanisme (Colijn’s Nederland’s Indië, I, 
205); Over Panislamisme (Archiv. du Musée Tcy-

naar Mekka. Wel werd meermalen ernstig aan- 
gedrongen op algemeene bestuursmaatregelen, om 
het naar Mekka gaan zooveel mogelijk te verhin
deren (zie MEKKAGANGERS), doch hiertoe be
staat geen aanleiding en slechts zeer bijzondere 
omstandigheden zouden het tijdelijk verbieden 
van de bedevaart kunnen wettigen. Ook aan het 
opbrengen van de djakat worden geene hinder
nissen in den weg gelegd, hoewel anderzijds nie
mand door het bestuur tot betaling dier gods
dienstige belasting wordt aangemoedigd. (Zie 
DJAKAT.)

Daarentegen treedt de Regeering toeziend of 
desnoods zelfs regelend op in al die aangelegen
heden, welke in het algemeen belang niet aan 
hare zorgen onttrokken mogen worden, ook al 

. staan zij in min of meer nauw verband met don 
Moslimschen godsdienst. Dit is o. a. liet geval 
ten aanzien van de benoeming van geschikte gods
dienst beambten (vgl. PANGHOELOE), de 
wijzing der personen, die bijstand verleen en bij 
het sluiten en ontbinden van

aan

huwelijken tusschen



173ISLAM — JACHT.

8er, Sér. til, Vol. I, p. 87 vv.); Do Hadji-politiek 
•clór Indische .Rëgeering (Onze' eeuw, 1909, II, 
331—360).

ISMANGOEN DANOE WINOTO (RADÈN MAS),
geboren te D jok jakarta in 1852, overledon te 
Magolang in "Maart 1895, bezocht de H. B. S. 
to Leiden, waar hij in 1870 eindexamon deed. 
Vervolgens studeerde hij eerst te Leiden, daarna 
te Delft, _voor Indisch ambtenaar, na intusschen 
te zyn werkzaam geweest op eene fabriek in Ne
derland en op een handelskantoor in Duitschland. 
In 1875 keerde hij met het diploma van Indisch 
ambtenaar naar Indië terug. De Regeering maakte 
bezwaar hem bij hot Binnenlandsch Bestuur te 
plaatsen. Hij kreeg eene aanstelling bij de Alge- 
meeno Secretarie. Kort daarop met ziekteverlof 
naar Nederland vertrokken, gaf hij te Delft Ja- 
vaansche lessen, verloor er zijne Europeesche 
•cchtgenoolc en hot uit hun huwelijk geboren 
knaapje. Op' nieuw in Indië aangekomen, werd 
hij benoemd tot Adjunct-lnspecteur bij het In- 
landsch onderwijs. Later bevorderd tot Inspecteur 
bij dezen tak van dienst, werd hij tijdens een 
schoolinspectie getroffen door een beroerte, die 
hem ten grave voerde. Allen die Raden Mas Is- 
mangoen hebben gekend, van zijne eerste komst 
in Europa tot het einde van zijn leven, hebben 
voor hem groote sympathie gekoesterd wegens 
zijne oprechtheid, zijn grooten ijver gepaard 
aan gezond verstand, en zijne krachtige po
gingen om de hem toevortrouwde belangon te 
bevorderen. Onjuiste opvattingen omtrent het 
samengaan der rassen in Indië, destijds nog in

volle mate bestaande, hebben hem vele bittere 
uren bereid, maar zijn waardige strijd daartegen 
is niet vergeofsch goweest, want deze heeft zoker 
bijgedragon tot do thans langzamerhand opkla- 
rendo verhoudingen.

ISONANDRA, plantengeslacht der Sapotaceeën. 
Eonigc soorten (Balam, sümatra) leveren con 
soort GETAH-PERTJA (zie aldaar).

ISOPTERA BORNEENSIS Scheff. fara. Diptero- 
carpaceae, boom van YV.-Borneo, met andere plan
ten uit die familie de stamplanten van Tengkawnng 
of Borneo-talk (zie TENGKAWANG).

ISOTOMA LONGIFLORA Presl. Eam. Campa- 
nulaceae. West-Indische kruidachtige plant, met 
witte bloemen, in W.- en M.-Java veelvuldig ver
wilderd. Dc plant is vergiftig en gevaarlijk voor 
het vee, als zij onder het voeder geraakt.

IVOORNOTEN, do zaden van Phytelepka-s via- 
crocarpa R. et P., een palm uit Z.- Amerika, waar
van men vooral knoopen maakt. Do cultuur wordt 
voor Indië aanbevolen.

IXORA, plantengeslacht der Rubiaceeën, met 
een groot aantal soorten in den geheelen Archipel; 
heesters, vaak met fraaie bloemen. Inl. namen 
Angsoka, soka (mal., soend.), angsokj, sok;l (jav.), 
këmbang santen (mal., jav.). Op Sumatra maakt 
men wandelstokken van het gevlamde hout van som
mige soorten. Als gekweekte plant is vooral be
kend I. coccinea L., de Angsoka mérah (mal.) of 
Soka beureum (soend.) met fraaie roode bloemen.

IXTLE, naam voor de vezels uit verschillende 
Mexicaanscho Agave-soorten. Zie VEZELSTOF
FEN. /

J.
JAARPASSEN. Zie ZEEBRIEVÊN EN JAAR- j spanning gedaan, vooral des Zondags. De snippen-

j en ook de wiklo zwijnen- en hertenjachten zijn alsPASSEN.
JAARVOGEL. Zie AHLO EN NEUSHOORN- zoodanig gezocht.

VOGEL. ■ i r | Naar inheemsche begrippen in geheel Indonesië,
JA BI. Zie PAPOEA’S. die tot heden voortbestaan, hangt het recht om te
JACHT. De fauna van den Indischen archipel is 1 jagen samen met het beschikkingsrecht over den 

rijk,zoowel te land als te water, in het luchtruim zoo- ; grond (zie deel I, bl. 821, 822); vandaar dat de eigen 
wel als onder de oppervlakte, en het is dan ook zeer i leden van den beschikkingsgerechtigden stam of 
nat uurlijk, dat reeds in de vroegste tijden do bewo- , dorpskring vrijelijk mogen jagen binnen het beschik- 
ners van dit eilanden rijk zich hebben beziggehouden kingsgebied en zich op zijn hoogst bepalen tot 
mot het jacht maken op dieren, deels om daarmede 1 een huldegift aan het hoofd (een stuk als voor
in hun onderhoud te voorzien, deelsom aan hot ge- I re ht uit den jachtbuit), terwijl lieden van elders 
vaar, dat die dieren opleverden, te ontkomen. Do : vergunning behoeven om er te jagen en verplicht 
trap, waarop do visschcrij en, hoewel meestal in min- ! zijn een deel van hun jachtbuit af te staan als 
den; mate, ook dc jacht in de verschillende doelen i recognitie. Voorts kent de adat regels omtrent do 
van Indië staat, is dikwijls een uitnemende maatstaf ■ verdeeling van den buit onder de jagers, 
om de ontwikkeling der bevolking te bepalen. Hot is ! Over het algemeen jaagt de inlander slechts uit 
dan ook niet te verwonderen, dat in schier alle be- zelfbehoud of omdat zijn vee of zijne velden gevaar 
sehrij vingen van land on volk gewag wordt gemaakt j of schade van wilde dieren ondervinden, en dan nog

j kost het gewoonlijk een taai geduld en veel overre- 
Ovcr de vmcherij zie verder het artikel onder dat . dingskracht om hem over te halen tot een afdoendo

jacht en tot geregelde verweermiddelen tegen do 
roovers van zijn oogst of vee. Zelden jaagt hij om 
vleesch te bemachtigen, hetgeen vooral is toe te 
schrijven aan den godsdienst, die het eten van ver
schillende dieren verbiedt, on aan het vrij algemeen 
verspreide bijgeloof, dat de goesten der afgestorve
nen in wilde dieren voortleven. Jagen uit liefhebberij

van deze beide middelen van bestaan.

woord.
Als middel van bestaan is dc jacht in den Ar

chipel van veel minder beteekenis dan dc visschc
rij; op Java zelfs van zóó weinig beteekenis, dat 
zij volgens Veth als zoodanig nauwelijks op vermel
ding aanspraak heeft. Door Europeanen on Indo- 
Kuropoanen wordt nog al eens aan de jacht als uit-

A
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meenschappelijk genomen bad, het lichaam te rcini 
gen. De bek der honden wordt met bloed van het 
wild ingesmeerd. Bij jachten te paard komt niet den 
ruiter, maar het paard de eer toe, als de jacht ge
lukkig is. Met dit geloof houdt verband het gebruik 

als zinnebeeld van hot succes, dat men verwacht, 
aan do paarden namen te geven ontleend aan het 
oemispel (een kaartspel).

De dieren, waarop gejaagd wordt, kan men onder
scheiden in die, welke de groote wildernis bewonen, 
zooals de pachydermen, wilde geiten, sommige apen, 
argusfazanten, boschkippen en andere hoenderach
tige vogels, en die, welke zich ophouden in de 
rimboe nabij de bewoonde streken, zooals tijgers, 
herten, wilde zwijnen, apen, duiven, kwartels, par
kieten, rijstvogeltjes enz.

Hertenjacht. De jacht op herten vormt nog 
steeds een der meest geliefde jachten, vooral in 
de Preanger en op Celebes en ook, maar in mindere 
mate, in andere deëlèn van Java, op ^u ma tra en 
Borneo.

Gewoonlijk wordt dit wild gejaagd te paard; vroe
ger was het algemeen de gewoonte om het hert af te 
maken met een lang jacht zwaard. Aangezien deze 
wijze van jagen maar al te dikwijls tot ongelukken, 
zoowel voor jager als paard, aanleiding gaf, is 
het zwaard langzamerhand geheel verdrongen door 
het geweer. Ook wordt nog dikwijls de lasso ge
bruikt, welke evenals het zwaard zeer veel be
hendigheid en vooral zadelvastheyJ vereischt, of 
juister paard vastheid, want een zadel wordt op 
de jacht door den inlander niet gebruikt Na het 
hert met de lasso gevangen te hebben, wordt het 
met een kris onmiddellijk afgemaakt. Vroeger ge
schiedde dit met een aan de onderzijde van de 
striklans — d.i. de lans waaraan de lasso gebonden 
was — bevestigde piek, maar dit gebruik is afge
schaft wegens de ongelukken, die daardoor ont
stonden. Aan de boomen worden dikwijls lederen 
lussen bevestigd, waarin het hert met het gewei ver
ward raakt, terwijl ook het jachtterrein wel afgezet 
wordt door een lang lint van pisangbladeren ge
maakt, waarvan op kleine afstanden reepen lontar- 
blad neerhangen, dan wel door uitgestrekte netton 
of paggers. Ook wordt veel gebruik gemaakt van 
strikken, welke op verschillende plaatsen worden 
uitgezet langs den boschrand, waarheen men het 
wild gaat drijven, of ook aaneengeschakeld langs 
een der boschjcs, wanneer men aan de sporen 
gezien heeft, dat zich daarin het hert bevindt.

In de Padangsche Bovenlanden worden de her
ten soms gelokt door óp een plek, welke geheel kaal 
is gemaakt, de aarde met zout te vermengen, waar
van de herten groote liefhebbers zijn; ook wordt 
sterk riekende pisang als lokaas gebruikt. Zijn do 
herten cenigcn tijd geregeld op de plek gekomen, dan 
wordt een valdeur gemaakt en het terrein door een 
stevige heg afgesloten. De vangst is dikwijls zeer 
loon end.

De groote hertenjachten met honden en drijvers 
gelijken wel iets op de Europeesche parforcojachtcn.

Bij het jachtgezelschap mag de pa wang (mat,. = 
gids, deskundige) niet ontbreken, die als leider on, 
waarnoodig, als scheidsrechter optreedt.

Hoewel de inlander naar Westersche begrippen 
geen geschoold ruiter mag worden genoemd, toont 
hij zich bij de hertenjachten een zeer behendig en 
zeker zeer onverschrokken paardrijder; in het vuur 
van de jacht ontziet hij niets; in dolle vaart gaal. 
het over bergen en dalen en het paard schijnt a 

enthousiast als zijn bereider. Voor minder be

is onder de inlanders uitzondering, behalve in som
mige streken de hertenjachten.

Ter bevordering van de uitroeiing van tijgers 
kunnen in streken, waar de tijgerplaag bijzondere 
verhoudingen mocht aannemen, telkens op voor
dracht van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur

/tijdelijk premiën worden uitgeloofd (Bijhl. 52JL2)._
/ Het geregeld uit reiken van premiën bij bet. ver- 

toonen van tijgerhuidon is in 1S97 (Jnd. Stb. no. 
111) afgeschaft.

Dat de inlander op jacht dikwijls veel minder 
succes heeft dan de Europeaan, ligt vooral aan de 
minder doelmatige gereedschappen, die hij gebruikt. 
Hij is echter zeer bedreven in het. opstellen van 
vallen of andere toestellen om het wild te vangen of 
te dooden en heeft een eindeloos geduld bij het be
sluipen van zijn prooi.

Bijna algemeen laat de inlander alles aankomen 
op de medewerking van de geesten, die hij door aller
lei ceremoniën en het brengen van offers gunstig 
tracht te stemmen. Is hij niettegenstaande al deze 
voorzorgen toch ongelukkig in de jacht, dan wijt hij 
dit niet aan de toestellen of wapenen die hij bezigt, 
maar bijv. aan de omstandigheid, dat hij te doen had 
met een dier, waarin de geest van een zijner voorva
deren huisde.

Talloos zijn de bijgeloovige gebruiken, die vóór 
en tijdens de jacht in acht moeten worden geno
men om het wild niet te verschrikken, om de honden 
hunne geschiktheid voor de jacht niet te doen ver
liezen, enz. In dit opzicht is het opstel van J. W. 
Thomas, „De jacht op het eiland Nias”, zeer be
langwekkend. Een dier bijgeloovigheden betreft 
het noemen van woorden, die het succes der jacht 
zouden bederven en dus vervangen moeien worden 
door wisseltermen.

In sommige streken speelt de „talisman” een 
groote rol. Zoo wordt op het eiland Wet ar bij de zwij
nenjacht de onderkaak van een wild zwijn mede
genomen om ongeluk te bezweren.

Op Leli, Moa en Lakor (beoosten Timer) blaast 
men de honden in ooren en oogen, na gekauwd te 
hebben op zekere worlelsoortcn, ten einde ze beter 
van gehoor en gezicht te maken.

Ook bij het schoonmaken van het wild komen 
dikwijls eigenaardige gebruiken voor; Nieuwenhuis 
vermeldt b. v. („In Centraal Borneo”) dat de Ka- 
jans zich steeds haasten om den buik van het wild 
open te snijden, de ingewanden er uit te nemen en 
dan voorzichtig aan beide zijden van de wervelko
lom den psoas te verwijderen, zoo, dat zij dien los
maken van zijne aanhechtingspunten en zorgdragen 
hem niet dwars door te snijden. Volgens hun 
overtuiging zouden zij nooit zulk een dier weer van
gen, wanneer zoo’n psoas dwars doorgesneden 
werd.

Het bijgeloof, dat het overdwars snijden of raken 
ongeluk aan brengt,, vindt men ook bij het dooden 
van het wild. Degene, die in het Gajoland (Snouck 
Hurgronje). bij de hertenjacht het hert met zijn 
slag wapen dwars over zijne lengte treft, geldt als 
ongeluksvogel; terwijl daarentegen de lans dwars 
over de door den jager gevolgde richting moet wor
den gedragen, omdat anders het wild wegvlucht.

Ook vindt men in vele plaatsen ceremoniën, welke 
moeten dienen om den band tusschen den jager en 
zijn hond of zijn paard te versterken of om het dier 
fel op de jacht te maken. Zoo wordt b.v. het paard 
na de hertenjacht in de Preanger gewasschcn met 
een bosje alang-alang, dat den jager diende om, bij 
het met de andere jagers ra afloop van de jacht ge-
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drevenen is zulk ccn jacht clan ook een gevaarlijk 
spel.

Een vrij wat eenvoudiger middel om niet alleen 
tijgers maar ook andere dieren te dooden, is het 
opstellen van een geweer, dat door het trappen 
op een trede, het trekken aan hot aas of op andere 
wijze afgaat.

Ook wordt vergif aangewend, dat onder de 
huid van een gedood kalf of ander dier aangebracht 
wordt, waarna dit als aas wordt neergelegd op 
don weg, dien de tijger gewoonlijk volgt.

Tot de tijgerjacht gaat men alleen dan over, wan
neer deze roofdieren bepaald overlast aandocn, en 
dit ten deele ook omdat de ondervinding heeft ge
leerd, dat het gevolg van de uitroeiing der tijgers 
soms is, dat de voorden landbouw hoogst schade
lijke wilde zwijnen in aantal toenemen. Is echter 
tot eeno uitroeiing op eenigszins groote schaal be
sloten, dan wordt gewoonlijk een algcmcene drijf- 
of klopjacht gehouden en worden de dieren met 
geweer of piek, soms te paard met den klewang, 
geveld. Ook worden ze in kuilen met of zonder 
strikken gevangen of nagespoord en beslopen.

Olifanten worden niet geregeld gejaagd, 
maar op Sumatra wel gevangen ter wille van de 
slagtanden. Dit geschiedt daar en ook in den 
Riouw-Lingga Archipel door middel van de val- 
lans, waarmede ook rhinocerossen en tapirs wor
den gedood. In het pad, dat de dikhuiden gewoon 
zijn-te volgen, wordt tusschen twee dikke booinen 
een kuil gemaakt, welke met half doorgekaptc lak
ken wordt gedekt en verder met dorre bladeren zorg
vuldig onzichtbaar gemaakt. Boven den kuil wordt 
een zwaar stuk boomstam, waaraan een scherp ge
punte lat van bamboe (welke cenige weken in den 
jook van de stookplaats is gedroogd en gehard)' 
vastgebonden is, met een rotan-lus aan een balk 
bevestigd, die over een tak van een der boomen ge
legd en met een lang rotan-touw aan een dwars- 
stokjo vastgemaakt is, dat vastgohouclon wordt 
door een diep in den grond gestoken haak en een 
gedeeltelijk gespleten bamboe of houten pen. Aan 
deze pen is een lange, dunne rotan gebonden, die 
langs den grond onder de over den kuil gelegde tak
ken doorloopt en’ vastgemaakt is aan een boomwor
tel. Trapt nu het wild op de takken boven den kuil, 
dan wordt de lange rotan naar beneden gedrukt, de 
pen laat los, de balie verliest zijn steun en de val- 
lans valt met kracht op het dier en treft het in 
den rug. Meestal breektvde punt van de lans in
liet lichaam van het getroffen dier af.

De vroeger in zwang geweest zijnde jacht met 
speren en messen heeft plaats gemaakt voor olie
niet het geweer. Daartoe gaan vier personen uit, 
drie met geweren en kapmessen gewapend, de 
vierde voor het dragen van proviand. Er wordt 
met koperen kogels geschoten, welke na het schot 
opgezocht worden om ccn volgende maal opnieuw 
te worden gebruikt.

Het is wel te verwonderen, dat niet meer aan 
olifantenjacht wordt gedaan; die jacht toch brengt 
in den regel heel wat op. De slagtanden worden 
tegen vrij hooge sommen verkocht, terwijl voor 
levende jonge olifanten dikwijls veel geld wordt 
betaald.

Rhinocorosse n. Deze dikhuidigen worden 
vooral ge.vangon om de huid en den hoorn. Om de- 
huid van den rug niet te beschadigen maakt men bij 
voorkeur geen gebruik van vuurwapens, maar wordt 
het dier gewoonlijk gevangen in kuilen of door het 
plaatsen van scherpe zeisachtige messen op zijn 
meestal diep ingetreden bergpad, waar het die 
moeilijk kan mijden en zich daaraan don buik open-

Eigenaardig is hot gebruik dat, althans nog vóór 
ccn dertigtal jaron in de Preanger bestond, n.1. dat 
degenen, die niet gelukkig waren geweest in de jacht, 
bij den maaltijd na afloop daarvan de vernede
ring moesten ondergaan, dat zij geen wild mochten 
aanraken en genoodzaakt waren zich te vergenoegen 
met allerlei schotels, die er uitzagen als wildschotels, 
maar tot welker bereiding geen wild had gediend.

Degeen, die het hert heeft afgemaakt, heeft recht 
op de achterdeelen, de pa wang krijgt de ruggegraat; 
de rest wordt gewoonlijk gelijkelijk verdeeld.

Omtrent de jacht zelf worden gewoon lijk geen 
regelen in acht genomen; ieder rent met zijn paard 
er op los zonder zich om het verdere gezelschap to 
bekommeren.

De wilde geit wordt evenals het hert veel
al om het vlecsch gevangen, doch uitsluitend met 
strikken.

Jacht op roofdieren. Toen de gewoonte 
nog algemeen was om bij elke senènan en zélfs bij 
elk volksfeest een tijgergevecht te houden en do 
vorsten en grooten, zelfs de meest vermogende dis
trictshoofden, als toeken van waardigheid tijger- 
gaarden of meer of minder goed gevulde tijgerhok- 
ken hielden, was de behoefte aan levende tijgers veel 
grooterdan thans, maar toch wordt nog op de meeste 
plaatsen, waar deze roofdieren voorkomen, de tij
gerval aangetroffen.

Zulk een val wordt gewoonlijk vervaardigd van 
ruwe boomstammen, welke bijna een meter diep 
in den grond ingegraven worden, en heeft slechts 
één ingang, terwijl als aas een stuk vleesch dient, 
dat zoodanig is aangebracht, dat, zoodra de tijger 
er aankomt, een valdeur de opening achter hem ver
spert. Ook wordt wel levend aas gebezigd (een hond 
of een geit), maar dan bevindt zich in de val ge
woonlijk een tweede valdeur, die tegelijk met de 
andere neervalt zoodra de tijger op een trede stapt. 
Hoewel dan de tweede deur het aas voor den beet 
van het roofdier beschermt, is deze inrichting in 
zekeren zin nog w'reeder; de angsten toch, die het 
dier uitstaat, zijn feitelijk nog harder dan een plot
selinge dood.

Ook wordt het levend aas wel opgesloten in 
een afgepaalde ruimte, waaromheen een eveneens 
afgepaalde gang is gemaakt, waarvan de deur zoo
danig is aangebracht, dat de tijger bij het omloopcn 
van den gang de val zelf sluit.

Wenscht men don tijger niet levend te hebben, 
dan wordt hij mot lanssteken of den kogel afge
maakt; ook wordt de val — die dan niet in den 
grond bevestigd is, maar meer ingericht als onze 
ouderwetscho muizenval — wel geheel onder water 
gedompeld om het dier te laten verdrinken.

In het uitdenken van toestellen om tijgers te doo
den is de inlander, vooral in Midden-Sumatra, zeer 
vernuftig. A. L. van Hasselt geeft cenige afbeel
dingen van zoodanige toestellen. Boven een zwaren 
boomstam wordt het aas zoodanig bevestigd, dat de 
tijger tegen den stam op moet kruipen en zijn kop 
door een zware rotan-lus moet steken om het te be
machtigen ; geschiedt dit, dan valt de boomstam met 
kracht naar beneden, de lus aantrekkend, w'aardoor 
het dier gew'urgd wordt. Een toestel, dat op hetzelf
de beginsel berust, wordt vervaardigd van twee 
zware boomstammen, v'aaronder cenige randjau’s 
met de punt naar boven in den grond gestoken, 
zoodanig dat, als de stammen vallen, het dier 
aan de randjau’s geregen wordt.

J



4
176 JACHT.

rijt. Regelmatige drijfjachten komen slechts zelden 
voor.

Zooals wij reeds vermeldden, wordt op Sumatra 
de val-lans ook gebruikt tot het dooden van rhi- 
nocerossen en tapir s, welke laatste dieren ook 
met het geweer gejaagd of met strikken of in kuilen 
gevangen worden.

Wilde zwijnen, die in den geheelen ar
chipel worden aangetroffen, worden ook overal ge
jaagd ; toch zou deze jacht van nog meer beteekenis 
zijn, ware het niet dat het zwijn door de Mohamme
danen als onrein wordt beschouwd. De jacht wordt 
op allerlei wijzen gedreven: met vuurwapens, pie
ken. klewangs enz., ook met honden op drijfjachten, 
in kuilen of netten, met het blaasroer en met pijl 
en boog; ook wel door een geweer op te stellen op de 
wijze, zooals wij voor dc tijgerjacht leerden kennen.

Op Nias wordt van de zwijnenjacht zeer veel werk 
gemaakt. Bij regenachtig weer worden de dieren in 
hunne schuilplaatsen opgezocht, maar deze wijze 
van jagen levert weinig op; ook worden groote 
netten gespannen, waarheen de zwijnen gejaagd 
worden.

Het beste en ook het. meest voorkomende 
middel is het maken van een stevige omheining, 
die zich wel een half uur gaans uitstrekt en 
waarin openingen worden gelaten, onder welke kui
len van + 7 voet diep, 5 voet lang en 2 voet breed 
worden gemaakt. Ook aan de uiteinden komen zulke 
kuilen, welke bedekt worden met rijs en dorre bla
deren. Is een en ander gereed en zijn alle ceremoniën 
vervuld — hiervóór werd reeds vermeld dat deze 
legio zijn —dan wordt een algemeene drijfjacht met 
honden gehouden en worden de zwijnen, die in de 
kuilen vallen, met lans en piek afgemaakt of door 
middel van slagen met een stuk hout op den kop ge
dood.

Verwilderde buffels en andere herkau
wende dieren worden meest in drijfjachten en met 
vuurwapens, ook wel met lansen en pieken, gejaagd.

A p e n worden nu en dan gevangen, maar op 
deze dieren wordt geen geregelde jacht gemaakt. 
Hier en daar worden daartoe vallen gebezigd, welke 
veel overeenkomst met de tijgervallen hebben; als 
aas dienen pisangs of andere vruchten.

Moesang’s, onder de kleine roofdieren wel 
liet schadelijkste zoowel voor vruchten (vooral de 
koffietuinen hebben er van te lijden) als voor kip
pen enz., worden eveneens met een soort van kleine 
tijgervallen, vaak ook met strikken gevangen.

Eekhorens worden met pijltjes uit blaas
roeren geschoten of in strikken gedood, maar er 
wordt bij lange na niet voldoende jacht gemaakt 
op deze kleine, vernielers der kokosnoten.

Vogels worden in den geheelen archipel 
veel gejaagd voor voedsel, zooals de argus
fazant, de boschhaan, waterhoenders, boschduiven 
en bij wijze van sport: snippen, parkieten, rijst
vogeltjes enz. Ze worden gevangen in strikken of 
knippen en met lijmstangen.

De strikken, waarmede de argusfazant en andere 
loophoenders worden gevangen, plaatst men oj» de 
paadjes, die de vogels volgen naar hare speel- of 
vechtplaatsen; in den strik legt men eenige vruch
ten, waarop de vogels verzot zijn.

Boschhanen worden met kleineis strikken ge
vangen, welke met eenige tusschenruimte achter 
elkander geplaatst worden, terwijl om de vogels 
te lokken een tamme haan gebruikt wordt. Ook 
den de strikken in een wijden kring in den grond 
gestoken, in het. midden waarvan de lokhaan wordt

gezet met een touw aan een poot vastgebonden. Do 
vogelaar verschuilt zich dan achter struiken als an
derszins.

Waterhoentjes vangt men met strikken, in de 
sa wah’s tusschen de op rijen geplante pad i aan ge
bracht.

Bij dc vangst met lijmstokken wordt in de nabij
heid een lokvogel in een kooi opgehangen; ook wor
den wel vruchten als lokaas gebruikt.

Knippen, welke veel overeenkomst met onze 
knippen hebben, doen dienst voor de vangst van 
rijstvogeltjes en kwartels.

Op p a r a d ijsvogels wordt op Nieuw-Gui- 
nca om de voeren veel gejaagd. Hierbij gaat. men — 
blijkens de Clercq en Schmeltz — als volgt te werk:

Nog vóór ’t aanbreken van den dag klimt de 
Papoea in een hoogen boom, die in bloei staat en 
waar is opgemerkt dat het wijfje zich eenige dagen 
achtereen nederzet; als het even licht wordt, ko
men de mannetjes daarop af. Dc jager maakt 
zich daarom onzichtbaar achter een huisje van bla
deren met een paar openingen; wel is waar moeten 
de vogels niet voor menschen weg vliegen, maar 
men beweert dat zij bang zijn voor het glinsteren 
der oogen. Hij mikt er nu op met tweepuntige pijlen 
en wel zoo, dat hij het mannetje in den rug raakt, 
daar een schot in dc borst niet voldoende is en 
de vogel dan nog gemakkelijk aan de, aan den voet 
van den boom wachtende, vrouw en kinderen kan 
ontloopen. Bij hot vallen op den grond wordt de vo
gel dadelijk met een doek van boomschors bedekt en 
hieronder de pijl uitgehaald. Ook mikt men wel 
onder den oksel als de vogel zijn kop tusschen de 
vleugels steekt. Het meest heeft de jacht plaats in 
den drogen moesson. De ingewanden worden uit 
het gedoode dier genomen, daarop wordt dc* huid 
met een gloeiend ijzer toegeschroeid en met een 
laag gom of melksap bedekt.

Een jachtwetgeving van Kegceringswege ont
brak tot 1 Januari 1610, behalve enkele voor
schriften voor het jagen in ’s Lands bosschcn ; sinds 
dien echter wijst de Regeering aan, op welke zoog
dieren en vogels — apen, wilde varkens, tijgers, 
rijstvogels enz. — altijd gejaagd mag worden, en 
op welke —herten, olifanten, paradijsvogels enz. — 
alleen krachtens beperkte en tijdelijke vergunning 
van het Hoofd van gewestelijk bestuur, terwijl op 
alle overige dieren de jacht verboden is (Ind. tttbl. 
1909 nos. 497 en 594, sedert gewijzigd). Op Nieuw- 
Guinea is, gelijk boven bleek, de jacht op paradijs
vogels zelfs een belangrijk middel van bestaan, 
met reden dus werd bij Ind. Stb. 1911 no. 473 
de jachtwetgeving van toepassing verklaard voor 
geheel Noord- en West- Nieuw Guinca, terwijl bij 
de ordonnantie van 18 Februari 1916 (Ind. Stb. 
do. 197) regelen zijn vastgcsteld voor dc jacht op 
parad ijsvogels, papegaaiachtige vogels en kroon- 
duiven in de afdeeling Zuid-Nieuw-Guinea.

Literatuur. Veth (P. J.), Java geogr., ctlin., 
lust., Haarlem 1872—82. — Matthes (dr. B. F.), 
Bijdr. t. d. eth. v. Z.-Oelebes, ’s Gravenh. 1875. — 
Bic (11. de), Hertenjacht in de Preanger fT.v. T. 
L. en V. v. N.-J. JS81). 
den-Sumatra, Volksbeschr. en taal, 13e Hoofdst. 
Ethn. atlas, Leiden 1882. — Musschen broek (v.), 
Jacht en Visgcherij, Catalogus der afd. Kol. Int. 
tent. Amst. 1883, Leiden 1883. — Riedel (.1. G. 
F.), De sluik-en kroesharige rassen tusschen Selebes 
en Papua, ’s Gravenh. 1880. —Couperus (G. W.), 
Le gibier et la chasse a Java (Revue col. int. II). 
1887). — G........De wCdóng (T. B. B. II). 1888—
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Nog altijd blijft zijn studie van 1831—33 van 
waardo, die in dat tijdschrift is uitgegeven onderden 
verzamol-titel „Mélanges nmlays, javanaiset polyné- 
siens”, maar waarvan hot middenstuk, geheel in 1832 
verschenen, don ondertitel draagt „Bibliothèquo 
malayo”. Terwijl het beginstuk (J. A. 1831, VIII, p.
3—48) gaat over het Philippijnsch letterschrift 
(vooral het Iloko), en het slotstuk (J. A. 1833, XI, p. 
57—159) over ’t Malagasisch, behandelt zijne Biblio- 
tlièque malaye eerst (J. A. 1832, IX, p. 97—132) alle 
door Worodly in zijn Maleische Spraakkunst (Amst. 
1736) alreeds vermelde Maleische hss., nos. 1—77 
van Jacquct’s lijst; en voegt dan daaraan toe (ibid. 
p. 222—267) alle aan Jacquet ter kennis gekomen 
Maleische hss. te Londcn^xul. in de Royal Asiatic 
Society, uit het legaat-Raffles, nos. 78—172 van 
Jacquet’s lijst. Nog twee „Additions” volgden op 
deze Bibl. malaye; een kleine in J. A. 1832 (X, p. 
553), on een belangrijke (1833, XI, p. 84—89), 
zijnde een bric! van wijlen Raffles aan Marsden.

Do blijvende waarde van Jacquct’s Bibl. malayo 
is deze, dat hij het éérst cn hot oude materiaal van 
Werndly (dat hij in zijn Holl. tekst als geboren Belg 
volkomen begreep) èn het nieuwe materiaal, dat 
vooral door Raffles bijeen was gegaard en naar 
Londen overgebracht, kritisch bijeen heeft verza
meld ; waardoor hij weer don stoot heeft gegeven 
aan het sinds 1838 zoo vruchtdragend geworden 
onderzoek op Maleisch gebied van Dulaurier te 
Londen (zie diens naarn).

De laatste vijf jaar van zijn leven wijdde Jacquet 
bijna geheel aan ’t Sanskriet. Zie zijne korte necrolo
gie door E. Bumouf in Joum. Asiat. 1838 (VI, p. 
85—86), en verg. de uitvoerige Mémoire sur la vie 
d’Eugène Jacquet, van den Leuvenschen hoogleeraar 
F. Nèvc, uitgegeven door de Kon. Belgische Aka- 
demio van Wetenschappen (BruXelles, 1856).

G. P. R.
JAGER (HERBERT DE). Waarschijnlijk de meest 

begaafde Oriëntalist iri ons Indiëder 17e eeuw, wien 
het lot echter niet heeft vergund, dat zijn talrijke 
manuscript-studien op het gebied van Maleisch, 
Perzisch, Arabisch, en (?) Javaanseh, ook maar 
ten deelo liet licht hebben gezien.

Geboren als boerenzoon in Zwammerdamjn 1636 
of begin ’37, studeerde bij mëFlïën” beurs aan de 
Leidsche Hoogosc-hool- voor predikant in Indië, 
1657—1662, waarde bekende Arabist Prof. Golius 
een van zijn voorname leermeesters, was. Tegen het 
eind van zijn studie liet hij de theologie echter varen, 
en wijdde zich met toestemming der Heeren XVII 
sinds najaar 1661 aan mathesis, versterkingskunst, 
„de orientaelsche taelen”, botanie cn astronomie. 
Met den rang van onderkoopman stak hij Nov. 1662 
in zee naar Batavia, om rector te worden van de daar 
op te richten Latijnscho School. In plaats daarvan 
evenwel werd hij van 1663—65 als eerste klerk 
aangcstold tor Secretarie van het Kasteel, verbleef 
daarop van Febr. 1666—Mei 1070 in Perzië (vooral 
te Isfahan), van 1670—80 aan de kust van Koroman- 
del (waar hij Tamil, Teloegoe en (?)Sanskriet leerde), 
cn kwam 7 Nov. 1680 pas te Batavia terug. Hier 
gaf hij eenigo jaren onderwijs in Arabisch en Ma
leisch aan predikanten, cn wordt hij in 1682 „om zyn 
perfectheyt in de Maleische taal” officieel geroemd; 
terwijl hij (zio straks) blijkbaar ook hot Javaanseh 
aanleerde. Opnieuw echter word hij in eind 16S3 toc- 
govoegd aan een nieuwen Commissaris naar Per
zië, „als zyncle zeer expert cn grondig orvaeren in de 
Persiaenschc tale”, waar hij tot oind 16S6 bleef en 
eerst te Batavia weer voet aan wal zette 18 Jan. 1687.

1889). — Clercq (F. S. A. de) en Schmcltz (J. D. 
E.), Et.hn. besclir. W.- on N.-kust Ncd. N. Guinea, 
Leiden 1893. -VLith (P. A. v. d.), Ned. Oast-Indië, 

'•Leiden 1892—’9f>. — Snouck Hurgronje (dr. G.j, 
De Atjèhers, Batavia en Leiden, 1894. — ld., Het 
Gajoland en zijne bewoners, Batavia 1903. — 
Nieuwenhuis Air. A. W.), In Centraal-Bornco, 
Leiden 1900Jp > * W. F. G. O.

JACHTRECHT. Zio JACHT.
JACK (WILLIAM). Geb. te Aberdeen 29 Jan. 

1795, gest. te Bonkoelon 15 Scpt. 1822. Op 17- 
jarigen leeftijd bevorderd tot „Fellow of the College 
of Surgeons” vertrok hij 29 Jan. 1813 als arts 
Bengalen, waar hij in kennis geraakte met Dr. Wal- 
lich, die hem in de gelegenheid stelde om zich op de 
Indische flora tootelcggen. In 1818 vergezelde hij 
Sir Th. Stamford Raffles als secretaris naar Sumatra. 
Na in Penang en Singapore gebotaniseerd te heb
ben, vestigde hij zich te Bon koelen, waar hij zoowel 
etlmographischo als natuurhistorische onderzoe
kingen deed en vanwaar hij verschillende deelen van 
het land doorzocht.. In de geschriften door Raffles 
als „Malayan Miscellanies” in het licht gegeven, 
vindt men eenige hoofdstukken door Jack bewerkt, 
nl. „Descriptions of Malayan Plants”, vooral be
langrijk als de eerste gegevens omtrent de flora van 
Sumatra. Onder de door hem beschreven planten 
heeftde reusachtige bloem Rafjlesia Arnoldi Jack een 
grootc vermaardheid gekregen. Ongelukkig is een 
groot deel van Jack’s aanteekeningen .en verzame
lingen op zee verloren gegaan. )/j - ’ i--'/

JACK-TREE. Zie ARTOCAIiPUS INTEGRIFO- 
LIA.

JACOBS (Dr. JULIUS KAREL). Geb. 4 Mei 1842
te Kiel Windeweer (Hoogczand, Groningen). In 1860 
werd hij student in de geneeskunde te Groningen, 
waar hij zich in 1860 bij de cholcra-epideïnie onder- ' 
scheidde; in 1866 promoveerde hij tot doctor in do 
geneesk. opdiss. „Verhandeling over Icterus”, en in 
1874 tot doctor in dc verloskunde. In 1872 vestigde 
hij zich te Arnhem, daarna te Loehem, werd 28 Aug. 
1876 lot olï. v. gez. 2e kl. benoemd, en Ï4 Febr. 1877 
te Soerabaja geplaatst; daarna achtereenvolgens 
Zuiderafd. Borneo (Oct. '11), Atjeli (Dec. ’78) en 
Soerabaja (Febr. ’S0). Bevorderd totoff. v. gez. leid. 
(26 Mei 1883) werd hij naar Tjilatjap (Dec. ’83) 
uvergeplaalst ; vandaar naar Sum. Westk. (Dec. '84), 
cn naar Sérang (Mei ’86) en ging April 1889 met 
verlof naar Nederland. In Maart 1891 in Indië terug
gekeerd, werd hij eerst naar Atjeli gedirigeerd, van
daar naar het hospitaal te Batavia en eindelijk naar 
( elebcs, waar hij 19 Febr. 1895 te Makasser over
leed. Behalve talrijke medische opstellen, o. a. 
„Over Anurie bij beri-beri” (G. T. v. N.-L, XXV) en 
„Over de waarde van quinetum bij inalaria-ziekton” 
(Ibid. XXI), gaf hij uit: „Eenigen tijd onder do 

«v, Baliërs”, Bat. 1883; „Hot familie- en kampongleven 
op Groot-Atjeh”, 2 dln., Leiden 1894 en met J. J. 
Meyer „De Badoej's”, ’s Orav. 1891.

JACQUET (EUGENE VINCENT STANISLAS). 
Gel). 19 Mei 1811 to Brussel, overleden te Parijs^ 
Juli 1838. Hoogst begaafde, veel to vroeg gestorven 
Oriëntalist, die, na te Parijs zijne Oostersche studiën 
te hebben volbracht onder Bumouf, Jaubert, Ré- 
muKut en de Sacy en in Sopt. 1829 reeds lid to zijn 
geworden van de Société Asialique, in dier (1822 oj 
gerichte) Journal Asiatiquo van 1831 tot zijn dood 
talrijke artikelen publiceerde op het gebied van ver
schillende Oostersche talen en literaturen; daar
onder sinds 1831 dadelijk het Maleisch, enkele Phi- 
lippijnscho talen en het Malagasisch.
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»

12ii



r
= t

c
JAGER (HERBERT DE) — JANG.17S

Aan de Jakati ligt de kampong Woróberei; boven- 
strooms van deze plaats heeft de Jakati een linker- 
zijrivier, de Woroboi of Wirbo, langs welke rivier 

pad loopt naar Kanvan ,aan de Geelvink-baai. 
Aan de Woroboi ligt de kampong Japarapa, het 
verblijf van de Jakatiërs, de huizen liggen op den 
linkeroever tegen een steilen heuvel.

JAKATRA. Zie DJAKATRA.
JAKIS. Zie BAVIAAN, (ZWARTE).
JAMBOSA. Zie EUGENIA.

! AJAMDENA. Zie TANIMBAR-EILANDEN,
' y JAMOER. Een meer, ook „Ha” genaamd, in 
- Nieuw-Guinea op de landengte tusschen de Geelvink
en Etna-baaien op ongeveer 3° 35' Z.B. en 135° O.L. 
Reeds meer dan twee eeuwen geleden werd door 
Rumphius van dit meer gewag gemaakt. Het is on
geveer 9 K.M. lang en 5 K.M. breed; er midden in 
ligt op een rotseilandje de rooverskampong Angadi. 
Het. meer wordt gevoed door de uit het noorden 
stroomende Wagomi, terwijl het water afgevoerd 
wordt door do Omba of Oerama (zie aldaar), die 
beoosten de Etna-baai in zee valt; de oevers van 
het meer zijn moerassig. Daar de waterscheiding ten 
noorden van liet meer ligt, hebben de oeverbewoners 
er minder aanraking met de noord- dan met de zuid
kust, vanwaar zij dan ook hun katoen, huisraad 
enz. verkrijgen.

JAMOERSBA (TANDJOENG-). Ook wel ge
naamd Kaap de Goede Hoop. Gelegen in Noord - 
Nieuw-Guinea, op do noordkust in den z.g. Vogel
kop. (Zie ook EAK-FAK, waarin is aangegeven dat 
deze kaap de grens vormt tusschen de afdeelingen 
Noord- en West Nieuw-Guinea. Sindsdien is deze 
indeeling gewijzigd. Zie voor de nieuwe bestuurs- 
indeeling: „NIEUW-GUINEA”).

JAN VAN GENT. Zie ROTSPELIKAAN.
JANG (TANDJOENG). Oostelijkstc punt van het 

eiland Lingga, van belang voor de scheepvaart tus
schen Straat Banka en Straat Riouw. Er brandt 
een kustlicht.

JANG Dl PERTOEWAN. (De als heer erkende, 
de heer). Titel, gevoerd door verscheidene Ma lei- 
sche vorsten, met name op de Oostkust van Suma- 
tra,. soms met bijvoeging van bos ar (groot, dus 
„de groote heer”), zooals de Sultans van Siak en van 
Lingga en de Soetan van Indragiri. Dezelfde titel, 
doch dan met bijvoeging van m o e d a (jong, hief 
„minder in rang”) wordt ook wol gedragen door 
rijksbestierders in Maleische landen; ook do Onder
koning van Riouw voerde dien titel. Pcrtoewan 
komt ook voor als galar (zie NAAMGEVING) of 
titel bij de Bataks, vaak zonder dat zij, die hem voe
ren, vorsten of zelfs maar adellijken zijn.

JANG (of HIANG)-GEBERGTE. Een groote, doch 
zeer uitgespoelde vulkaanruïne aan de grens van 
Besoeki en Pasoeroean; do hoogste top, de Argo- 
pocro, is 3088 M.; de ravijnen bereiken hier op som
mige punten meer dan J000 M. diepte. De gewel
dige erosie maakt hot bijna ónmogelijk om den 
oorspronkelijken ring wal, die hier zeer waarschijn
lijk bestaan heeft, te reconstrueeren, te minder daar 
die nog door de producten van verschillende jongere 
eruptiecentra gedeeltelijk is vernield of bedekt; 
van deze laatste onderscheidt Verbeek (Java 99 — 
101) den Gilap-Koekocsan-krater, den Pinggang- 
vulkaan, den Sömeroe-Pandoe-krater, denArgopoero 
en den Djambangan, benevens drie kleinere centra in 
Pasoeroean. Ai deze punten zijn geheel onwerk
zaam; er komen echter aan den Argopoero‘nog vier 
allerjongste kratertjes voor, waarvan één in Ver- 
beek’s tijd nog een zwakke werking vertoonden. In

Hier bleef hij voortaan, reeds sterk asthmatisch 
en verzwakt; het blijkt niet, of in eenig ambt. In 
een langen brief dd. Batavia 25 Febr. 1689 aan Rum
phius te AmborL-fzio M. B. Valentini, Oost-India- 
nische Send-Schreibon in diens Natur- und Mate- 
rialien-Kammer, Franckfurt- a/M 1704. III, fol. 
30—44) noemt De J. den arts Dr. A. Cleyer een van 
zijn beste vrienden te Batavia, spreekt van de door 
hemzelf ’t laatst in Pcrzië verwaarloosdo botanie, 
en, merkwaardiglijk, van de zéér vele Sanskriet - en 
Tamil-woorden in het Hoogjavaansch („indem die 
hoch-Javanische [Sprach] wohl mit drev viertel von 
dem Brachmanischen und Malebaarischen durch 
menget ist”, fol. 36); terwijl hij Jav. en Laagmal. 
woorden herkent in de Madagascar-woorden bij Fla- 
court (1661), ibid. Dit als een staaltje van wat er 
in zijn buitengewonen geest alzoo omging. Doch hij 
wordt al meer ziek, komt in Nov. 1692 wegens „ge
brek in de memorie” onder curateele van de Bata- 
viasche Weeskamer, wordt zelfs bij tijden krankzin
nig en sterft 6 Jan. 1694. Van al zijn nagelaten 
boeken en handschriften van Oostersche talen werd

een

Aj

ftc
Lr'in April een „cathalogus” gedrukt (sic), en op 22 Mei 

vendutie gehouden.
Eenige van die hss., en wel der Maleische, wer

den zoo goed als zeker gered; zij werden wel aan
gekocht door De J.’s vriend, den Raad v. I. Isaac de 
Saint-Martin, van welke weer een deel door Raffles 
later in Londen terecht kwam (zie Dr. de Haan en 
Dr. van Ronkel in Tijdschr. Bat. Gen. XLII, 1900, p. 
297—308, 309—322). Een deel van zijn brieven, 
4 stuks, alle hóógst merkwaardige, aan Rumphius, 
werd, via zijn Duitschen bediende Vitus, naar 
Duitschland gebracht en daar door prof. M. B. Valen
tini bovengenoemd vertaald en afgedrukt, eerst in ’t 
Duitsch in 1704, dan in ’t Latijn in 1716 (zie Rouffaer 
in Rumphius-Gedenkboek, 1902, p. 188—192). Van 
zijn teekeningen der ruïnen vanPersepolis staat er één 
bij Valentijn, V, 1 (1726), fol. 220. Maar wat er werd 
van al de andere „Boecken en geschriften” van De J., 
die (blijkens Leupe’s studie van 1869, p. 85 noot) in 
Aug. 1695 door de O. I. Comp. te Amsterdam ont
vangen werden, ligt tot heden in het diepe duister.

Zie over De Jager de twee opstellen van P. A. Leu- 
pe in Bijdr. Kon. Inst. 2, IV (1862), p. 17—22; en 
vooral ibid. 3, IV (1869), p. 67—97; ten slotte aan- 
vullendjDr. F. de Haan in zijn „Priangan”, I (1910), 
p. 220^224! —’ G. P. R.

JAGERBOOM.Naam, dien Rumphius opgeeft voor 
den Lontarpalm (zie BORASSUS).

JAKATI. Eene rivier in Noord Nieuw-Guinea; 
zij mondt uit in de Teloek Bintoeni, het Oostelijk 
deel van de Maccluer Golf. De Jakati loopt in noord- 
zuidelijke richting langs den voet van het Masikéri 
gebergte, dat de bovengenoemde golf van de Geel- 
vink-baai scheidt. Kort nadat zij zich naar het wes
ten om buigt, valt zij met twee armen, de noordelijke 
en de zuidelijke Modan, in zee. De noordelijke Modan 
wordt in het noorden begrensd door een hoog 
schiereiland, Noesa Warnar genaamd, dat met een 
steilen witten wand: „wirwoesa” (witte steen), in 
de straat afdaalt; overigens zijn de oevers moerassig. 
De zuidelijke Modan is één IC. M. breed; de noorde
lijke oever (eiland Modan) is hoog, de zuidelijke een 
moerasland met veel breede riviermonden, die alle 
in verband staan met de Sowarawara en door deze 
met de Aramasa; op den noordelijken oever ligt 
de kampong Naramasa.

In deze delta valt ook

1
i

nog ten zuidoosten van de 
Jakati de Insé in de zuidelijke Modan; deze rivier 
neemt weder de Idora op.
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do nabijheid daarvan zijn cenigc Hindoc-rnTncn, die 
echter niet door vulkanische uitwerpselen bedekt 
zijn, waaruit af te leiden is dat minstens in de laat
ste 600 jaar geen werkzaamheid van ccnig belang 
heeft plaats gehad. Ook op den mantel van don 
vulkaan liggen nog eenigo oude oruptiepunton.

Controleur C. Bosch besteeg den top, als eersto 
Europeaan, in Octobcr 1841, Junghuhn was er slechts 
cenigc dagen na hem en bracht de eerste beschrij
ving (Java III 1068); hij noemde den berg Ajang. In 
tegenstelling met zijne andere beschrijvingen en tcc- 
keningen zijn die van den Jang in meerdere opzich
ten onnauwkeurig, zooals Verbeek aantoonde.

Pogingen, om op het z.g. Jangplatcau 2400 
M.), dat tusschen Argopoero on Pinggang gelegen 
is, een sanatorium tot stand ,te brengen, hebben 
tot dusver geen succes gehad. - 

• JANSSENS (JAN WILLEM). Gcb. te Nijmcgcu. 
12 Oct. 1762, zoon van J. J. Janssens, kapitein, en 
A. Rees, trad als cadet in 1774 in militairen dienst, 
doorliep verschillende rangen (vaandrig 1777, le 
luit. 1787, kapitein 1788) tot hij in 1796 gepension- 

-neerd en in eene administratieve betrekking ge
plaatst werd, In 1797 werd hij Commissaris voor do 
Fransche troepen in soldij van de Bat. republiek, 
1800 Secr.-Gen. bij het Min. van oorlog en Eerste 
Commissaris voor die Fransche troepen, welke be- 
1 rekking hij in 1802 verwisselde voor die van Gouv.- 
Gcn. van de Kaap do Goede Hoop, met den rang 
van Luit.-Gen. Nadat hij die kolonie uit handen der 
Engelschen had overgenomen, aanvaardde hij er het 
bestuur in 1803; in 1806 zag hij zich echter genood
zaakt haar, na moedige verdediging, weder aan do 
Engelschen overtegeven. In het vaderland terugge
keerd werd hij achtereenvolgens Staatsraad in bui- 
tengew. dienst en Secr.-Gen. bij het Min. van oorlog 
(1800), in hetzelfde jaar Staatsraad in gewonen 
dienst, Intendant van de Rhijn-armee en Directeur- 
Gencraal van de administratie van oorlog, en in 1S07 
Luit.-Gen. buiten activiteit, in den staatsraad be
last met de sectie van oorlog en daarna Minister van 
oorlog. In 1809 werd hij op zijn verzoek eervol ont
slagen, doch 16 Nov. 1810 door Napoleon benoemd 
tot Gouv.-Gen. der bezittingen ten O. van Isle de 
France en Opperbevelhebber der land- en zeemacht 
aldaar. In 1811 op Java aangekomen voerde hij 
slechts kort het bestuur over die kolonie, dat hij 11 
Mei 1811 had aanvaard, daar hij reeds na korten 
doch dapperen tegenweer bij capitulatie van 17 
Sopt. 1811 die bezitting aan de Engelschen moest 
overgeven. Als krijgsgevangene naar Engeland over
gevoerd werd aan Janssens, die tot Baron van het 
Keizerrijk benoemd was, reeds in 1812 vergund 
naar het vasteland te vertrekken; in 1813 trad hij 
weder op als Commandant der 31e, later der 2e af- 
deeling, doch kreeg in 1814 zijn ontslag als divisie- 
generaal uit hctFransoho leger en trad als Luit.-Gen., 
belast met het personeel der armee, in vaderland- 
sehen dienst. Daarin werd hij nog in hetzelfde jaar be
last met de ad min.. van oorlog in do Zuidel. provin
ciën ; in 1815 werd hij t 'ommissaris van Oorlog, maar 
verkreeg reeds in dat jaar nog op verzoek ontslag 
en werd daarna benoemd tot pres. der Commis
sie voor het ontwerpen van reglementen voor do 
Mil. Willemsorde on tot Kanselier dier orde. In 1828 
verkreeg hij den rang van Generaal der infanterie. 
Janssens, die in 1815 in den Nederl. adelstand 
verheven was, overleed te ’s Gravcnhage den 23slcn 
Mei 1838.

JANSZ (PIETER). Werd 25 Sopt. 1820 te Amster
dam geboren. Ging als zendeling van do Doopsge

zinde Zendingsverecniging te Amsterdam naar Jntlië, 
na voor het taalkundig gedeelte zijner toekomstige
taak opgeleid te zijn aan de Kon. Akadcmie te Delft._
Te Seniarang_o.efende hij zich verder in hcV Ja- 
vaansch, waarna hij werkzaam gesteld word eerst, 
te Japara^cn- daarna te Socrakarta^Jn dienst 
het Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootschap, 
hield hij zich op laatstgenoemde plaats bezig met 
het vertalen van den bijbel in liet Javaansch. Van
daar ging hij als rustend zendeling naar Patijterug, 
en bracht zijne laatste levensdagen door te Kajoc 
Apoe bij Koedoes, alwaar hij 6 Juni 1904 overleed.
Behalve cenigc brochures op het gebied van zending 
en evangelisatie verschenen van dezen hoogst ver
dienstelijken schrijver op taalkundig gebied bij Van 
Dorp & Co. te Scmarang: Vervolg op Dr. J. T. G.
Gericke’s Javaansch-Nederduitsch Woordenboek,

- 1869; Kleino Javaanscho Spraakkunst, 1871; Verza
meling van spreekwijzen en eenigo gesprekken tot 
oefening in do Javaansche taal, behoorende bij de 
Kleine Jav Spraakkunst, 1872 (van beide boekjes 
verschenen een 2de, 3de en 4de druk in 1893); Jav.- 
Ned. Woordenb. met Lat. karakter, 187G (hiervan 
werd een tweede verb. en_ veel verin, uitgave 
bewerkt en voortgezet door P. A. Jansz, 1913);
Nederl.-Jav. WoordcnF, T877 (xiï 1892 verscheen -r—" 
van beide werken een 4de druk); Suppl. op het 
Jav.-Ncd. Woorden b. van Gericke—Roorda, 1883.
Met H. C. Klinkert gaf hij in 1865 uit: Het Nederl.
Jav. Zakwoordenboekje, door hem nieuw omgewerkt 
en veel vermeerderd.

Zie over hem de Ned. Zendingbode 1904, 00??”
35, 36. • ' 9,f 1» •••-’. •• •• ••• •

JAPARA (DJAPARA). Afdeeling, regentschap en 
contröïe-afdeeling van de residentio Semarang. De y 
afdeeling, die met de eilanden 1008 K.M2 opper-*? t
vlakte heeft, is verdeeld in vier districten: Japara, *' ■/.j/ ’■ ?
Majong, Bandjaran en Karimoendjawa-eilandën7~* '
Men vindt er 3 suikerfabrieken, 10 crfpachtson- //- 
dememingen, gedreven op 15 erfpachtsperceelen, ■/[ - 
2 particuliere landerijen en 3 houtvesterijen, ter- / ^ 
wijl te Balong, Banjocmanis en Kalitclo gouver- 
nements rubberfabrieken worden aangetroffen.
Nabij de hoofdplaats, op het particuliere land 
Socmbring (Moclknrdjo), wonen de meest bedreven 
vervaardigers van het bekende Japarasche hout
snijwerk. Tot deze afdeeling behooren: het eiland 
Poe loc-pand jang, dat een erfpachtspercecl is waarop 
klappercultuur wordt gedreven, het eiland M&nd&li- 
k;\, waarop een lichttoren is gebouwd, en verder de 
Karimoendjawa eilanden (zie aldaar).

Op Ulto. 1915 had do afdeeling eene bevolking 
van 262.000 zielen, waarvan ongeveer 240 Euro
peanen en ^ 2000 Chineezen, Arabieren en andere 
Vreemde Oostcrlingen./'jf J

JAPARA (DJAPARA). District in do afdeeling 
en het regentschap Japara, residentie Semarang, 
met eene oppervlakte van 270 K.M2 en eene 
bevolking in 1915 van ruim 113.000 zielen, waar
van ^ 140 Europeanen en 750 Chineezen, Arabie
ren en andere Vreemde Oosterlingen. Er komen 
voor 2 suikerfabrieken en 2 erfpachtsondememm- 
gen, gedreven op 5 erfpachtsperceelen. De particu
liere landerijen Moelhardjo (Socmbring) en Teloka- 
woe

van

/

zijn in dit district gelegen. Zij tellen 
bevolking van respectievelijk omstreeks 4800 en 220 
zielen en zijn in het bezit van Chineezen. —Het 
district is vordeeld in vier onderdistrieten.

eene

JAPARA (DJAPARA). Hoofdplaats van do af- 
doding en hot regentschap van dien naam der 
residentie Semarang. Het is een vervallen plaatsje
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" 1545 stak Japara zoo uit, als machtige koopstad on 
dc aangewezen beschermster van de volgelingen 

Mohammed, dat do bewoners van Hitoc op 
Amboinn, toen zij zich bedreigd zagen door do 
Pbrtugeezen
Japara om gewapende hulp verzochten, een bij
stand, die hun echter niet is verleend. En in 
den strijd, dien beiden, Djohor en Atjèh, haast 
de gelieele 16e eeuw door tegen KêT^Porlugce- 
sclie Malaka voerden, voegde in 1551 Japara hare 
vloten bij die van Djohor en in 1573 bij die van 
At jèh. In het laatst der 16e en ’t begin der 17c eeuw, 
tusschen 1586 en 1602, moet de stad Japara onder 
dc heerschappij van het steeds door veroveringen 
zich uitbreidende Mataram zijn geraakt. Als meest 
geschikte uitvoerhaven van dit al grooter wordende 
rijk vonden haar de eerste Nederlandsehc zeevaar
ders. Nergens waren de mondbehoeften zoo over
vloedig en zoo goedkoop (1c Maire, Okt. 1616). Er 
zijn jaren geweest (P. v. d. Broek, Dcc. 1615) dat 
het last van 3000 pond rijst tegen 9 a 10 realen ge- 
kochtwerd, dat is in dc maat en het gewicht van den 
tegenwoordigen tijd 1 1/2 cent het kilogram. Nog in 
Schouten’s t ijd (1659) krioelden dc marktplaatsen 
van de „veelheid des volks en alderhande Indische 
natiën”: behalve Javanen ook Perzen, Arabieren, 
Chineezen, Maleiers, Atjóhers, lieden van Goedjerat, 
Koromandel, Pégoe, enz. Het scheen wel, zegt bij, 
dat toenmaals daar alles weid verhandeld wat Azië 
en andere doelen der wereld kwamen ie geven.

De betrekkingen, die de N. O.-I. Oomp. met Ma
taram heeft onderhouden, geschiedden in de eerste 
tijden steeds over Japara. Omstreeks 1012 zagen de 
Compagnies-dienarcn in, dat het handelslichaam 
zijn loge te Grissee niet in rust kon blijven be
zitten, omdat de Mohammedaanschc handelaars, 
die daar woonden, zich op den duur niet zouden kun - 
nen vereenigen met de politiek van uitsluiting, dil
do Nederlanders meer en meer op Banda zouden 
gaan toepassen. Gelijktijdig kwam het aanbod na
mens den vorst van Mataram om zich in zijn rijk 
neer te zetten, waaraan in 1615 door vestiging t< 
Japara voldaan werd. De Nederlandsehe loge, daar 
toenmaals gebouwd en nog maar juist klaar, werd in 
1618 afgeloopcn, waarover tot tweemaal toe, eens in 
1618 en eenmaal in 1619, is wraak genomen door het 
vernielen der stad en der Javaansche vaartuigen op 
de reedc. Toen naden dood van Socnan Ageng (1615} 
de verhouding tot Mataram weder vriendschappelijk 
was geworden, werd op verzoek van don vorst te Ja
para andermaal een factorij gesticht (1651). Een en
kele maal werden de kooplieden der Compagnie uit 
de loge gejaagd (J660), muar even onverwacht en 
snel als dc last daartoe door den Mataramschen des
poot werd gegeven, kwam de vergunning zich weder 
te Japara neder te zetten; zelfs werd later (1663) 
door den Boenan verlangd, dat de vertegenwoordi
ger der Compagnie zich weder in de loge zou vesti
gen, die hij in 1600 had moeien verlaten. Onze koop
lieden zijn daar gebleven minstens tot 1677, toen het 
rijk van Mataram begonnen was in elkaar te storten 
en de Nederlanders waren toegeseholen om het t <■ 
schragen. Bij het contract door Speelman melWang- 
sadipa, vertegenwoordiger van den Boenan, op 
28 Februari 1677 gesloten, nam de Compagnie op 
zich den berg van Japara tot verzekering van 
stad le bezetten. Waarschijnlijk is omstreeks dien 
tijd het Nederlandsehe fort gebouwd. Hiervan 
werd in 1705 de bezetting verminderd in ’t voor
uitzicht van eene gebeurtenis, die in 1708 voor
viel: de overplaatsing van het hoofd kantoor langs

gelegen aan de Java-Zee. Van de bloeiende han
delsplaats, die Japara eens was, is niets meer 
over. Alleen dc overblijfselen van een oud steenen 
fort, duiden aan, dat Japara eenmaal voor zeer 
beteekonend gold. ïnlandschc industrieën, vooral 
die van meubclmakcn en houtsnijwerk, hebben 
er nog zekere vermaardheid. Door de ligging 
ver van spoor- en tramlijnen, laat de communi
catie met de buitenwereld veel te wenschen over, 
vooral in den Westmoesson. De hoofd plaats 
Japara heeft cenc bevolking van ruim 10.000 
zielen, waaronder ongeveer een 100-tal Europeanen 
en een 600-tal Chineezen, Arabieren, en andere 
Vreemde- Oosterlingen. De plaats, die in den 
Westmoesson van overstroomingen heeft te lijden, 
is minder gezond. In de laatste jaren echter werd 
de toestand verbeterd door het uitdiepen der ver
zande vischvijvers. Men vindt ter hoofdplaats 
grootc klapperaanplantingeu. Dc vissclierij is een 
voornaam middel van bestaan.

Geschiedenis. Japara, Djapara, DjéparJ, 
was omstreeks het jaar 1500, en wellicht reeds veel 
vroeger, een belangrijke Javaansche koopstad, wier 
inwoners handel dreven, de Molukken verbindende 
met Malaka. Toen do Portugeczen laatstgenoemde 
stad aan de Maleiers ontweldigden (1511), vonden 
zij daar een talrijke en machtige nederzetting van 
Javanen en onder dezen ook bewoners van Japara. 
De Portugeczen zijn met deze Javaanscho kolonis
ten zeer spoedig in strijd geraakt, met het gevolg dat 
ook deze inlanders in 1513 uit Malaka werden ver
dreven. In datzelfde jaar werd te Japara een vloot 
uitgerust voor dc verovering van Malaka. De Ja
vanen slaagden daarin niet, maar van beteekouis is 
de mededceling dat de scheepsmacht, waartoe trou
wens ook Palembang zijn contingent leverde, 90 
inlandscbe vaartuigen telde en 12 000 man over
voerde. De aanvoerder, Pati Ocnoes genaamd, is 
waarschijnlijk dezelfde met wien Pigafelta, de reis
genoot van Magelhaan, ons onder den naam Radja 
Pati Oenoes Soenda in kennis brengt, met de mede- 
deeling dat hij vorst was van (Madjapait), *) Japara 
en Demak. Toen behalve Malaka ook Pasei in han
den kwam der Porlugeezon en deze laatstcn, steeds 
meer gewelddadig optredende, de vaart door do 
straat van Malaka voor inlanders bezwaarlijk, zoo
niet ónmogelijk, maakten, werd straat Soenda do 
aangewezen weg voorde Javanen om met Voor-In- 
dië en de Roode Zee in gemeenschap te komen. Na
genoeg gelijktijdig trachtten Porlugeezen en Java
nen daar vasten voet le verkrijgen. Dc Javanen 
waren ditmaal de Portugeczen vóór. Een inlander, 
Faletahan (Panembahan), bracht omstreeks 1525 de 
stad Bantam op de zijde van den Islam; zijne hel
pers waren lieden van Japara tot een getal van 2000. 
Waarschijnlijk heeft do welvaart van de stad zeer ge
leden bij gelegenheid van de bekende gebeurtenis, 
door Mcndez Pint o medegedeeld, toen, na ’t mis
lukken van het beleg van het Hindoe-Javaansche 
Pasoeroean, de verbonden Mohammedaanschc Soe- 
nans niefTclkandcr in strijd raakten en niet alleen 
voor Pasoeroean, maar ook voor Demak veel volle en 
schepen verloren (1546). Meer nog zal tot haar ach
teruitgang hebben medegewerkt het stelselmatig 
bederven door de Porlugeezen, waar zij dat konden 
doen, van den eigen handel der Javanen in den ar
chipel, voornamelijk in de_jMldpkkon, en dien der 
„Mooren” in den Indischen Oceaan .Maar nog in

J) Wellicht berust dit op een vergissing, vgl. 
Tijdsehr. Bat. Gen. 55 (1913) bl. 253—257.
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de Noordkust van het eigenlijke .lava van Japara 
naar Semarang.__

Do inlandsche vaartuigen, die, steeds zoo dicht 
mogelïjk de kust houdende, langs do Oostkust van 
Sumatra, de Noordkust van Java, de Noordkust der 
kleine Soenda-eilandcn, enz. van Malaka naar Ban- 

9 da en verder naar Am bon en zoo noodig naar 
/ Tcrnale zeilden, vonden in de uitstekende Noor

delijke punt, die de tegenwoordige afdeeling Japara 
vormt, een grooten hinderpaal, die in ’t hartje 
van den Zuidoostpassaat hen allicht belette verder 
te zeilen. Stavorinus, de meening der zeevarenden 
van zijn tijd teruggevende, noemt Mandalika de 
Duivelsklip, omdat de schepen, den wind en den 
stroom tegen hebbende, zoo lang daar konden 
worden opgehouden. Maar diezelfde vaartuigen 
vonden te Japara een natuurlijke roede, de beste 
die Van Eyndhoven (1615) kende onder die van 
de 31 rivieren, die langs de Noordkust van Mata- 
ram in zee vloeiden. Door den Mccrid en het 
overige hooge land van Japara waren zij beschermd 
tegen den Oostenwind en dooreen tweetal eilandjes, 
Poeloc Dühvjt of Pandjang en Poeloe Kèlor, die vóór 
de baai lagen, tegen den Westen- en Noordwesten
wind en den zwaren golfslag, die daarvan weder het 
gevolg was x). Japara mist thans die veilige reede 
ten eenenmale. Hetzij ten gevolge van de opheffing 
van den bodem over een «groote uitgestrektheid, 
dan wel door het aangroeien van koraalriffen, dan 
wel, wat minder waarschijnlijk is, doordien het slib 
der Japara-rivier het terrein bij hare uitmonding be
langrijk heeft verhoogd: Japara is geen zeehaven 
meer. De oude inlandsche stad met bare hooge mos
kee, ligt thans ongeveeréón uurgaansvan het strand ; 
het eiland Kèlor is aan den wal vastgegroeid en de 
afstand tusschcn het vasteland en Poeloe Pandjang 
is zoo verminderd, dat zelfs kleine vaartuigen daar 
ter plaatseniet meer ten anker kunnen komen. Trou
wens, de beide eilandjes, zoo even genoemd, gaven 
al in Valentijn’s tijd weinig beschutting meer.

Eene ets, voorstellende de stad Japara, en een 
dergclijke, welke „der Moorcn tempel” teruggeeft, 
zijn te vinden bl. 36 van Wouter Schouten \s „O.-I. 
voyagie”, Amsterdam 1676; een gravure, het fort 
Japara omstreeks 1811, komt voor in Thorn, Con- 
quest of Java, London 1815, bl. 296; Valentijn, „Oud 
en nieuw”, IV, 28 geeft een plattegrond van het Ne- 
dcrlandsche fort je in 1708.

Litteratuur Oesch.: Veth, Java, 2e deel; De Jonge, 
Opkomst Ned. gezag op Java; De Barros, Scheeps- 
togten der Portugyzcn na Oost-indien, Leiden 1706; 
O lazenmker, Reizen van Mcndez Pinto, Amsterdam 
1652; Stavorinus, Rei ze naar Semarang enz. Ie deel; 
Tijdschrift v. N.-I. 1877, II, 228. ƒ

JAPÈN, ook wel JOBI genaamd naar de gelijk
namige kampong op de noordkust; een eiland in hot 
noorden der Geelvink baai in Nieuw-Guinea, tus- 
schen ongeveer V 30' en 1° 5-1' 30" Z.B. en 135° 20' 
en 136'' 50' O.L. gelegen. Het wordt over zijn gcheele 
lengte door een bergketen doorsneden, waarvan de

) Misschien heeft nog tot den bloei van Ja
para bijgedragen de omstandigheid, dat de Rawa- 
bosar met hare monding de Djoewana-rivier vol
gens den hierboven genoemden Stavorinus vroe
ger een uitmuntenden waterweg aanbood, een der 
grootste en meest bevaarbare rivieren langs de gc- 
hcele Noordkust van Java. Waarschijnlijk was 
er gemeenschap tusschcn die Rawa-bcsar en 
de rivier Tanggoelangin (oudtijds Tcdoenan ge
naamd).

hoogste toppen 700 a 1000 M. bereiken, en dat aan 
de Noordkust in een lager gebergte overgaat, dat 
steil afloopt en slechts aan dc monding van enkele 
riviertjes eenig strand vertoont, waar kleine ne
derzettingen voorkomen; van de Zuidkust is al
leen het Westelijk gedeelte bewoond, waar men kam
pongs vindt op die plaatsen, welke door tal van ei
landjes aan de zeezijde voor den hoogen golfslag 
beschut zijn. Dc bevolking der Noord- en Zuidkust 
is zeer verschillend; aan de eerste hebben zich hier 
en daar lieden van Wink gevestigd, o. a. in de kam
pong Jobi; de Zuidkust is bevolkt door Papoea’s, 
die veel overeenkomen met die van Waropèn en 
vereenigd zijn in drie kampongs, door handelaren 
aangeduid met dc namen van Ansoes, Seroei en 
Ambai, de laatste op het eiland van dien naam. 
Bovendien houden zich in het gebergte tal van stam- ' s y 
men op, waarvan weinig meer dan dc namen bc-/ 1 
kend zijn. De bewoners vinden hoofdzakclijk hun 
bestaan in de vischvangst; te Seroei worden van 
roodc kleiaarde potten en pannen vervaardigd.
Het ten Westen van Japèn gelegen eilandje Meos 
Noem wordt hel meest van Wialc uit bezocht. X

JASA, JASA, JASAN. Naam voor eigenontgon- 
nen grond op Java, zie GROND (RECHTEN OP 
DEN), I, bl. S22.

JASMINUM GLABRIUSCULUM Bl., fam. Ole- 
aceae, Gambir Oetan (mal.), een klimmende hees
ter met witte bloemen, welks bladeren gebruikt wor
den als middel tegen malaria. Ook de bladeren van 
een andere Gambir oetan (n.1. van Ficus Ribes) wor
den tot dat doel gebruikt. De naam Gambir oetan 
wel te onderscheiden van Boenga gambir (b. pèkan 
oetan), de Mal. benaming van dc grootbloemige 
mèlat-i (Jasminum grandiflorum L\ een algemeene 
sierplant in tuinen.

JASMINUM QUINQUENERVIUM Bl., klimmen
de heester, veel gelijkend op dc vorige, en ook wel 
Gambir oetan genoemd. De bladeren (pontjft soeda, 
jav.), worden gebruikt als een middel tegen inge- 
wandsontsteking en nierziekten.

JASMINUM SAMBAC Ait, Mèloer (mal.), Mélati 
(mal., jav., soend.), een zeer bekende klimmende 
heester met witte, vaak gevulde zeer welriekende 
bloemen, die door vrouwen in het haar worden ge
dragen en ook bij huwelijksplechtigheden wor
den gebruikt. De bloemen zouden het vermogen 
hebben, bij vrouwen dc' melkafscheiding tegen 
te gaan. Ze bevatten een vluchtige olie.

JASMIJN (KAAPSCHE). Zie GARDENIA.
JATROPHA CURCAS L., fam. Euphorbiaceae,

Djarak pagër (mal., jav., soend.), djarak koeda 
mal., soend.), djarak koeda (jav.), een uit trop.
Amerika afkomstige heester, in trop. Azië veel ge
kweekt en ook wel verwilderd, met taaie, hoekige 
bladeren en gele bloemen. Dient veel als omheining 
van dorpen en woonerven. De eironde doosvruchten 
hebben 3 zaden, iets grootcr dun Etcwww-zaden, 
die een vergiftige olie bevatten, welke een zeer 
sterk purgcerende werking heeft. Dc inlanders 
nemen gewoonlijk slechts een stuk van een zaad als 
laxans in. Uitwendig wordt de olie wel tegen rheu- 
matiek gebruikt. Het bijna heldere klcurlooze sap, 
dat bij verwonding uit den stam vloeit, wordt ook 
wel als geneesmiddel gebruikt.

JATROPHA MULTIFIDA L„ Djarak tjina (mal.), 
sierplant in Indische tuiuen met handdeelige bla
deren en roode bloeiwijzen. De zaden zijn even 
vergiftig als die van de voorgaande.

JAUNE INDIEN. Indisch geel, purree, is eene 
zeer kostbare kleurstof, die in Bengalen bereid wordt

v />'.* ; 2
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. Celebes. Dc beteekenis van het eilanduit dc urine van koeien, welke met do bladen van 
m angg a gevoed worden.

nco en
cisclit grootcre uitvoerigheid over de onderdeden. 
Wilde men deze alle in dit artikel beschrijven, 
dan zou de omvang daarvan te groot worden. 
Daarom moet voor bijzonderheden worden ver- 

de artikelen over do residenties, af- 
deelingen, rivieren en steden, die voor Java uit
voeriger zijn behandeld dan voor do andere grootc 
eilanden. Hier ter plaatse wordt slechts een alge
meen overzicht gegeven van de natuur des lands, 
zoowel als van den toestand der bevolking, waar
bij de groote natuurlijke afdeelingen van het 
eiland, die in de afzonderlijke artikelen verbrok
keld zijn, worden gekarakteriseerd.

De tegenstelling tusschen het karakter van laag
land en bergland, die overal op aarde den be
schouwer treft, wordt veelal, en zoo ook op Java, 
verscherpt door het verschil in cultuur en dicht
heid van bevolking, dat beide vertoonen. Er zijn 
weliswaar in Java’s vlakten nog enkele streken 
met weinig bevolking of zelfs nagenoeg geheel 
onbewoond, met name cenige moerassen; er zijn 
omgekeerd, en in meerdere mate, wélbevolkte berg
hellingen (vooral togen de vulkanen) en dalbo
dems; maar in het algemeen is de natuurlijke 
planlbeldceding in het laagland verdwenen, ter
wijl zij in het bergland nog grootc uitgestrekt
heden beslaat en daarnaast aanzienlijke terrei
nen zijn ingenomen door een wilde begroeiing, 
die een tijdelijkc bebouwing heeft vervangen. 
Hierbij moet echter in ’toog gehouden, dat de 
flauwglooiende vulkaanvoeten, die in de laag
vlakten afdalen, naar het karakter van het Iand- 
schap zoowel als naar de cultuur tot het laagland 
moeten worden gerekend; terwijl vele heuvel- en 
terraslandcn in beide opzichten een overgang 
tusschen berg- en vlakland vormen.

Men zal wellicht van meening zijn, dat de hier 
gemaakte tegenstelling verouderd is. Vooral de 
groote beteekenis der bergeultures voor de Euro- 
peesche markt geeft veelal van de bebouwing in 
Java’s berglanden een overdreven voorstelling. 
Men boude in ’toog, dat de uitgestrektheid der 
bergaanplantingen van thee, koffie, rubber, kina 
enz. naar ruwe schatting slechts 3G00 K.M.2 be
draagt '), terwijl de oppervlakte van Java’s berg
land op ^ drie vijfden van het eiland kan worden 
gesteld (met inbegrip der heuveltcrreincn en hoog
vlakten, maar zonder de vulkaanvoeten), zoodat 
slechts ongeveer een twintigste dcol van deze 

75.000 K.M.2 mot die bergprod ucten is beteold. 
Beter evenwel wordt de verhouding wanneer men 
bedenkt, dat verreweg het grootste deel der berg- 
plantsoencn op jong-vulkanische terreinen is ge
legen en dat deze slechts ongeveer 30.000 K.M2. 
beslaan.

g . / ..' . \ JAVA. Landboschr ij v i n g. Zoover de heu-
.£ ‘ v.- y/ J, genis der historie reikt, was Java het hoofdeiland 

i; / van den Archipel. Hier kwam het Maleisclio
yO _ - tot z\jn hoogste beschaving, die door zijn kolonisten
A-'. kitC naar de kuststreken van vele andere eilanden ge-

- bracht werd; hier lagen de centra van den groot- 
c - ,.. handel; van hieruit ook werd eeuwen lang een

~^ ‘ . centraal politiek gezag uitgeoefend, in den Hitidoe-
^ e 1i *£'*. tijd en dien der Compagnie, over verspreide doelen

/^Jt van den Archipel, thans over het geheel.
s? y y Dit alles schijnt te meer opmerkelijk waar Java 

slechte ]iet negentiende deel van de oppervlakte der 
s? / " ' gansche eilandenwereld (geheel Nicuw-Guinea mee-

u gerekend), of ongeveer het zestiende deel van die
jcyd' él. van Nederlandsch-Indië beslaat. Java is ^ 125.500

v K.M2. groot; met Madoera en de andere naburi-
/ J/P ge eilanden, die adnunistratief ertoe behooren,

■ ' ~y + 131.350 K.M.2. Maar Java heeft, met die eilanden,
een bevolking van ongeveer 36 millioen, terwijl 
de bevolking der Buitenbezittingen naar ruwe 
schatting misschien een 12 millioen telt. Java is dus 
dicht bewoond, even zoo de naburige eilanden Madoe
ra, Bali en Lombok: alle overige eilanden van den 
Archipel zijn, behoudens enkele zeer kleine, schraal 
bevolkt. Overal ter wereld berust beschaving op 
concentratie van bevolking en met uitzondering 
van dc terreinen van moderne grootindustrie en 
groothandel berust die concentratie op een stelsel 
van ontwikkelden landbouw. Op Java is dat do 
sawahbouw. Deze heeft zich daar het best kunnen

ras
wezen naar ;*

;

f}

i
;

ontwikkelen, doordat Java niet te groot is en niet 
te klein. Groot genoeg om belangrijke terreinen 
voor den sawahbouw geschikt te maken; maar 
niet zoo groot van bouw, of de inlanders konden 
de rivieren afdammen en do vlakten terrasseeren. 
Op Sumatra en Borneo_ zijn de rivieren en laag
vlakten voor inlandsche krachten te groot. Sa
wahbouw ontstond op Sumatra oudtijds alleen 
in kleinere kustvlakten en op sommige kleine 
plateau’s in het bergland.

Het terrein der hoogste ontwikkeling van de 
inlandsche beschaving op Java vormden aanvan
kelijk de binnenvlakten van Midden-Java in Kedoe, 
Djokjakarta en Soerakarta; daarna verplaatste zij 
zien meer naar de gelijksoortige vlakten in Madioen. _ 
Kediri en Zuid-Sootabaja-en naar de kleine kust
en üïmTcnvlakten van den Oosthoek. Zulke streken 
waren geschikter voorden sawahaanlcg dan groote, 
breede vlakten, die minder helling bezitten en 
waarvan de westelijke een zwaarder, moeilijker uit 
te roeien boschgroei hadden dan dc drogere ge
bieden, zoo juist genoemd.

Sawahbouw is rijstbouw. Naast de rijst zou 
vroeger de gierst een belangrijk volks voedsel ge
weest zijn, zooals waarschijnlijk ook elders in ’t 
Oosten. De naam Java zou een overblijfsel zijn 
van den ouden naam Jawa-dwipa, giersteiland, 
waarin „jawa” gierst zou beteekenen.

Ook Java’s ligging was een gunstige factor 
voor zijn overwicht in den Archipel, al was in dit 
opzicht Borneo nog gunstiger, immers meer cen
traal gelegen. Maar het logge Borneo bleef grooten- 
deels een inerte massa en zoo kon het slanke 
Java gebruik maken van zijn ligging tusschen 
West- en Oost, den handel tot zich trekken en 
eeuwen -lang zijne kolonisten naar alle zijden 
uitzenden

De beschrijving van Java in dit werk dient 
anders te worden samengesteld dan die van Bor-

1

>:

De bouw velden der inlandsche bevolking ne
men, naar officieele opgaven geschat, op Java 
ongeveer 50.000 K.M.2 in beslag, of 2/6 van het 
eiland (bovendien op Madoera 2500 K.M.2 of 
ruim dc helft van het eiland)2). Daarbuiten val-

*

') Op den grondslag der tabellen G.G., 1, 
H.H., I, en L.L. in het Kol. Verslag 1915, aan
gevuld met ruwe schatting voor de particuliere 
landerijen en den gehuurden grond in de Vor
stenlanden, berekend naar de opbrengst der 
bergproducten (Bijlage M.M. ald.).

2) Op don grondslag van tabel D.D. in Kol. Ver
slag 1915, aangcvuld met ruwe schatting voor 
de Vorstenlanden en de particuliere landerijen.

;
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tam; lipt tiende, do Moerig, is geheel afzonderlijk 
gelegen, als een later vastgcgrocid eiland. De 
helft dezer terreinen draagt in hoofdzaak slechts 
een enkelen kcgelvormigen, hoewel dikwijls meer 
dan één krater bczitlcnden vulkaan: de fraaie 
Tjorimai-kegcl, de vSlamat, de Lawoe, de Wilis 
en de Moerig,. Niet grooter dan van deze is do 
uitgestrektheid van het veel meer samengestelde 
terrein in Bantam; de vier andere hebben aan- 
zienlijker oppervlakte. Twee daarvan, in West- 
Java, grenzen dicht aaneen: het Salak-Gedè- 
gebied, waartoe ook de Halimoen behoort en waar
in het aantal kegels veel minder groot is dan in 
het oostelijk daarvan gelegen gebied, dat een 
zoo rijke afwisseling heeft van hooge en lage ber
gen, vele tot ketenen aaneengeschaard, van thans 
werkende en blijkbaar in lang niet gewerkt heb
bende eruptiepunten, van complete kegels en de 
grilligste vormen vertoonende ruïnen, als bijna 
nergens op aarde wordt aangetroffen. Het grootst 
is die verscheidenheid in de zuidelijke helft, door 
de meervlakten van Bandocng en Garoet van de 
noordelijke gescheiden, Hooge en fraaie-"kegels, 
meestal in rijen gerangschikt, vertoont het ter
rein van Midden-Java; de bekendste zijn de twee 
rijen, dio het hoogdal van Kedoe insluiten, met 
Sind&ra en Soembing in ’t Westen, en Mérapi en 
Merbaboe in ’t Oosten. Het terrein van het Oosten

len de bcplantingon der orvon en do tuinen van 
meerjarige gewassen, waarvoor nieuwero opgavon 
ontbreken 1). Ongorokcnd do beide laatste zou do 
bebouwing dus eenzelfde oppervlakte beslaan als 
de laaglanden (in. a. w. van het laagland zou even
veel onbebouwd zijn als van het bergland bebouwd 
wordt). Dit is niet goheel aannemelijk. Stellig is 
de bebouwdo oppervlakte grooter. Uit do nieuwe 
kadastrale opmetingen blijkt dan ook, dat de uit
gestrektheid der sawahs en vooral die dor droge 
velden in den regel te lang is geschat. Evenals 
op Madoera, zal ook op Java wel moer dan de 
helft van het eiland bebouwd zijn.

De bouw van Java vertoont van West naar 
Oost belangrijke verschillen2): I. In het breede 
Westelijk deel heeft zij overeenkomst met die 
van Sumatra: een bergland aan den buiten-, een 
laagvlakte aan den binnenkant; II. In de smalle 
middenmoot is aan weerszijden van het gebergte 
ruimte voor laagvlakten; maar van veel geringer 
breedte. Aan de Zuidzijde ligt, behalve de kust
vlakte, nog een binnenvlakte: hot Serajocdal; 
beide worden door het Zuid-Serajoegebergte ge
scheiden; III. In het volgende, breede stuk lig
gen vier afzonderlijke bergstrooken van West 
naar Oost, waarvan drie tertiaire reeksen: het 
Zuidergebergte (Goenoeng Kidoel), de Goenoeng 
Kóndèng en het Noorder Kalksteengebergte. Tus- 
schen de beide eerste ligt een reeks van geïsoleerde 
vulkaangroepen. Bovendien ligt ver in ’t Noorden 
de oudere Moerid-vulkaan. De vlakten zijn hier 
grootendecls binnenvlakten: tusschen de vulkanen 
do breedo dalen van Soerakarta (Bèngawan, Sala- 
of Solo-rivier.), Madioen (Madioen-rivier) en Kcdiri 
(Brantas-rivicr); tusschen Goenoeng KèndOng en 
Noorderkalksteengebergte het Loesi-Solo-lengtedal. 
De delta van laatstgenoemde rivier is van veel 
minder belang dan die van de Brantas; IV. In het 
smalle oostelijk aanhangsel is het Zuidergebergte 
verbrokkeld, zoodat daar plaats is voor een paar 
laagvlakten. De vulkaanrij is meer aaneengeslo
ten ; de groepen zijn niet door lage dalen, maar 
door zadels gescheiden. De kustvlakten aan do 
Noordzijde zijn klein.

Madoera vormt do voortzetting van de noorde
lijke tertiaire gebergten.

Dk berglanden. In het bovenstaande is de 
hoofdindeeling genoemd: vulkanen en andere ge
bergten. De eerste worden tot liet tegenwoordig 
geologisch tijdperk gerekend. Dat wil niet zeg
gen, dat zij geheel daarin moeten zijn ontstaan. 
Hunne kernen zullen wel ouder zijn s). Maar het 
boteekont, dat zij nog in den huidigen, quartairen 
tijd werkzaam zijn geweest en hunne bovenlagen 
hebben gevormd.

Ongerekend enkele zeer kleine bergjes, liggen 
do vulkanen van Java in tien terreinen. Door acht 
daarvan gaat de lengte-as des eilands; één ligt 
een weinig ten Noorden, in noordwestclijk Ban

des eilands, met zijn groote, samengestelde vul
kanen, is, als reeds werd opgegeven, dooreenige 
zadels gedeeld: dat van Lawang tusschen de groe
pen ArdjoemVKawi-Kéloet on Ténggër-Séméroo; _ 
dat van Klakah tusschen deze en~3e Jang-Lamon- 
gan-groop en dat van Bondowoso tusschen Jang 
en Idjèn-Raoen. Buiten do rij ligt de Ringgit, 
eveneens door een zadel verbonden met den Jang.

Van do Java omringende eilanden zijn die in 
Straat Soenda alle vulkanisch; Bawean is het 
grootendecls; op de Karimoendjawa-eilanden zijn 
vulkanische gesteenten aangetroffen, maar over 
geringe uitgestrektheid.

Onder de lioogo vulkanen zijn er slechts weinige 
die den bekenden regelmatigen kegelvorm aan den 
top ongerept vertoonen, zij het met enkele in
breuken daarop door secundaire eruptiepunten. 
Het zijn de Salak, de Tjikorai en de Tjerimai in 
hot Westen, de Slamat en do vier Kedoe-vulkanen 
in het midden, do Sëméroe (Soeméroo, Sméroe) en 
de Raoen in het Oosten. Daarnaast moeten genoemd 
worden de dubbeltoppige kegels Gedè en Lamongan 
on de meortoppigc Ardjoenü en Lawoe. Een ander 
type vormen de samengestelde vulkanen, waarvan 
do merkwaardigste Idjèn en Tënggër in den Oost
hoek zijn, met hunne reusachtige kratorcircussen 
(zio op do namen en op VULKANEN).

Aan al de genoemde borgen met uitzondering 
van don Soembing is vulkanische werking waar 
to nomen, hetzij alleen gasuitstroomingen bekend 
zijn, hotzij nog in recentcn tijd uitbarstingen 
hebben plaats gehad (van den Lawoe kent men 
slechts één enkele, in 1752). Verder behooren tot 
de werkonde vulkanen do Karang on Poelasari 
in Bantam, de Tangkoeban Prahoe in do Noord- 
Preanger, de Pafoëha, Wajang', Papanda jan, Goen- 
tOQr, Galoonggoeng en Telaga Bodas in do Zuid- 
Preanger; do Diëng of_.Prahoe ■ in Midden-Java, 
dc Jang of Hiang m den Oosthoek. Zoo heeft 
West-Java, dat het grootst aantal kraterbergen 
telt, tevons do sterkste vulkanische werkzaam
heid: 13 werkende bergen tegon Midden-Java 
ö en Oost-Java 9 (dus 27 in ’t geheel). Java

>

‘) Volgens opgaven van 1903 kan men do 
uitgestrektheid van huizen en boomgaarden voor 
Java ramen op 1500 K.M.*

2) Bij de lezing van het hier volgend overzicht 
is het gebruik van een kaart onmisbaar. Vol
doende zijn dc geologische en oro-hydrogra- 
fischo kaartjes in Bos’ Schoolatlas.

3) In sommige gevallen is dit aan te toonen, 
zoo voor den Ringgit en den Idjèn (Verbeek 
on Eennema: Geol. Beschr. van Java en Ma
doera, blz. 63 vlg.).

J
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tiaire periode pleegt te rekenen. Zij liggen in het 
bergland van West-Java; de hoogste reiken tot 
1S00 en 2000 M. Zij bestaan in de hoogste dcolen 
uit massieve vulkanische rots en zijn lager door 
dikke mantels van vulkanische puimgesteenten 
bedekt. Deze puimgesteenten, soms afwisselend met 
klcisteen- en zandsteen lagen maar alle van eruptief 
materiaal, nemen een groote oppervlakte in beslag, 
naar schatting een zevende van het eiland, en ge
tuigen van de geweldige uitbarstingen, waardoor 
hier, als in de meeste andere dcelen der aarde, de

telt 13 vulkanen, die alleen gas- en dampbronnen 
(bij Diëng en Kawah Manoek ook hcetc modder- 
bronnen) bevatten. Van "de andere 14 zijn erupties 
bekend. Dat zijn de Gedc, Tangkocban Pralioe, 
Papandajan, Goent-oer en Galoenggoeng in de 
Preanger; de Slamat, Sind&rS, Mërapi en Lawoe 
in Midden-Java; de Këloet, Br;im;\, Sëméroe, La- 
mongan en Raoen in het OostcnTTan de meeste 
dezer bergen zijn slechts enkele heftige uitbarstin
gen bekend, talrijker waren deze bij Mi'ra pi en 
Këloet. Het grootste aantal erupties hadden Semé- 
roe on Lamongan, die, met enkele langere pauzen, 
bijna voortdurend in actie zijn (zie verder op de 

der bergen). De berichten dagteekenen, 
behalve die aangaande de Raoen-cruptiö van 1593, 
eerst uit de tweede helft der lSe eeuw, voor som
mige bergen pas uit liet begin der 19e.

Welken invloed heeft de vulkanische werking 
op de bruikbaarheid der hellingen voor den land
bouw? Zoowel een ongunstigen als een gunstigen, 
maar de laatste is veel belangrijker. De verklaring 
daarvan ligt in het feit, dat de vulkanen veel meer 
losse producten uitwerpen dan er lava uitvloeit. 
Lavastroomen worden pas na lang tijdsverloop 
door verweering voor bebouwing geschikt. On- 
verweerde lavastroomen liggen aan den Lamon
gan en den Goentoer tot op de lagere hellingen; 
zij zijn in de 19e eeuw uitgevloeid. Het opstijgen 
van de lavamassa in den krater heeft meermalen 
ten gevolge gehad, dat de' kraterwand doorbrak 
en een bergstorting ontstond. Deze hebben nog 
meer kwaad gedaan dan de lavastroomen (zie bij 
PAPANDAJAN en SËMÉROE).

Wel kan ook de bedekking met losse producten 
uit den krater over groote terreinen de bebouwing 
vernietigen (zoo de zandstroomon aan den Këloet 
en den Sëméroe; zie aldaar en op BESOEK en 
LAHAR)„ maar veel grooter is de uitgestrektheid 
der bedekking met een dunne laag van de fijnste 
uitwerpselen, de vulkanische „asch”, w'dke een 
buitengewone vruchtbaarheid bezit. Zelfs wan
neer de oogst door een sterken aschregen ernstig 
wordt beschadigd, wordt dit veelal meer dan ver
goed in de volgende jaren.

Rampen kunnen ook worden veroorzaakt door 
het uitvloeien van kratermeren, als bij den 
Galoenggoeng en herhaaldelijk bij den Këloet (zie 
bij beide). Als voorbeeld van bederf van grond 
door zuur vulkanisch water zie BANJOEPOETIH.

Grooter dan dat der werkende is het aantal 
der vulkanen, waarbij geen werking te bespeuren 
valt. Maar dat geldt niet voor Oost-Java en voor 
Midden-Java alleen, doordat bewasten den Diëng 
een aantal vulkaanruïnen dicht bijeen liggen. Ook 
in West-Java is het aantal liooyc vulkanische ber
gen zonder werking niet grooter dan dat der wer
kende. De elf bergen van Java boven 3000 M. 
bezitten alle een werkenden krater, behalve de 
Soembing. Van de niet-werkende bergen zijn som
mige inde hoogere deelcn nog duidelijk kegcJ vormig, 
maar bij vele andere is de periode van stilstand zóó 
langdurig gew'eest, dat ze tot ruïnen zijn gew'orden 
door de werking van zon, lucht en water, zoodat 

beloop der k ra tenva Hen moeilijk of in het 
geheel niet meer te herkennen valt.

Alleen het vulkanisch gebergte is op Java 
hooggebergte, in tegenstelling met de drie andere 
groote Soenda-eilanden. VuUtanisch zijn namelijk 
ook de hooge ketenen, waaraan meestal geen 
kegel- of kratervormen te herkennen vallen 
die men tot de jongere afdeelingen van de ter-

tertiaire tijd w'ord gekenmerkL^j
De berg- en heuvellandën7 uit deze tertiaire

eruptieve vormingen opgebouwd, omgeven in West- 
Java de in ’t midden des eilands gelegen vulkaan- 
reeksen en hooge eruptieve ketenen aan de noord-, 
west- en zuidzijden. In Midden-Java nemen zij 
zoowrel aan de samenstelling van het centraal- 
gebergte als van de zuidelijke voorketenen een 
belangrijk deel en vormen de bergterreinen be
noorden en bezuiden de Diëng-Soembing-reeks. 
In Oost-Java worden zij alleen in de zuidelijke 
kustgebergten in groote terreinen aan getroffen; 
de berglanden zuid van Lawoe, Wil is, Sëméroe 
en Raoen. Met een enkele uitzondering bereiken 
al deze gebergten geen grootere hoogte dan 1200 
—1300 M.

namen

Ongeveer even groote uitgestrektheid beslaan 
de heuvellanden waarin een andere grondsoort, 
de mergel, bestaande uit vulkanisch zand met 
kalk en klei gemengd, de eerste plaats inneemt. 
In den regel vertoonen deze landschappen zach
tere vormen en geringere hoogten. Indien zij uit 
heuvelruggen bestaan, loopen deze gewoon lijk 
regelmatig in dezelfde richting. Maar dikwijls 
ovenveegt de plateauvorm, die in de eruptieve 
gebergten in het geheel niet voorkomt . De erosie, 
die door de zachtheid der mergels gemakkelijk 
spel heeft, zal in veel gevallen zulk een plateau 
in een golvend -heuvelland veranderd, ja soms zeer 
diepe rivierdalen uitgeschuurd hebben, zooals in 
een groot deel der Zuid-Preanger, waar de oor
spronkelijke hoogvlakte zoodoendo voor een groot 
deel in smalle, platgerugde en steilgewande berg- 
lijsten is verdeeld geworden. Zoowel in West- als 
in Midden-Java liggen de mergellanden meest 
peripherisch van de eruptieve terreinen; in Oost- 
Java stellen zij dc geheele middelste heuvellij, 
de reeds genoemde Goenocng Kéndëng, samen, 
met uitzondering van het Pandangebergte; op 
Madoera nemen ze groote terreinen in.

Een derde type van heuvellanden zijn die, 
waarin de kalksteen, hoewel dikwijls van min 
of meer mergelige hoedanigheid en ook met mer
gels, mergelzandsteenen en zelfs klcistcenen nl- 
w'isselend, toch de overhand heeft. Hoe mergeli- 
gcr de kalk is, d. w. z. hoe meer andesietgruis en 
klei er mede is vermengd, des te geringer is do 
hardheid. In ’t algemeen is die veel grooter dan 
bij de mergels; sommige kalksteenen zijn geheel 
kristallijn en daardoor zeer hard geworden. Ook 
de zuiverste kalken bevatten bijna steeds zeer 
fijne vulkanische deeltjes; soms wisselt do kalk 
met dolomieten af. Is de kalksteen hard, dan 
ontstaan scherpe landschapsvormen; vooral 
de lagen sterk geplooid zijn, vormen 
pieken, naalden en graten. Grotten en 
aardsche rivierloopen komen in vele kalkstcen- 
terreinen voor.

Uitgestrekte kalkhcuvellanden liggen alleen 
Java: in ’t Noorden van

-
het

w'aar 
de heuvels

onder

en
langs de' kusten van
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Rembang en Soerabaja en op Madoora, terwijl 
kloinere in de laagvlakte der beneden-Solo en 
aan den zuidrand der vlakte van Batavia en 
Krawang zijn gelegen. Langs de Zuidkust liggen 
vier groote terreinen: in ’t Westen en in ’t Oosten 
der Zuid-Preanger, in de Vorstenlanden met 
Madioen (de Goenocng Sèwoe) en in Kediri-Pasoo- 
roean; kleinere bevinden zich in het Karangbo- 
long-gebergte in Bagelèn, het Kélir-gcbergte in 
Djokjakarta en bij Poeger en Gradjagan in Be- 
soeki, waar ook het eiland Noesa Baroeng en het 
schiereiland Balambangan geheel uit kalk schij
nen te zijn opgebouwd. De noordkust-terreinen 
zijn veel meer met andere lagen vermengd. In 
Madoera, Batavia en Krawang vindt men in vele 
terreinen afwisselend mergel- en kalklagen.

Voor de merkwaardige terreinvorming in den 
Goenoeng Sèwoe zie DUIZENDGEBERGTE *).

De vruchtbaarheid der tertiaire berg- en heuvel
landen is in het algemeen minder groot dan die 
der jong-vulkanische bergen; het grootst nog waar 
de bodem meerendecls uit eruptief materiaal is 
samengesteld. Bovendien is dikwijls de sterke ver
brokkeling van het terrein een belemmering voor 
de ontginning. Zoo zijn deze berglanden in het al
gemeen zoowel door de bevolking als door de Euro- 
peesche ondernemingen eerst later in cultuur ge
bracht dan de vulkanen; vele pas in de 19e on de 20e 
eeuw. Groote streken zijn nog met het oorspronkelijk 
plantenkleed bedekt. Zoo vooral in Zuid-Bantam 
on de Zuid-Preanger, op vele kammen van het 
centraal gebergte van Midden-Java en in den Goe
noeng Kidocl, vooral in de strooken langs den 
Oceaan.

De laagvlakten. De laagvlakten van Java zijn 
in het vorenstaande nl opgesomd. Bij do hieronder 
volgende vergelijking naar hun economischen toe
stand zal de begrenzing in een paar gevallen 
eenigszins anders worden genomen dan bij de 
voorschreven verdeeling van het eiland.

Wij onderscheiden: 1. Do vlakte van Wost- 
Java. 2. De noordelijke vlakte van Midden-Java, 
met inbegrip van het oostelijk deel van Cheribon, 
on van het laagland van Semarang, met uitzonde
ring van het Loesi-dal. 3. Het Serajoe-dal. 4. De 
kustvlakte van Banjoemas en Bagolen (Kcdoc).
5. De vlakte der Vorstenlanden. 6. Het dal van Ma- 
dioon. 7. De Loesi-Solo-vallei. 8. De Branlas-vlakte.
9. De kustvlakten van Pasocroean en Panaroekan 
aan Straat Madoera. 10. Do vlakte van 1/icnia.-— 
djang en Djïmbrr. 11. De vlakte van Banjoe- 
wangi.

Langs do bergkusten liggen bovendien nog 
een aantal kleine kustvlakten. Onder do opge- 
noemde laaglanden zijn er twee, en wel twee van 
groote uitgestrektheid, zonder Europeesche land- 
bouw-industrie, nl. 1 en 7. In vier andere is deze 
niet van overwegende beteekenis, nl. 4, (5, 10 en 
II. Maar in 10 is van groot behang de Europeo- 
sehe invloed bij den tabaksbouw, die ook in 5 
naast do suikercultuur omvangrijk is. De vlakten, 
waar de laatste de grootste intensiteit bereikt, 
zijn 2, 8 en 9.

Het is door verschillende oorzaken, dat de vlakte 
van West-Java en het Loesi-Solo-dal zonder mo
dernen Europecschcn landbouw zijn. Het laatste 
mist een behoorlijkebevloeiing (vgl. GROBOGAN).

De cersto heeft in don Compagniestijd een belang
rijke suikerindustrie gekend, zoowel in Bantam als 
in de Batavia’scho Ommelanden. Ook in de eerste 
helft der 19o oouw was dezo cultuur in Batavia nog 
van beteekenis, maar aan do latere moderniseering 
der industrie heeft zij geen deel genomen en zoo was 
zij tón doodo opgeschreven.

Oud-Batavia is geheel ingenomen door parti
culiere landerijen ; weinige daarvan zijn van grooten 
omvang en de landheeren zijn voor het moerendeel 
Chineezen en Arabieren. De voornaamste pro
ducten voor de Europeesche markt zijn rijst en 
copra. Dit laatste geldt mede voor de twee groote 
Krawangsche landen, de Pamanoekan- en Tji- 
asem- en do Tëgalwaroe-landën, voor zoover diëT 
in de vlakto zijn gelegen. De twee eveneens zeer 
uitgestrekte landen, die vroeger de vlakte van 
West-Cheribon innamen (Kandanghauer en In- 
dramajoe-Wcst), zijn in 1910 door de Regeering 
teruggekocht.

De residentiën Batavia en Cheribon leveren 
verreweg het grootste deel van de export rijst 
van Java, die om haar kwaliteit zeer gezocht is. 
In Oud-Batavia en Bantam is de vruchtenteelt van 
beteekenis. Bantam heeft in het noorden on midden 
ook eene belangrijke rijstcultuur, maar kan minder 
exporteeren. De bevolking is er dichter dan in 
de overige deelen der vlakte. De rïjstexporthandel 
betreft voornamelijk de particuliere landen in het 
noordoosten der residentie: Tjikandi-Oedik en 
Tjikandi-Ilir (zie onder BANTAM).

De bevloeiing der vlakte laat in ’t algemeen te 
wenschen over, ook op de particuliere landerijen. 
Vele sawahs zijn er van den regen afhankelijk. 
In Batavia is slechts écn groot waterwerk, de be
vloeiing uit de Wester- en Ooster-Slokan, die 
gevoed worden door de Tji Sadanè en de Tji Li- 
woeng. Het dngtcckont al uit de 1 Se eeuw, maar 
is voor weinige jaren sterk verbeterd. Een ander 
werk bevloeit do oosthelft der Tji Manoek-delta 
uit die rivier. In Bantam zijn werken in aanleg 
uit de Tji Oedjoeng. De Pamanoekan- en Tjiasem- 
landen hebben een betrekkelijk kleine bevloeiing 
ingericht (vgl. do tabel op bl. 295 in artikel 
BEVLOEIINGEN). In Krawang en West-Cheribon 
vindt men de cenige uitgestrekte doelen der vlakte, 
die nog niet in cultuur zijn gebracht.

Do noordelijke vlakto van Midden-Java heeft do 
uitgestrektstc suikercultuur van het eiland. In 
verband daarmee staat, dat nergens de moderne 
bevloeiingswerken een zoo groote oppervlakte 
beslaan. Zij voorzien het grootste deel der sawahs 
van Pckalongan van levend water, terwijl ook in 
Cheribon een bevloeiing uit de Tji Losari bestaat 
en er in Semarang (Kendal) een, in aanleg is .uit 
tic Kali Bodri. Do groote Demakscho waterwerken 
(zie aldaar) staan niet in verband met de suiker
industrie, die daar niet voorkomt.

Het Sorajoe-dal heeft suiker- en tabaksbouw 
voor de Europeesche markt en in het bovendeel 
(YVonosobo) w'ordt tabak voor inlandscho berei
ding verbouwd. Bevloeiing uit de Serajoe on haar 
zijtakken is uit gevoerd of in aanleg. Do be
volking is op dezen vruchtbaren bodem zeer 
dicht.

De kustvlakte van Banjoemas en Bagelèn (res. 
Kedoe) was tot ver in de 19e eeuw grootendecls 
moeras on dat is nog zoo in hot Woston, langs do 
Tji Tandoei (ook aan de overzijde in de Preangcr). 
Oostelyk van de 1\. Serajoe zijn do moerassen 
in de tweede helft dier eeuw drooggelegd, in Ba-

‘) Aldaar staat dat de Goenoeng Sèwoe in Djok
jakarta ligt. Voor een kleiner deel ligt hij ech
ter in Soernkarta en Madioen.
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rand der vlakte liggen, ongeveer 40 M. hoogor, 
lange platte ruggen van horizontale klei- en tuf- 
iagen, die op oude meeroever-terrassen gelijken. 
De vlakte is één groot sawahvcld, met vele dorpen 
langs de rivieren. Het gezicht van een der bergen 
aan den omtrek op het weelderig kleed der vlakte 
en de grillig gevormde toppen, die het omgrenzen, 
is uitermato bekoorlijk.

Wonogiri, zetel van een controleur, ligt zeer 
fraag m een verwijding der doorbreldngskloof, 
waardoor de Solo de vlakte van WatoerctnS, ver
laat, op een dalterras aan den linkeroever der 
Solo, aan den voet eener rij van drie steile heu
vels. Voorbij de plaats versmalt zich de kloof 
weer, maar na eenige kilometers betreedt de Solo 
do vlakte van Soerakarta en stroomt tot de hoofd
plaats (94 M.) door een onafgebroken reeks van 
dorpen. Onderweg neemt ze van links de aan
zienlijke Kali Dënkèng (Dèngkèng) op (zie aldaar).

Benoorden de hoofdplaats blijft alleen het land 
rechts van de rivier vlak. Links verheft zich van 
zuid naar noord een platte heuvelrug (hoogste 
punt Kritjian, 180 M.), vier uur lang, ruim één 
uur breed, goed bebouwd en bevolkt. De rivier 
verlaat verderop haren voet om, oostwaarts om
buigend, den voet van den heuvelrug op de grens 
met Rèmbang te gaan volgen, nu en dan eene 
stroomversnelling vormend, waar de rotslagen in 
hare bedding uitsteken. Het dal blijft vol dorpen, 
maar in de vlakte ten zuiden ervan, langs den 
Lawoe-voet, worden oostwaarts van Sragèn de 
sawahs door djatiwouden en alang-alang-veldcn 
afgebroken, ook in de residentie Madioen, waar 
aan de rivier de districtshoofdplaats Gëndingan 
is gelegen. Te Ngawi neemt zij de Kali Gatidoeng 
of Kali Madioen op, haar grootsten, zeer belang
rijken zijtak. (Zie onder MADIOEN en PONO- 
ROGO).

Bij Ngawi (46 M.) begint het groote, langs don 
stroomdraad gemeten zeven uur gaans lange 
doorbrekingsdal van de Solo door den Goenoeng 
Këndëng, dat bij Ngloewak eindigt. Hier be
treedt de rivier de Solo-vallei. Op dit punt zijn 
gedurende eenige jaren belangrijke waarnemin
gen omtrent het regime der rivier verricht. Het 
maximuin-vermogen bedroeg er 2700 2800 M.3,
do grootste oppervlakte-snelheid was dan 2.6 M.; 
hot minimum-vermogen was 7 M.3; do waterdiepte 
bedraagt dan slechts enkele decimeters en hot 
bed valt voor een groot deel droog. Van November 
tot en met April bedroeg de gemiddelde afvoor 
440 M.3, van Mei tot en met Octobcr 92 M.*.

In de Solo-vallei maakt de rivier, die er een zeer 
gering verval heeft, groote kronkelingen. Hare 
breedte ligt tusschen 110 en 250 M.; breede 
en smalle stukken wisselen voortdurend af. Ook 
de diepte is zeer ongelijk; verschillen van 10 M. 
komen in do vaargeul dicht na elkander voor; 
bij de hoogste standen is de diepte op sommige 
plaatsen niet minder dan 21 M., bij do laagste 
op andere slechts enkele decimeters. De getijden 
gaan 123 K.M. de rivier op. Op vele plaatsen is 
do rivier bedijkt, maar doorloopende bedijking 
bestaat niet. Zie voor do vorming van doodo ri
vierarmen en van hooge oeverstrooken bij RI- 

opgevuld met afzetting der rivieren in VIEREN, 
het meer: klei, fijn zand en rolsteenen. De opper- De Solo-vallei, 26 uren gaans lang en 3—6 
vlakte is nagenoeg horizontaal (150—170 M. hoog). breed, is in twee helften to splitsen, ongeveer 
In ’t midden is het dal der Solo (hier Penamban- gescheiden door den meridiaan van Toeban. Do
gan geheeten) zes meter diep in de klei ingesneden eer6te is bedekt met geregeld oostwaarts hellende
zonder den ondergrond te bereiken. Aan den west- rivierafzettingen; bij de laatste, grootendeels in

gelen met behulp van kanalen door de duinen 
naar zee. Langs de kust, en in Banjoomas ver 
binnenwaarts, liggen hier evenwijdige oude, afge
vlakte oeverwallen,die de dorpen dragen (de st rand - 
reep bestaat nog uit de zooeven vermelde lage 
duinen). In de terrein plooien daartusschen, de 
vroegere lagunen, zijn de sawahs gelegen. De 
vlakte is, beoosten de Serajoe, buitengewoon 
sterk bevolkt, met name in het binnen land sche 
deel van Bagelèn, dat de dichtste bevolking van 
Java heeft. Er zijn slechts twee, zeer groote suiker
fabrieken. Iu Banjoemas, waar een zestal kleinere 
fabrieken werkt, zijn de sawahs nog voor een be
langrijk deel geheel van den regen afhankelijk, 
in Bagelèn is de verhouding gunstiger en de 
sawahbouw over het geheel meer productief. Euro- 
pcesche leiding heeft ook daar de bevloeiing in vele 
opzichten nog verbeterd.

In de Vorstenlandsche vlakte moet het kustge
bied van Djokjakarta nog aan een irrigatiewerk 
worden geholpen, waartoe een plan ontworpen is. 
Hooger op, op den flauw glooienden Merapi-voet, 
liggen hier en in de afd. Klatèn — het oude land- 
scliap Padjang van Soerakarta — de talrijke 
suiker- en tabaksondememingen der Europeesche 
landhuurders, die ook nog aan de overzijde der 
Solo-rivier, in Sragèn, worden aangetroffen. Zij 
hebben talrijke irrigatiewerken aangelegd.

Al is de welvaart der bevolking in de laatste 
jaren vermeerderd (vgl. art. DJÖKJAKARTA), 
zij is nog altijd ver beneden peil, en veel geringer 
dan over het geheel in de gouverncmentslanden 
van Java.

i
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Nu wij in Soerakarta het stroomgebied der Solo- 
rivier hebben betreden, zal eerst een beschrijving 
van dezen stroom worden gegeven, waarin de 
karakteriseering van de Solo-vallei wordt opge
nomen (voor het Loesi-dal, de westelijke voort
zetting van de Solovallei, zie men GROBOGAN, 
voor het dal van Madioen onder het gewest van 
dien naam).

De Solo-rivier (Bèngawan) is de grootste 
rivier van Java. Hare lengte bedraagt 540 K.M., 
dus ongeveer de helft van die van den Weichsel. 
Haar stroomgebied is 15.425 K.M.2 groot, of 
bijna de helft der oppervlakte van Nederland, 
nagenoeg een achtste van die van Java. Hare 
voornaamste bronrivier is de Kali Semangir, waar
van de bron ligt in de residentie Madioen, dicht 
nabij de grens der residentie Soerakarta, in het 
tertiaire bergland dat zich bezuiden den Lawoe 
uitstrekt. Kort voorbij haren oorsprong ga>*t de 
Semangir over enkele kilometers de grens der 
genoemde residentiën vormen. Dan treedt zij 
•Soerakarta binnen, den naam Kali Wanjang aan- 
nemend, en dadelijk verbreedt zich haar dal tot 
een reeks van kleine, met sa wal) s bedekte bekkens.

Nabij liet volkrijke dorp Kakap betreedt zij 
een vier uur gaans lange en twee uur breede vlakte, 
een voormalig meer, vlakte van Watocrëtnö, 
genoemd, naar het grootste, aan de oostzijde 
gelegen dorp. De ondergrond dezer vlakte wordt 
gevormd door mergelkalken, die aan de meeste 
kanten schotelvormig te voorschijn komen. Die 
schotel is

'j;

.
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do residentie Socrabaja gelegen, liggen veelal dicht 
daaronder zeezand on zeeklei en is do afhelling 
niet steeds naar zee; bezuiden do rivier bevindt 
zich een ondiepe, grootendeels onder den zeespie
gel gelegen kom, do zoogenaamde Bfingawan- 
D j ö r o (zie aldaar).

Do bovenhelft der Solo-vallei is westwaarts van 
de hoofdplaals Bodjonegoro een der schraalst be
volkte laagvlakten van Java, in ’t zuiden groo
tendeels door djatibosch ingenomen; oostwaarts 
is do bevolkingsdichtheid grooter en zijn de sawahs 
onafgebroken, hoewel voor een belangrijk deel 
eveneens van den regen afhankelijk. Maar langs 
de rivier ligt van Ngloewak tot de grens met 
Soerabaja een schier onafgebroken reeks dorpen. 
Te Tjëpoe bevinden zich de groote petroleum- 
raffinaderij en fabriek der Dordtsche petroleum- 
maatschappij (zie PETROLEUM).

Twee bijbochten heeft deze vlakte. Ten eerste 
dio dor Kali Këning, weer bestaande uit twee 
sawahbochten, te midden der kalkheuvels met 
hunne djatibosschen: dio van Djatir&gft (70—80 
M.) en de veel grootcre van Singgahan, een ovaal 
terrein van vier uren gaans lengte en meer dan 
twee breedte, door een bevloeiingswerk van levend 
water voorzien. Ten tweede een westelijk verleng
stuk der hoofdvlakte, het dal van Randoebla- 
toeng, met de gelijknamige rivier, door een dal- 
waterscheiding van ongeveer 90 M. hoogte van 
de vallei der Kali Loesi gescheiden. Het verkeert 
in veel minder gunstigen bebouwingstoestand.

Do beneden vallei is het best bevolkt bezuiden 
en bewesten de Ben gawan-Dj óro, vooral ten wes
ten van de hoofdplaats Lamongan. Er is hier 
echter groot gebrek aan bevloeiingswater; de 
meeste velden zijn van den regen afhankelijk. 
Do rij plaatsen langs de Solo is ook niet onafge
broken. De grootste is de grensplaats Babad (zie 
onder BABAT, t.r. BABAD). Het grootsche plan 
om de geheele vallei door een waterwerk van 
levend water uit de rivier te voorzien is in de 
uitvoering blijven steken. Zie BEVLOEIINGEN 
blz. 29(5.

Do Solo vormt een aanzienlijke delta, zeer moe
rassig, alleen voor visekvijvers geschikt. Vóór 1885 
bezat zij twee armen, de Solo en do Miring, do 
zuidelijke; de eerste heeft men in 1885 afgesloten 
door een dam, de tweede in 188S door een sluis. 
Vóór 1885 had men boven dien dam een nieu
wen riviermond gegraven, in ongeveer noordelijke 
lichting naar Oedjong Pangka, met de bedoe
ling de dichtslibbing van het VVestgat door do 
Solo, die zeer slibrijk water heeft (2.75 K.G. per 
M.3, tegen 0.05-1 K.G. bij den Rijn) te verminde
ren. Op den duur is dit werk onvoldoende gebleken. 
Zie verder hiervoor onder MADOERA (STRAAT).

Do scheepvaart op de Solo is verminderd sedert 
den aanleg van spoor- en tramwegen. Vooral 
geldt dit van den slecht bevaarbaren loop boven 
Ngawi. Tot Babad is de vaart onafhankelijk 
van het jaargetijde. Zeeprauwen — vele uit Ma
il oera, die o. a. rijst komen brengen van Saigon

- kunnen tot hier geregeld opvaren, in den west
moesson ook tot Tjepoo. De rivierprauwon varen 
lot Ngawi en hoogcr; het grootst in aantal zijn 
do nog kleinere pasarprauwen voor het markt
verkeer en de vissohersbootjes. Boven Babad is 
het aantal prauwen in de droge maanden veel 
kleiner dan in de natte; ook worden ze dan minder 
zwaar beladen, maar onderbroken is het verkeer 
in den oostmoesson slechts tijdolijk. De vlotvaart

uit do vooral benoorden de rivier gelegen djati
bosschen is belangrijk.

Terwijl de Solo kort na don oorsprong een laag
vlakte betreedt en dus nagenoeg geheel laaglands- 
stroorn is, doorstroomt Java’s tweede rivier, de 
Kali Brantas, eerst een hoogvlakte, die van Ma- 
lang, die hier tegelijk met do laagvlakten zal wöv? 
'clenbcsproken om de eenheid van het stroomge
bied te bewaren. Do Brantas ontspringt nabij het 
Toenggangan-zadel, een dwarsjuk van 1750 M. 
pasKocTgtë^daFcTen vulkaan Ardjoenft verbindt met 
de ten westen daarvan gelegen vulkaanrulne An- 
djasmara. Het Brantas-dal verbreedt zich spoedig 
en is rijk aan sawahs en dicht bevolkt waar het 
tusschcn den Ardjoenft en den Kawi gelegen is. 
Oostelijk van Sisir of Batoc gaat het over in het 
Malangsch hoogland','"dar m ’t noorden aan vangt 
met do poort van La wang (535 M.), genoemd 
naar dc wat meer noordwaarts, iets lager gelegen 
plaats; even dicht ten zuiden van het zadel ligt 
de aloude stad Sing&garL—Het hoogland van Ma- 
lang is grootendeels door sawahs ingenomen, waar
op ook suikerriet wordt geteeld. De bevloeiing is 
verbeterd door groote leidingen, waartoe enkele 
zijrivieren der Brantas tot meren zijn opgestuwd.

Naar het Zuiden had de hoogvlakte vroeger 
geen uitweg. Thans gaat de spoorlijn door en langs 
do fraaie kloof, waarin de Brantas tusschcn Kawi 
en Zuidergebergte doorbreekt.

De vlakte van Kcdiri is voor het grootste deel 
een der jongst ontgonnene van Java. Thans is 
die ontginning voltooid, zoover de watertoestand 
het toelaat, waarover straks nader. In Noord - 
Kcdiri begint het belangrijkste suikerland van 
Java, dat in dc Brantas-delta zijn grootste betceke- 
nis bereikt en ook de kustvlakte, van Pasoeroean 
omvat.

De Brantas vormt, geheel anders dan de Solo, 
betrekkelijk weinig groote en scherpe kronkelin
gen, het meest nog waar zo langs het Zuiderge
bergte gaat. Maar de lijn der grootste diepten 
slingert voortdurend van den eenen oever naar 
den anderen, wat voor de scheepvaart zeer hin
derlijk is. Noch op het plateau van Malang noch 
in dc vlakte van Kcdiri vormt deze rivier eilanden. 
Daarentegen lagen er vroeger in Socrabaja boven 
dc delta niet minder dan 300, waarvan echter 
vele met den wal verbonden zijn bij de normali- 
seering van het bed. Dc breedte der rivier was 
vooral beneden de stad Kediri zeer afwisselend. 
Door aanleg van kribben heeft men thans vele 
gedeelten sterk versmald.

Het gansche stroomgebied der Brantas heeft 
een oppervlakte van ongeveer 11.000 K.M.*, waar
van 9650 boven de delta zijn gelegen; die opper
vlakte is groot in vergelijking tot do lengte der 
rivier, dio op 252 K.M. wordt gesteld, dus nog 
niet dc helft van die der Solo, waarvan het stroom
gebied slechts 1,4 maal dat der Brantas beslaat. 
De maximumafvoer stelt men te Modjokerto op 
1200 M.3 per sec., terwijl bij Kcdiri Ï7Ö0~j\1.3 is 
waargenomen; een verschil dat aan het verloopen 
der bandjirs naar omlaag en aan inundaties en dijk
breuken tusschcn beide plaatsen is toe tc schrijven. 
De bedijking begint bij Papar, tusschcn Kediri 
en Kortosono. Ook van de groote zijtakken be
neden die plaats, de Widas van links, de KontS, 
en Watoedakon van rechts, zijn de benedenloo- 
pen bedijkt. De normale oostmoesson-afvoer wordt 
als ^ 80 M.3 p. s. opgegoven en zelden daalt het 
debiet tot 50 M.a. Terwijl in Malang de bevloei-
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i ten deolo zonder natuurlijke plantbeklceding 
visclivijvors zijn aangelegd (vooral in Soera- 

baja, Pasoeroean, Seniarang en Batavia) of waar de 
sawahs tot vlak aan zee reiken (vooral in Midden-Ja
va, maar plaatselijk ook in hot Westen en inden 
Oosthoek). Anders zijn zij bezet met de bekende 
vlocdbosschen (zie aldaar). De grootste breedte be
slaan deze bosschcn van de Tji Taroem- tot de Tji 
Manoek-delta. Aan de Zuidkust zijn zij sterk ont
wikkeld aan do oevers der Sf’gara Anakan, maar 
daar van ccnigszins andere samenstelling dan langs- 
de open zee. Achter het strandbosch hcerscht veelal 
de nipahpalm, als eldors in den Archipel. De strand
vlakten langs den Indischen Oceaan zijn meestal 
met kleine duinen omzoomd. Do kust woud en der 
bergen hebben in don regel een droog karakter. 
Men vindt o.m. daarin pandanen on cycadecen, 
niboongpalmen en langkap-palmen, die aan de 
aren verwant zijn. Afzonderlijke bosschen vormen 
de njamploeng (zie OALOPHYLLÜM INOPHYL- 
LUM) en nabij de kust der Preanger de gëbang- 
palm (zie CORYPHA), die ook veel in Oost-Java 
groeit, waar echter de lontar of siwalan (zie 
BORASSUS) in grootere complexen voorkomt.

In het binnenland was vroeger de overheerschen- 
de begroeiing het gemengde woud, dat zich ook in 
do hoogere gordels voortzet, maar met gewijzigde 
samenstelling. De karaktertrekken van dit voor do 
equatoriale streken kenmerkende bosch, met zijn 
duizende boomsoorten en zijn dicht onderhout, 
met do groote, kleurige bloemen in vele hooge 
boomkruinen, met zijne menigte klimplanten en 
epiphyten worden in het artikel PLANTENGROEI 
nader behandeld.

De boomsoorten zijn in Oost-Java ten deele an
ders dan in het Westen, met sterkeren loofval in 
den drogeren oostmoesson. Ook zijn de wouden in 
de drogere streken van het oosten minder welig. 
In Oost-Java komen niet alleen bij de kusten ho
mogene wouden voor, maar ook verder binnen
waarts in de lagere, weinig regenrijke streken. De 
voornaamste daarvan zijn de djatibosschon, die 
hun grootste uitgestrektheid bereiken op het Noor
delijk kalksteengebergte en den Goenoong Kóidóig, 
die zij grootendeels bedekken (vergelijk DJATI). 
Daarop volgen in uitgestrektheid de acacia-bos- 
schen, die tot het type der savannen-wouden be
lmoren, doordat de hoornen wijd uiteenstaan en 
do bodem meest met grassen is begroeid. Ook dit 
bosch treft men meest op een kalkhoudenden 
bodem aan.

Als overal ter wereld wordt ook op Java strijd 
gevoerd tusschcn de bosschen en de grassen. Grijpt 
de mensch daarbij niet in, dan blijven de laatste 
beperkt tot spoedig uitdrogende of om andere 
eigenschappen weinig vruchtbare gronden. Maar 
tengevolge der bebouwing hebben de grassen zich 
ver buiten hun oorspronkelijk terrein uitgebreid. 
Met name geldt dit van het bekende zware alang- 
alang-gras, dat thans groote uitgestrektheden in 
beslag neemt, zoowel in de hoogere deelen van dezen 
gordel als in den daarboven gelegene, 
meestal verlaten bouwvelden. Wel zou daarop in 
den regel tusschcn bet gras jong bosch opschieten 
en de overhand verkrijgen, maar de inlanders 
plegen tolkenjare de alang-alangvclden zooveel 
mogelijk in brand te steken, waarna het gras uit 
zijn eigen asch herrijst. De regeering verbiedt dit 
branden, dat misschien zijn voornaamste verklaring 
vindt in een atavistische vrees voor uitbreiding 
van het woud, meer dan in practische redenen.

ingstoestand voldoende is, kan men rekenen, dat 
in de laagvlakte van de tien jaren in acht de oost
moesson-debieten juist toereikend zijn voor de be
planting, met name voor de suikerriottcelt; in de 
beide andere jaren komt men water te kort, hoewel 
nog niet veel. Maar uitbreiding der cultuur zal 
alleen mogelijk zijn, wanneer men maatregelen 
neemt om den dreigenden achteruitgang van den 
toestand der rivier tegen te gaan. Voor dien achter
uitgang is één oorzaak, die ongeregeld werkt 
maar alsdan ernstiger is dan alle andere en waar
tegen niet veel te doen valt: de uitbarstingen van 
den Kloet (zie aldaar). Wel heeft men door een 
overlaat. den spiegel van het kratermeer verlaagd 
om veilig te zijn tegen instortingen als van 1875, 
maar om modderbandjirs te voorkomen als die van 
1901, waarbij liet meer werd uitgeworpen, zou 
men dit geheel moeten aftappen. En dan zou men 
toch nog de zandafzettingen overhouden, even 
goed als bij den Srnéroc.

Die zandstroomen hebben aan het regime van do 
Brantas na 1901 veel afbreuk gedaan. De prauw - 
vaart, die in Noord-Kediri en Soerabaja nog zeer 
druk is, heeft hooger op sterk daardoor geleden. 
Terwijl de rivier vroeger bevaarbaar was, zelfs voor 
groote prauwen, tot Ngoenoet, dat bovenstrooms 
van Toeloengagoeng in den meridiaan der stad 
Kediri ligt, is dit nu slechts bij uitzondering het 
geval. Bij Kediri is de waterstand van de Brantas 
bij een vermogen van ^ 60 M.s thans ruim 2 M. 
hooger dan in 1901. Daardoor moesten dijken en 
bruggen worden verhoogd en ging de afwaterings- 
toestand der aangelegen landen sterk achteruit, 
terwijl ook de bevloeiingswerken last ondervonden. 
Een andere oorzaak van den achteruitgang der 
Brantas-zijrivieren zijn de groote ontwoudingen, 
die het debiet der bronnen en beken doen afnemen; 
daartegen treedt thans het bosch wezen op. Voor 
de Brantas-delta zie men bij BRANTAS-DELTA- 
WERKEN.

De' vlakte van Locmadjang heeft zeer sterk te 
lijden door de zandafzettingen van den Sméroo 
(zie BESOEIC en LOEMADJANG). De tabaks
cultuur van het aangrenzend Djimbfr (zie aldaar) 
strekt zicli mede uit tot de afdeeling Bondowoso, 
dat daarnaast suikercultuur heeft, die ook in 
Banjoewangi is gevestigd.

In het artikel KLIMAAT zijn de algemcene trek
ken van het equatoriaal klimaat, die ook voor 
Java gelden, beschreven en is voor dit eiland de 
regenval, het meest wisselende element van het 
klimaat, uitvoerig behandeld. Voor Junghuhn’s 
indeeling van het bergklimaat, zie PLANTEN
GROEI. Het beginsel van die indeeling is, dat zij 
den wolkengordel onderscheidt van de hellingen, 
dalen en hoogvlakten daaronder en van de toppen 
er boven. Junghubn gebruikt voor deze drie ge
bieden de namen gematigde, koele en koude zone, 
in tegenstelling met de warme, die de laagvlakten 
en laagste heuvels en hellingen omvat. Met nadruk 
wijst Junghulm er op, dat de gordels natuurlijk 
zeer geleidelijk in elkaar overgaan en men hunne 
meest typische ontwikkeling op het midden hun
ner hoogte moet zoeken.

Wat aangaat de flora, heeft de warme gordel, 
die Junghuhn tot ongeveer 2000 voet (600 M.) 
rekent, zijn natuurlijk plantenklced grootendeels 
verloren. Het meest bewaard is dat langs de kusten; 
de flora wijkt daar echter af van die in het 
binnenland. Dc vlakke stranden zijn langs de Java-
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Evenzeer over allorlei hoogte verspreid als de 
al&ng-alang vindt men deLantana, een uit Amerika 
ingevoerd sterk voortwoekerend struikgewas met 
verschillend gekleurde bloemen, dat in sommige 
streken grooten last veroorzaakt.

In do gemengde wouden van den tweeden gordel, 
<lion der bergstreken beneden do wolkonzone, van 
ongeveer 600—1500 3VL, komen opwaarts geleidelijk 
andere hoornen te voorschijn. Op de groote vulkanen 
van den Oosthoek groeien aan hunne zuiderhel- 
lingcn, in do streken der zware passaatregens, uit- 
gestrekto wouden van reusachtige bamboesoorten, 
20 M. en meer hoog.

De bosschen van den wolkengordel (1500—2500 
M.) vertoonen een groot verschil tusschen West- 
Java en de meeste streken van het drogere Oosten. 
In YVest-Java blijven de gemengde wouden de 
heerschappij behouden. Maar de loof massa is op 
deze hoogte minder dicht dan meor omlaag, de 
bladeren zijn minder groot,'dc lianenen phanerogame 
epiphyten nemen af, daarentegon do varens en 
mossen sterk toe. Onder do eersten treffen vooral 
de boomvarens. Do mossen beheerschen het woud 
in vele hoogere streken geheel; zij overdekken de 
stammen en takken en zelfs het loof, alsook de 
kruiden, en hangen in meterslange sluiers neer. 
Zware, vochtige nevels vullen deze wouden. Tot 
de boomen behooren hier eiken en kastanjes 
en coniferen. De bloemen groeien niet meer in 
het hooge loofdak, maar aan kleinere boomen 
en heesters. Fraaie bloemen hebben hier de orchi
deeën.

In Oosl-Java is de wolkenvorming geringer en 
zijn de nevels droger. Hier is het gemengde woud 
vervangen door de tjëmara-bossehcn (zie CASUA- 
ÜINA), die meestal weinig of geen onderhout en 
geen lianen hebben en veelal ook gcene epiphyten 
onder de hoogere planten.

Op de bergtoppen, die boven den wolkengordel 
uitsteken, worden de bosschen lager om eindelijk 
in kreupelhout of in savannen met lage boomen 
over te gaan. Ook de andere kenmerken der alpine 
vegetatie zijn aanwezig: veel bloemen, inrichtingen 
in den bouw der plant tegen verdamping, evenals 
aan do kusten. Dat deze alpine vegetatie hier veel 
lager voorkomt dan in hoogere gebergten nabij 
den equator, wordt door Schiraper aan do grootcro 
windkracht, door Junghuhn aan de droogte van 
den bodem toegeschreven. (Zie verder het artikel 
PLANTENGROEI).

Onder de cultuuiigiswassen zijn suiker, tabak 
on rijst, voorzoover zij voor de Europeesehe markt 
worden uitgevoerd, geheel tot de laagvlakten be
perkt. De tabak groeit ook hoogor, in do berg
streken, doch wordt daar alleen voor de inlandscho 
markt geteeld, vooral in Midden-Java-. De. rijst 
gaat tot ongeveer J800 M. hoogte, maar do beste 
variëteiten groeien veel lager. Van de borgcultures 
voor de wereldmarkt groeit kina het hoogst, zelfs 
tot 2000 M. De koffie- en theelandcn liggen op zeer 
verschillende hoogte, tusschen + 800 en 1500 M. 
De cacao kan nog lager groeien, maar de landen 
liggen op de berghellingen, tot 800 M.; de aanplant 
geschiedt meest in vroegere koffietuinen, evenals 
van do thee. Vele van deze landen planten thans 
ook rubber, waarvan de beste soort, de Hevea, tot 
| 000 M. gaal, echter ook in lagere streken groeit, 
tot bij de zee. Europeesehe groenten en aardap
pelen tieren het best tusschen 900 on 1500 M. Van 
do inlandscho voedingsmiddelen gaat de kadoló 
tot omstreeks 450 M., de cassave tweemaal zoo

hoog, maar op die groote hoogte geeft ze geringer 
opbrengst dan meer omlang.

De fauna van Java komt in hoofd trekken over
een met die van de andere groote eilanden van het 
westen van den Archipel, Borneo en Sumatra; 
alleen is op Java de cultuurfauna natuurlijk veel 
talrijkcr, terwijl onder de wilde fauna een aantal 
soorten zeldzaam zijn geworden. Dat geldt onder 
de groote zoogdieren allereerst van den rhinoceros, 
die nog vooral in Zuid-Bantam en ook in het 
Zuiden van de Preangcr voorkomt, van het wilde 
rund, den bantèng en den wilden hond. Maar ook 
de koningstijgers en panters worden zeldzamer, 
en de herten komen niet meer in zoo groote kud
den voor als nog voor vijftig jaren. Talrijker zijn 
nog de wilde zwijnen. (Zie overigens het artikel 
FAUNA).

Bevolking. Zooals in het aldus getiteld arti
kel is meegedeeld, had op Java en Madoera de 
laatste „volkstelling” plaats aan het einde van 
1905. Deze gaf tot uitkomst ruim 30 millioen zielen, 
terwijl een opgaaf van einde 1912 aangeeft 36,5 
millioen. Eene volkstelling op meer nauwkeurigen 
grondslag wordt voorbereid.

De dichtheid der bevolking loopt voor de resi- 
dentiën zeer uiteen, wat vooral te verklaren is uit 
de ongelijke verdceling van berg- en laagland en 
uit het feit, dat sommige streken ten deele pas in den 
jongsten tijd in cultuur werden gebracht. Dit laat
ste is o.a. het geval in de residentie Besoeki, waar de 
dichtheid het geringst is, n.1. + 100 per K.M*; 
daarop volgt Bantam met 120 (in Drente en Fries
land, de twee provinciën van Nederland met de 
geriugstc dichtheid van bevolking, zijn de cijfers 
resp. 70 en 115). De grootste dichtheid, in Kcdoe 
425, in Soerabaja 410, staat bijna gelijk met die 
in Noord-Holland (430), dat nog door Zuid-Holland 
overtroffen wordt (515), bij welke vergelijking 
echter te lieden ken valt, dat in deze provinciën 
onze groote steden liggen, terwijl Java percents
gewijs een zeer geringe stadsbevolking heeft.

Een dichtheid op het platteland als men in de 
vlakten van Java vindt, waar de dorpen zich soms 
aaneengeschakeld uren ver uitstrekken, is in Europa 
ongekend, maar komt in Oost-Azië ook elders voor 
(China, Japan, Voor-Indic). Over de emigratie der 
•Javanen en de volksverplaatsingen op Java zelf 
zie men onder BEVOLKING en KOLONISATIE. 
Zie voorts de artikelen: JAVANEN, MADOEREE- 
ZEN, SOENDANEEZEN, BADOEJ’S, TËNG- 
GËREEZEN.

Economische toestand. Landbouw. 
Men leest dikwijls, dat de toeneming der bebouwing 
en der productie van eerste levensbehoeften op 
Java geen gelijken tred houdt met die der bevol
king. Met zekorheid valt die bewering niet to be- 
oordcelen, want voor beide factoren zijn de cijfers 
onbetrouwbaar, do oudere inzonderheid. Maar als 
men de schattingen over langere perioden vergelijkt, 
gaat men aan de juistheid twijfelen, wat het eiland 
in zijn geheel betreft. Voor afzonderlijke land
schappen, waar eene overmatige dichtheid van 
bevolking heerscht, is hare gegrondheid onmisken
baar, doch mag, in verband met de allerwegen 
aanwezige middelen van verkeer, daaraan geene 
ernstigo beteekenis worden gehecht.

Luidens de gegovens van 1905 zijn 84 % der 
bewoners van inlandschen landaard op Java — de 
cijfers van Madoera daarin begrepen — recht-
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streeks of indirect te rekenen tot den landbouwen
den stand. Dc volgende tabel geeft, zeer globaal, 
een overzicht van het aantal volwassen personen, 
bij het landbouwbedrijf betrokken volgens de 
bedoelde statistieken:

breidmg en verbetering der bevlooiing, voor zoover 
de terreingesteldheid zich daartoe leent. Men rekent 
dat thans nog bijna een derde der sawahs van den 
regen afhankelijk is en dat van de bevloeibare 
slechts een derde deel voorzien is van perma
nente irrigatie werken (vgl. BE VLOEIINGEN, blz. 
295—296).

l>c bebouwing der droge velden (tegals) geschiedt 
meestal nog weinig intensief; in vele bergstreken met 
meerjarige braakligging. Een uitzondering vormt 
o.a. de tabakscultuur voor de inlandsche markt 
hoog tegen de bergen van Kedoc en Banjoemas. 
Primitieve landbouw in het bosch heeft nog vooral 
in Z. Bantam plaats.

8tcrk uitgebreid is in latere jaren de verbouw 
van tweede gewassen of nagewassen, maar ook deze 
is nog voor toeneming vatbaar. Als voedingsmid
delen zijn daaronder vooral van bctcekenis maïs, 
peulvruchten (verschillende katjang-soorten), cas
save en bataten; als handelsgewassen behalve de 
ovengenoemde, w.o. de sojaboon (katjang kadilé), 
aardnoten, tabak, suiker en indigo, de di*ie laatste 
speciaal voor de inlandsche markt. Op droge velden 
worden deze alle als hoofdgewas geteeld, liet 
meest de maïs, die na de rijst een der voornaamste 
voedingsmiddelen uitmaakt, en bij de Madoereezen 
— op Madoera zoowel als in Java’s Oosthoek — 
het hoofdvocdsel. De katoenteelt i.s van eenig be
lang in Demak, terwijl in verschillende bergstreken 
aardappelen en groenten, vooral uien, worden ge
kweekt en ten deele in de steden ter markt gebracht 
voorde Europeeschetafel. Belangrijkisde groenten
teelt bij de Tënggereezen, ook van koolsoorten; 
verder telen dezen vruchten, o.a. perziken en aard
beien.

Onder de overjarige gcvia^en valt het eerst dc 
kokospalm te noemen. Deze komt ook in lagere 
bergstreken voor, tot omstreeks 800 a 1000 M., 
maar met minder vruchten en kleiner oliegehalte. 
De teelt is in de laatste jaren sterk toegenomen, 
vooral door dc hooge prijzen. Tijdens den oorlog is 
de bereiding van klapperolie uit copra, die te voren 
voor den export onbeteekenend was, zeer vooruit
gegaan door de beperking der scheepsruim te: Ame
rika, dat vroeger noch copra noch olie van Java 
betrok, werd in 1916 van beide dc eerste afnemer. 
Het grootste terrein met klapperteelt is de kust
streek van Bagelèn, Banjoemas en hot Z.O. der 
Preanger; daarna Noord-Bantam. Algemeen ver
spreid is de aanplant van kapokboomen, voor 
uitvoer van kapok en kapokpitten, die van arèn- 
en pinangpalmcn (in den Oosthoek en op Madoera 
ook van siwalanpalmen) en van siribstruiken, 
terwijl thee in de Preanger en in Pekalongan dooi
de bevolking wordt geplant voor inlandsch gebruik 
of om onbereid aan de Europeesche ondernemingen 
te worden geleverd, en in Bantam de aloude pepcr- 
eultuur cenigszins schijnt te herleven; cacao wordt 
vooral in Wcst-Java aangeplant. Het vruchtenland 
bij uitnemendheid is oud-Batavia, als reeds gezegd.

Dit alles heeft betrekking op den aanplant der 
overjarige gewassen in afzonderlijke tuinen. Al de 
genoemde boomen en struiken, behalve thee, plant 
men ook op de erven, voor eigen gebruik of voor 
den kleinhandel op de passers.

Evenals in de andere dichtbevolkte landen van 
Oost-Azië is de veeteelt op Java van betrekkelijk 
geringe beteekenis. In oude tijden is dit anders 
geweest en werd het eiland als rijk aan vee betiteld. 
Rijk aan vee is nog Madoera en in ’t algemeen is 
Oost-Java daaraan minder arm dan het Westen.

I
cven-

Groepen. Mannen. Vrouwen. Te zamen.

Grondbezitters 3.000.000 j 300.000 3.300.000 
270.000 15.000 285.000Pachters

Arbeiders bij:
a. den Inland- !
schen landbouw 1.200.000 ; 950.000 1 2.150.000
b. den Europce- 
schen landbouw

:
170.000 I S0.000 1 250.000

Totaal 4.640.000 1.345.000 5.9S5.000 
: (± 44 mill.) ( ± n mill.) (± 6 mill.)

-

Volgens oud-Javaansche opvatting is een bahoe 
(bouw) de oppervlakte rijstvelden, die een landbou
wer met zijn gezin in doorslag kan bearbeiden (zie 
BAHOE). Voor droge gronden is deze oppervlakte 
veel grooter dan voor sawahs doch de opbrengst per 
zelfde oppervlakte over het geheel zooveel geringer. 
Neemt men aan, dat in doorslag een gezin voor 
zijn onderhoud noodig heeft, buiten dc opbrengst 
van het woonerf, één bouw sawahs, naar de thans 
algemeen geldende maat van 7096,5 M.2, en stelt 
men de gemiddelde opbrengst van 2 bouws andere 
gronden daarmede gelijk, dan blijkt meer dan de 
helft der grondbezitters niet in die omstandigheden 
te verkeeren, terwijl luidens de aangehaalde ge
gevens het aantal van hen, die meer dan 2 bouws 
bezitten, nog geen 7% bedraagt. Sterk overwegend 
is dus op Java het kleinbezit en daarmee het 
kleinbedrijf. Het grootgrondbezit is zeer beperkt 
en leidt bovendien in ’t geheel niet tot grootbedrijf, 
maar tot verhuur en deelbouw. Grootbezit (het 
woord naar Javaanschen maatstaf gebruikt, want 
in Europeeschen zin is het op Java buiten dc 
particuliere landerijen nagenoeg onbekend) komt 
het meest voor in de Preanger (zie aldaar), ook in 
aaneengesloten complexen; in de andere residenties 
ligt het meer versnipperd en is het dus vanzelf voor 
grootbedrijf ongeschikt.

Evenals in verschillende andere streken van Azië 
en oudtijds ook in Europa, vindt men op Java 
vele bouwgronden, in het bijzonderde sawahvelden, 
in bezit bij de dorpsgemeenschap of, zooals de 
algemeene administratieve term aldaar luidt, in 
communaal bezit. Men treft dien bezitsvorm weinig 
of niet aan bij de Soendaneeze» en Madoereezen, 
maar voornamelijk in de eigenlijk Javaansche 
streken, inzonderheid op Midden-Java.

In vele dichtbevolkte streken van het eiland is 
nagenoeg alle bebouwbare grond in beslag genomen. 
Vergrooting der opbrengst per bouw is echter nog 
zeer wel mogelijk in de meeste gevallen. Veelal is 
gebrek aan zorg en landbouwkennis, vaak ook aan 
middelen, bij den inlander oorzaak van een te ge
ringe opbrengst; vooral in de methode van be
bouwing zijn verbeteringen aan te brengen. Door 
onderwijs en demonstratie tracht de regeering in de 
laatste jaren invloed ten goede te oefenen, waarbij 
do hulp van een doelmatig ingericht c red iet wezen 
en andere voorzieningen van verschillenden aard 
het hare zullen moeten voegen (zie VOLKS- 
CREDIETWEZEN). Van groot belang is ook uit-

:
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In verscheidene streken is in de laatste twintig jaren 
de veestapel sterk achteruitgegaan in aantal en ook 
in gehalte, en dit door verschillende oorzaken ten 
deele verband houdend met de wijze, waarop de 
veeteelt en do verzorging van den veestapel plegen 
te geschieden, met gemis van goede weidegronden 
on andere redenen van dien aard, ten deele ook 
met uitputting van het hoornvee door den arbeid 
ten behoeve der suikerindustrie als anderszins. 
Van bestuurszijde worden vooral in de laatste jaren 
ernstige pogingen ter verbetering gedaan.

In West-Java is de buffel overheerschcnd en ook 
in Midden-Java langs de Noordkust tot RÖmbang, 
terwijl aan de Zuidkust het rund reeds in een deel 
van Banjoemas de meerderheid heeft, evenals in ge
heel Oost-Java, hoewel ook daar in mindere mate 
dan de buffel in ’t Westen. Evenwel neemt overal 
in Midden- en Oost-Java de meerderheid der run
deren toe en ook in ’t Westen begint men er meer 
te houden. Runderen telen sneller voort dan kar
bouwen, hebben hoogor slachtwaarde en zijn volgens 
do bevolking beter tegen ziekten bestand.

Het hoornvee wordt voornamelijk voor den land
bouw gebruikt en verder voor het vervoer, vooral 
ten behoeve der suikerindustrie. Het vleesch wordt, 
behalve bij feestelijke gelegenheden, over het alge
meen door de inlanders weinig gegeten. In hun 
geringe behoefte aan dierlijk voedsel wordt veel 
meer voorzien door visch en verder door vleesch 
van geiten, schapen en vooral kippen.

Ook de paardenstapel gaat numeriek en in gehalte 
achteruit.

De viscnvANGST is te onderscheiden in zeevis- 
schcrij, vischvangst in rivieren, meren en dergelijke 
en die, verband houdend met de teelt in zeevisch- 
vijvers en in zoetwater. De eerste is verreweg het 
grootst op Madoera. Over de residenties der Noord
kust is zij verder vrij gelijkmatig verdeeld; het 
minst in Oheribon en Besoeki. De lambaks (zout- 
watervijvers) liggen voor ongeveer de helft in Soera- 
baja, verder vooral in Semarang, Madoera en Pasoe- 
roean. Men teelt er haring (zie ald., Jav. bandëng). 
Do opbrengst is van beteekenis. Het omgekeerde 
is het geval met do riviervisscherij, die zeer geringen 
omvang heeft. Maar wel is van belang de visch- 
tcelt op sawahs en in vijvers in West-Java, vooral in 
do Preanger; men teelt vooral karpers, goudvisschcn 
on gocrami.

Do inlandsche nijvkkiieid staat, evenals de 
inlandschc handel, voor een groot deel met den 
landbouw in verband. Daaronder moet vooral 
wordon genoemd de bereiding van olie, suiker, 
cassavemoel, copra on tabak. Grootbedrijf is dit 
slechts in weinige gevallen. Het handwerk is meestal 
huisvlijt en betreft grootondeels do kunstnijverheid 
(zio aldaar). De inlandsche scheepsbouw is nog het 
belangrijkst op de kust van Rembang.

Ook de Europeeschc industrie is meest landbouw
industrie, maar dan in ’t groot. Van verreweg de 
meeste beteekenis zijn do suikerfabrieken; daarnaast 
rijstpelmolens, fabrieken van tapioca, van klapper
olie onz. Voorts fabriokon van petroleumproducten 
on metaal-, steen-, on cementfabrieken. De meubel
industrie wordt veel door Chincezen beoefend.

handel loegonomen. Van beteekenis is daarbij het 
marktverkeer, dat, grootondeels in handen der 
vrouwen ligt, niet alleen als koopsters, maar ook 
als verkoopsters; ook de waroenghandel wordt 
meest door vrouwen beoefend.

Handelszaken van beteekenis worden vooral ge
dreven uit de centra Koedoes, Djokjakarta met hot 
naburige Pasar Gedë, Pekalongan en Solo en verder 
door lieden van JÖawean, die geheel Java bereizen, 
en van Bandjermasin. Overigens is de tussehen- 
handel meest in handen van Ghineezen en Arabieren, 
de groothandel in die van Europeanen en ten deele 
van Ghineezen. De Ghineezen hebben ook, vooral 
in de kleinere hoofd plaatsen, de eigenlijke winkel
nering bijna uitsluitend in handen.

Wat betreft de scheepvaart geeft onderstaande 
tabel een blik op het scheepsverkeer in de voor
naamste havenplaatsen. Zij vermeldt in de tweede 
kolom den gezamenlijken netlo-inhoud van alle 
vaartuigen (stoom- en zeilschepon) boven de 10 M.3 
bruto, die in 1914 in do onderscheiden plaatsen 
zijn aangekomen, met uitzondering van oorlogs- en 
andere gouvernementsschepen (opgaven van de 
officieele statistiek). Ter vergelijking bevatten de 
laatste twee kolommen gegevens nopens de ont
vangsten aan in- en uitvoerrechten in de verschil
lende gewesten, waarbij naast den naam der resi
dentie nog de kleinere havens zijn genoemd, die in 
enkele gewesten worden gevonden, waar het jaar- 
lijksch verkeer beneden, en meest ver beneden, do 
100.000 M3. blijft. De ook daar niet genoemde 
zijn van zeer geringe beteekenis.

o! S§ oBelangrijkste ; 
havens.

ci O oGewesten.
p I! 
O _

Batavia .... 9.089 Batavia (Pama- j 
vockan)

Cheribon.
4.801i

Indramajoe .. j 319 
Cheribon .... j 4.575

2.652 
2.066

} ! 7S5

Tegal
Pekalongan 
Semarang ...

\ Pekalongan 120
I
1 Semarang,
> (Japara, Tajoe, | 4.547 
) Karimoendjawa)

7.899

Djoeana ...
Soerabaja .. 
Bawean........
Pasoerocan . 
Probolinggo . 
Kraksaan ...
Besoeki .... 
Panarookan . 
Banjoewangi
Tjilatjap ...

229
7.665 \\ Soerabaja 

316 \\ {Griseg).
2.524 h 
2.389 ! Pasoeroean

517

2.097 > Besoeki 
1.292 ij
1.298 | Banjoemas

243

Een beschouwing van deze cijfers doet merkwaar
dige ongelijkheden zien. Het verkeer was voor de 
residentie Batavia tweemaal zoo groot als voor het 
gewest Pekalongan; dedouane-inkomsten waren 3& 
maal zoo hoog. Nog zonderlinger was do verhouding 
tusschen beide cijfers voor Soerabaja en Pasoe
roean. De zaak is, dat geen van beide kolommen van 
cijfers een volkomen juist beeld geeft van de handels- 
boteekenis der onderscheiden kustplaatsen. In de

Handel on scheopvaart. De handel 
der inlanders is grootendecls bijbedrijf: verkoop 
van landbouwproducten en vorder kleinhandel in 
de voortbrengselen dor huisindustrie on tot distri
butie der invoerartikelen. Met do toeneming van 
den invoer in de laatste jaren is dus ook de klein* ;

j
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opgaven van liet scheepsverkeer maken de kleinere 
havens een veel te gunstig figuur. Immers, een over
groot deel van het verkeer is hier kustvaart, waarbij 
do tusschenstations elk voor zich in den regel slechts 
een vrij geringe ladiug leveren in verhouding tot do 
tonnen maat der aanloopende schepen. Omgekeerd 
heeft men verschillende punten in het oog te houden 
bij het gebruik der cijfers van de laatste kolom. Ten 
eerste betreft het daarbij slechts den handel met 
andere landen. Voorts zijn verschillende artikelen 
zeer ongelijk belast. Ten derde is de uitvoer in veel 
geringer mate belast dan de invoer cn aangezien 
juist de uitvoer voor een veel lxoogcr percentage 
over de kleine havens gaal, zijn deze in de statistiek 
der douane-inkomsten dus in het nadeel. Vooral 
deze laatste oorzaak is het, die de ongelijkheid 
tusschen beide kolommen zoo sterk maakt.

Ter staving van het vorenstaande volgo hier
onder een vergelijking tusschen de in- en uitvoer- 
cijfers betreffende de voornaamste groepen van 
artikelen voor geheel Java, met inbegrip van 
Madoera, en voor de hoofdhavens.

De voornaamste posten van den invoer, gerang
schikt naar afdalende bedragen, zijn: manufacturen, 
eetwaren (daaronder begrepen rijst), machines, ijzer 
en staal, kramerijen, garens, steenkool, aardewerk, 
gedistilleerd, bier, leder en lederwaren, sigaren. 
De invoer van de zes voornaamste groepen was 
als volgt verdeeld:

j Bedrag van den uitvoer in 1914 (uit-
Igozondord dien voor Gouvcrnements- 

rekening) in millioenen guldens.

ÏT7
c3 o 1 

>-5 O 
—. -T3 j 
O cj

ï? I 4 11 ^
p $ I © § §C 1 o !! 3 > g

GQ |, ^ 3 3
4 ! 5 11 (5 6

Artikelen. £
<3

iPQ &3S
2 :31

43,8 71,5 j 115,3
0,3 ! 25

20,3 I 0,2 I 9,2 2,7
17,7 1 3,5 I 0,6 2,8 |

3 1 0,6 j 4,9 I

185,9Suiker .
Thee...
Tabak .
Oopra..
Koffie .
Caoutchouc 10 ij 5,3 0,2 
Rijst.......... 5,4 || 2,1 ' —

24,6 0.126,8 ::
12,1
6,9

13 8,5
0,5 6

2,1

economische ontwikkeling ligt dit voor de hand: 
de invoer bestaat uit de meest uiteenloopende 
industrieproducten, de uitvoer evenwel uit een be
perkt aantal landbouwvoortbrengselen, uit massa- 
artikclen dus. Dit laatste verklaart, waarom de uit
voer in belangrijke mate de voorkeur geeft aan de 
kleinere havens, wanneer die dichter bij zijn, ook 
al zijn zij zooveel minder goed toegerust.

Welke blijvende gevolgen de oorlog voorden han
del van Java zal hebben, valt thans nog niet te 
voorspellen. Wel is het niet onwaarschijnlijk, dat 
de vervanging van copra als groot uitvoerartikel 
door klapperolie, waarvan hierboven onder land
bouw melding is gemaakt, van blijvenden aard 
zal zijn, doordat de bereiding van die olie thans 
op groote schaal voor den export is in gericht en 
de scheepsruimte voorloopig nog wel beperkt zal 
blijven.

Voor de landen, waarmede Java handel drijft, 
zie men onder HANDEL EN SCHEEPVAART; 
voorde zeevaart eveneens. T.nlandsche kustvaarders 
hooren het meest thuis op Madoera en in de residen
tie Soerabaja.

Binnenlandseh verkeer. Het wegennet 
op Java is in de laatste decenniën zeer verbeterd 
en in de vlakte thans over het geheel voldoende; 
in verschillende bergstreken bestaat nog aan ver
betering en uitbreiding behoefte. De riviervaart is, 
als in vele andere landen, door den aanleg van 
sporen en trams achteruitgegaan en thans nog 
maar van weinig beteekonis.

De volgende tabel geeft een overzicht van do ont- \ 
wikkeling der spoorwegen, die voor Java zeer laat is 
begonnen. De eerste lijnen: Batavia—-Buitenzorgen 
Semarang—Vorstenlanden werden in 1873 en 1874 
voltooid.

Ef' i Bedrag van den invoer in 1914 (uit-
igezonderd dien voor Gouvernements- 

rekening).in millioenen guldens.

§ é ij * I * | i, Ü 3
4 8 !i I ! g I J g S «

- ' g ii - S ü

Artikelen.

•g 11
CO ■, rs

O ~ n4 | 5 :'i p 631

:II
Manufac

turen ........
Eetwaren 
Machines.. 
IJzer en
staal..........
Kramerijen 
Garens....

79,2 ' 17,7 
. 14

18,1 ij 4

12,5 > 2,1 
3,6 1,3
3,5 1 1

20,9 30,8 i 69,4
39,946,8 9 16,9 ft

3,4 8 j; 15,4

2,6 y f f-9,75 '
f0,7 1,5 3,5

0,7 j| 2,91,2
/ cDe voornaamste posten van den uilvoer, gerang

schikt wederom naar afdalende bedragen, waren: 
suiker, thee, tabak, copra, koffie, caoutchouc, rijst, 
peper, kapok, kinabast en kinine, vezels, mais, 
cassave-producten, huiden. De uitvoer van de 
zeven voornaamste groepen van artikelen was in 
1914 verdeeld als is aangegeven in de tabel in de 
volgende kolom.

De cijfers in de kolommen 2 en C van de 
beide tabellen

*

>) Als andere belangrijke uitvoerhavens zijn 
te noemen: 
voor

voor welke aan de Gouver- 
nementsstatistieken de noodige gegevens zijn ont
leend — doen in het algemeen blijken, dat tusschen 
de totaalcijfers voor Java en Madoera en die voor 
do drie voornaamste havens een vrij gering ver
schil bestaat ten opzichte van den invoer, daaren
tegen een vrij aanzienlijk verschil ten opzichte van 
den uitvoer.

suiker: Probolinggo, Pasoeroean, Tegal, 
Tjilatjap, Chcribon,Panaroekan, 
Pekalongan;

tabak: Panaroekan, Probolinggo, Ban- 
joewangi;

copra: Tjilatjap, Banjoewangi, Tegal; 
koffie: Banjoewangi, Pasoeroean, Pana

roekan , Probolinggo; 
„caoutchouc: Tjilatjap, Pasoeroean, 

linggo;
„ rijst: Indramajoe.

Als algemeene karakteristiek van den uit voer 
valt op te merken, dat het aantal posten kleiner, 
de bedragen van elk afzonderlijk echter hooger 
zijn dan bij den invoer. Bij een land van nog geringe

Probo-
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en er veel Brahmanisten en heidenen en weinig 
Boeddhisten aantrof, dan hebben ze in elk geval al 
zeer weinig sporen nagelaten.

Eerst in do zevende yaka-eeuw treffen wij een 
goed gevestigde Hindoemaatschappij aan en dan niet 

in West- doch in Midden-, iets later ook in 
Oost-Java en het is eerst van dezen tijd af, dat men 
zich een beeld kan vormen van den aard on de ge
schiedenis van de Hindoe-Javaansche cultuur. De 
voornaamste bronnen voor die geschiedenis zijn do 
volgende:

1. De inscripties, op steen en op koperplaten, vor
men als authentieke documenten uit den tijd zelven 
het meest betrouwbare materiaal. Daar de bewaard 
gebleven oorkonden in hoofdzaak schenkingen en 
stichtingsedicten zijn, geven zij historische data 
slechts als bijkomstige omstandigheden en wordt 
men, op een paar uitzonderingen na, eigenlijk ner
gens op samenhangende wijze aangaande de ge
schiedenis van den tijd der oorkonde ingelicht. 
Daartegenover komt het geheel ontbreken van het 
streven om de gebeurtenissen in een bepaald dag-

Lengte in K.M. 
der gezamenlijke 

1 spoorlijnen op 
J ava.

Opbrengst personen - 
en goederenvervoer 
(in millioenen gul

dens).

■

Jaren.

meer

1875 261 2,3
1880 | 411 4,2

7,81885 932:
1890 j 1252 8,8
1895 144S 11,4
1900 1857 15,6
1905 2058 18.5

26.5 
37,1

1910 I 2230
24351914

Een blik op de tabel leert, dat vooral in den laat- 
sten tijd de opbrengst sneller stijgt dan het aantal 
kilometers, wat op een toenemende dichtheid van 
het verkeer wijst.

In eene laatste tabel ten slotte zij de groei aan
getoond van het Javaanscho tramwegnot, die nog 
later begonnen is maar vooral in de jaren 1895— 
1900 zeer snel in zijn werk is gegaan.

licht te stellen aan de betrouwbaarheid ten goede. j 
Een aantal inscripties is afzonderlijk gepubliceerd, 
verzamelingen zijn de Kawi-Oorkonden van Cohen '
Stuart (1875) en de Oud-Ja vaahscTie Oorkonden van-'
Brandes (1913);

2. Een tweetal oud-Javaansche geschriften komeiw 
voor de latere geschiedenis in aanmerking, de Naga-(. 
rakrëtagama en de Pararaton. Het eerste, eêrHof^V ' ^
dicht op Icon mg Hayam Wooroek van Madjapahit,/££j/£&*o 
in 1287 ?aka door Prapantja vervaardigd, in 1902 / ^
door Brandes uitgegeven, geeft niet alleen talrijke^ ’ *
bijzonderheden aangaande het Javaansche rijk dier __- r '&■
dagen, doch bevat tevens een kort overzicht van de 
voorgeschiedenis der regeerende dynastie. De dichter 
is klaar blij kelijK goed van alles op de hoogte en heeft 
waarschijnlijk van allerlei officieele gegevens gebruik 
kunnen maken, zoodat zijn mededeelingen overal, 
waar controle mogelijk is, juist blijken te zijn; 
echter was zijn werk een lofzang en daarom zal men 
er tevergeefs de episodes uit de vroegere geschiede
nis in zoeken, welke voor ’s konings voorzaten min
der eervol waren. De Pararaton, een prozageschrift 
over de Javaansche geschiedenis gedurende de rij
ken van Singasari en Madjapaliit, uitgegeven even
eens door Brandes in 1896, bestaat uit drie onge
lijkwaardige gedeelten, een vrijwel geheel legenda
rische jeugdgeschiedenis van den eersten koning 
van Singasari, dan een sterk anecdotisch gekleurd 
geschiedverhaal van af de regeering van dezen vorst 
tot in die van Hayam Woeroek en ten slotte een stuk 
kroniek. Do schrijver geeft geen bljjk van partijdig
heid, doch is weinig in staat geweest tot een kritisch 
gebruik van zijn bronnen;

3. Berichten van buitenlandsclie zijde en wel, 
behalve enkele Arabische en Portugeesche, vooral 
Chincoschc; de Chincezen toch zijn vanaf de vijfdo 

bijna onafgebroken met de Javanen in aanra-

Lengte in K.M. 9?109318991885 112
132619001890 185
188819051895 329
1990
2251

1896 1910388 
573

1898 ............. 803
In het laatste dertigtal jaren heeft het tram

wegennet zich derhalve uitgebreid tot twintigmaal 
de vroegere lengte en dit inzonderheid in het 
tijdperk 1897—1914. (Zie voorts SPOOR- EN 
TRAMWEGEN.

1897 1914

J. F. N. (tabellen van P.S.) 
Geschiedenis. Van een eigenlijke geschiedenis 

van Java kan eerst sprake zijn na de komst der 
Hindoe’s De oorspronkelijke bevolking, welke dezen 
aan trollen, was er een van het Malcisch-Polynesische 
ras, waarschijnlijk afkomstig uit Achter-Indië; deze 
bevolking was niet geheel onbeschaafd en kende 
onder meer reeds den natten rijstbouw en eenige 
metaalbewerking, had een eigen metriek en munt
stelsel, was op de hoogte van scheepvaarten astro
nomie, had ook reeds haar wajang en gamelan 
en bezat een geordenden staat van bestuur. Haar 
geschiedenis ligt echter geheel in het duister. Voor 
den naam van hot eiland en de wijze, waarop hot 
bekend geworden is, kan verwezen worden naar 
het artikel ONTDEKKING v. N. I. Van de aller
eerste aanrakingen van de Hindoe’s met Java we
ten wij weinig. Zelfs staat niet vast, uit wolk deel van 
Voor- of Achter-Indië de kolonisten afkomstig wa
ren; over de verschillende aanwijzingen, daarom
trent door oudheidkundige gegevens verstrekt, 
raadplege men het artikel OUDHEDEN. De eerste 
sporen van Hindoe’s op Java worden aangetroffen 
op West-Java, in den vorm van eenige inscripties 
op rotsblokken in de afdeeling Buitenzorg en te Toe- 
goo in Mr. Cornelis. Zij zijn gegrift in een soort 
Wenggi-schrift, dat blijkens de lettervormen uit do 
vierde en vijfde eeuw moet dateeren, en vermelden 

st een Wishnoeïtischen koning Poernawarman.vIndien 
^ 'deze vestiging van blIjVendcn aard was, gelijk men 

mag opmaken uit een bericht van den Chineeschon 
pelgrim Fa-Hian, welke in dezen tijd Java bezocht

-t a*.

eeuw
king geweest. De gegevens in kwestie zijn bijeen
verzameld door Groencvoldt in zijn Notes on the 
Malay Archipelago (1876). Ze zijn vooral van waarde 

wat zij over land en volk mededcelen, dikwijls 
zaken, die voor de Javaanscho bronnen te vanzelf 
sprekend zijn om er gewag van to maken. Voor wat 
zo zelf gezien hebben zijn de CJhincezon wel betrouw
baar; wat ze van hooren zeggen hebben, is dikwijls 
bedenkelijk;

4. Archaeologische gegevens, tempels en andere 
monumenten, kratonoverblyfsolon on vondsten. 
Vprder zijn dikwijls belangrijke conclusies te trekken

om
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‘ uit gebruiken en instellingen, die op liet tegen woord i- 
ge Java en op Bali gevonden worden;

5. Uitdrukkelijk worde geconstateerd, dat de 
nieuw-Javaausclie geschiedverhalen, babads en der- 

. gelijke, als bronnen voor de oude geschiedenis on
bruikbaar zijn en slechts dan eenigo waarde hebben 
indien door gegevens van andere zijde onderkend 
kan worden, waar en hoe eenige historische waar
heid onder een reeks onbetrouwbare fabeltjes ver
scholen ligt.

Het eerste vaste punt in de geschiedenis van Mid
den-Ja va is de oprichting van een lingga te Tjanggal 
in Kcdoe in $aka 654 door lconing Sandjaya, het 
volgende de stichting van den Boeddhistische» Ta- 
ra-tempel van Kalasania 700 door een koning uit de 
Qailendra-dynastie. Wijst de op eerstgenoemd feit 
betrekking hebbende inscriptie door haar Wcnggi- 
schrift naarde oudste vestigingen op West-Java te
rug, de laatste is gegrift in de uit een geheel ander 
deel van Voor-Indië ingevoerde karakters van het 
Nagarï-sclirift; beider taal is nog het Sanskrit. In elk 
geval blijkt duidelijk, dat in genoemde jaren op Java 
een Hindoe-maatscliappij gevestigd was en dat de 
kolonisten zoowel Boeddhisten als (pi wa ie ten telden. 
Van dertig jaar later dateert de oudste oorkonde in 
het Oud-Javaansch, die van 731, gevonden op den 
Diëng, waar, naar men ook op grond van het karak
ter der bouwwerken mag aannemen, toen ter tijd de 
tempelstad bestond, waarvan men nu de overblijfse
len nog vindt. Inscripties bij tempels komen dan ook 
in de volgende jaren voor, zoo een van 774 ‘) bij 
Tjandi Përot en van 786 bij Tjandi Argapocra, doch 
historische Ihededeelingen bevatten deze niet. Wij 
bezitten ook verder een aantal stichtingsoorkonden 
en kennen verscheiden koningsnamen, doch veel 
verband is tusschen een en ander vooralsnog niet 
aan te wijzen. Dit valt te meer te betreuren, daar de
ze Midden-Javaansche periode monumenten als 
Boro-Boedoei zag verrijzen; gelukkig heeft men uit 
efe lettersoort van de op den voet van dit bouwwerk 
aangebrachte woorden den tijd van den bouw 
kunnen opmaken, welke geschied moet zijn in het 
laatste deel van den Midden-Javaansclien tijd, even
als blijkens bouwkundige gegevens die der tempel- 
groep van Prambanan.

Evenmin'VetdT'wIjP'wat aan het bloeiende Mid
den-Javaansche rijk plotseling een einde gemaakt 
heeft. Een feit is het, dat na 850 geen sporen van be
woning meer worden aangetroffen, uitgezonderd 
een twaalfde-eeuwsch op zichzelf staand jaartal op 
den Diëng en latere veertiende-eeuwsche vestigingen, 
o.a. op den Lawoe, waarover straks meer. Men heeft 
gegist, dat een vulcanische uitbarsting de geheele 
bevolking Oostwaarts heeft doen vluchten, want 
met den val van Midden-Java gaat een groote op
bloei van Oost-Java gepaard, terwijl een enkele 
koningsnaara zoowel op Midden- als op Oost-Java 
aan getroffen wordt.

Heeft men vroeger wel gemeend, dat vóór de ne
gende 9aka-eeuw Oost-Java alle beteekenis miste, 
van die opvatting is men teruggekomen sinds de 
ontdekking van een Sanskrit-inscriptie te Dinaja 
van 682 bewees, dat een Oost-Ja vaan sch Hindoerijk 
reeds bijna twee eeuwen vroeger bestond; de in houd 
dier oorkonde wijst op samenhang met den gelijk- 
tijdigen Hindoestaat van Midden-Java. Het is ech
ter pas in het begin der negende eeuw, dat wij met

0 Alle jaartallen zijn volgens de ^aka-jaartel
ling; men verkrijgt de jaren A. D. door er 78 bij
op te tellen.

een geregelde reeks komngen een aan vang kunnen 
maken, waarvan de bekendste zijn: Balitoeng in 
824 en Dakslia in 837,deze laatste vooral daarom van 
belang, wijl men hem zoowel op Midden- als op Oost- 
Javaanschc steen in scripties vindt en wel op beide 
plaatsen met den koningstitel. Zonder koningstitel 
komt hij ook op Oost-Java voor, welk feit tot be
langrijke conclusies aanleiding zou kunnen geven, 
wanneer niet de oorkonde in kwestio op een zoo go
makkelijk verplaatsbaar voorwerp als een koper
plaat stond. Dezelfde vorst is op grond van een 
valsche inscriptie ten onrechte vereenzelvigd met 
koning Sindok. V+eJ@-r O*

Deze Sindok is de meest beteckende vorst van 1 
de negende eeuw, gelijk Airlangga dat van de tiende v' 
en Djayabhaya van de elfde is. Wij kennen hem van /" 
een twintigtal oorkonden, waarvan 15 door hem als 
koning zijn uitgevaardigd. Zijn rcgecring begon in 
851 en duurde minstens tot 869; zijn gebied strekte 
zich in elk geval over de tegenwoordige residenties 
Soerabaja, Kediri en Pasoeroean uit. Uit Sindok’s 
tijd hebben wij een tempel over, Tjandi Gocnoeng 
Gangsir, merkwaardig door het voorkomen van 
allerlei nog Midden-Javaansche versieringsraotieven. j .

Hoewel Sindok geen zoon naliet en werd opgevolgd 
door zijn schoonzoon, van wien een onzer belang
rijkste en uitvoerigste oorkonden, die van Gëdan-'L*-' 
gan uit 872, afkomstig schijnt te zijn, dragen toch 
zijn afstammelingen naar hem den naam van het ge- /<;/<?-*-- '■ - 
slacht van I^ana. Ten tweeden male langs de vrou- 
lijke lijn behoort tot die afstammelingen de ongeveer 
honderd jaar later regecrende Airlangga. Van diens 
oorkonden noemen wij in het bijzonder den steen 
van Këlagen, uit 959, met een bericht over irriga- 
tiemaatregelen en voorzieningen na een doorbraak 
aan den beneden-Brantas, en een steen, thans to 
Galcutta, waarop de koning in Sanskrit en Kawi een 
en ander mededeelt over zijn levensloop. Hij werd 
in 923 geboren en huwde jong met een dochter van 
den Oost-Ja vaan sc hen koning DharmmawangQa, 
naar wien Airlangga en zijn nakomelingen zich ook 
Dharmmawang^a noemen. In 928 werd do schoon
vader verslagen en gedood en moest de jonge prins 
vluchten, twee jaar later wierp hij ziel) op als kroon
pretendent. Dan volgt een reeks van oorlogen, 
tot eindelijk na achttien jaar strijden» de nieuwe* 
heerschappij gevestigd is. Een merkwaardig punt is 
dat Airlangga ook een enkelen West-Javaanschen 
naam noemt en andererzijds juist in deze jaren de 
inscripties van Tjitjatih een Soendaneeschen koning 
doen kennen, die intusschen onafhankelijk schijnt te 
zijn van het Oosten; ook op West-Java blijkt in elk 
geval een Hindoe-maatscliappij to bestaan, en de 
omstandigheid dat de Soendaneesche vorst Wish- 
noeïet is, kan in verband gebracht worden met het 
eeuwen vroeger onder Poernawarman (zie p. 193) in 
diezelfde streken heerschend Wishnoeïsme. Hoever 
zich ook Airlangga’s macht uitgestrekt heeft, het 
centrum van zijn gezag is stellig te zoeken indeBran- 
tas-vlakte. Ook do letterkunde bloeide onder hem ; 
uitdozen tijd zijn Kanwa’s Ardjoena\vivy.ahaevenals 
de omwerking van het Mahabharata.

In 964 nam de koning een geestelijke waardigheid 
aan en werd het rijk verdeeld onderzijn beide zonen ; 
zoo ontstonden de rijken van Djanggala (Soerabaja, 
Pasoeroean en wat verder Oostelijk lag) en Kediri 
of Daha (Kediri, Madioen en het meer Westelijke; 
West-Java zelf ging waarschijnlijk weer verloren); 
misschien is de muur, welks overblijfselen op den 
Kawi gevonden worden, de grens geweest. Djanggala 
(Djën’gg&la) is tegenover Kediri op den achtergrond
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getreden; we kennen slechts een enkele inscriptie uit 
Djanggala tegen een geheole reeks uit Kediri, zelfs 
heeft laatstgenoemd rijk zijn gebied ten koste van 
don nabuurstaat uitgebreid. DeKedirische oorkon
den dragen een sterk sprekend Wislmoeïtisch karak
ter; van de verschillende vorsten zij inetnameDjaya- 
bhaya genoemd, welke ook onder de tegen woordigo 
Javanen niet vergeten is. Zijn regeering ging ook niet 
zonder gevaarvolle omstandigheden voorbij en duur
de betrekkelijk kort: in 1051 regeert nog zijn voor
ganger en in 1062 reeds weer een opvolger. Toch 
schijnt zijn periode er een van grooten glans geweest 
te zijn; ook hier werden de lettoren beoefend, getui
ge het ontstaan van den Bhavatayoeddha.

In hot begin der twaalfde eeuw wist lo Toemapel 
do jeugdige Ken Angrok na een struikrooversbe- 
staan zich van het ambt van districtshoofd meester 
te maken en gaandeweg zijn gezag ton Oosten van 
den Kawi uit te breiden. Na zich in het bezit gesteld 
te hebben van een goed deel van het oude Djanggala 
nam hij den koningstitel aan en maakte van een 
1 wist tusschen zijn souvcrein,den koning vanKediri, 
en de hooge geestelijkheid gebruik tot een aanval op 
Kediri, welks vorst hij in 1144 in den slag bij Gantër 
versloeg. Daarmede ging de suprematie over op het 
rijk van Toemapel, als welks koning Ken Angrok 
den naam aannam van Radjasa.

Vijf jaar later werd Radjasa vermoord op last 
van zijn stiefzoon Anoeshanatha, welke na een rusti
ge regeering in 1170 op zijn beurt gekrist werd door 
zijn stiefbroeder Tohdjaya. Deze trachtte dadelijk 
zich meester te maken van zijns voorgangers zoon,
Rangga Woeni, welke laatste, tijdig gewaarschuwd, 
wist te vluchten en op listige wijze de bevolking on
tevreden maakte tegen den koning, zoedat deze bij 
een amokpartij omkwam. Rangga Woeni beklom 
thans als Wishnoewarddhana den troon; onder zijn 
regeering kwam de definitieve hereeniging van Oost- 
Java tot stand, waarschijnlijk door de verovering 
van Mahibit. De hoofdplaats van Toemapel breid
de zich meer en meer uit en kreeg den naam Sin
gasari. In 1176 ontving ’s vorsten zoon Körtanaga- 
ra do koningSwijding; totWishnoewarddhana’s dood 
in 1190 regeerden beiden samen, na 1190 Kërtana- 
gara alleen.

Deze vorst is bekend door zijn lichtzinnige zorge
loosheid in staatszaken en door zijn warme belang 
stelling voor studies op Boeddhistisch gebied, zoo 
z-lfs dal hij een dhyani-boedd ha-wijding ontving; 
zijn beeld als zoodanig bezitten wij nou. Tot twee
maal toe moest een opstand op Java onderdrukt 
worden, hetgeen den koning niet verhinderde zijn 
beste troepen naar het buitenland to sturen, in 1197 
naar Sumalra en in 1202 naar Bali. Op Sumatra werd 
een vasalstaat gevestigd, waaruit het later onaf
hankelijke rijk van Mennngkabau is voortgekomen.
Al die krachtsinspanning was nog niet genoeg: door 
een beleediging van den Ohinecschon gezant wist
hij bovendien te bewerken, dat de Chinccseho keizer Onder deze koningin begint de bloeitijd van Ma- 
Kublai Clian een tuchtigingsexpcditie naar Java djapahit, een periode, die men met recht den tijd 
zond. van Gadja Mada noemen kon. In 1253 tot rijksbo-

Vóór deze Java bereikte, was Kërtanagara reeds stierdcr benoemd, moest bij dadelijk een opstand in 
ten val gebracht door een binnonlandschen vijand, Besoeki onderdrukken om vervolgens zijn aandacht 
<hm onderkoning van Kediri, Djayakatwang. No op het buitenland te vestigen en door zijn krachtig 
zirh vergewist te hebben dat de omstandigheden beleid nagenoeg den geileden archipel onder het ge
gillist ig waren, lokte deze door een schijnaanval do zag van Java to brengen. In het artikel ONTDEK-
Hingasarischo troepen naar heb Noorden en zond KING VAN NEDERLANDSCH-INDIË vindt men 
vervolgens zijn keurtroepen langs den rechten w'eg een bespreking van de lijst der Javaansclio onder
nam- Singasari, waar Kërtanagara in den onverde- hoorigheden uit den Nagarakërtagama. Ook aan-
digdon kraton werd overvallen en gedood (1214). gaande de voortreffelijkö~bTmiérilahdsche organisa-
Daarmcde eindigt het rijk van Toemapel-Singasari, I tic geeft dit gedicht tal van bijzonderheden, b.v. re-

uit welks bloeitijd do Tjandi’s Djago en Kidal_(zie 
OUDHEDEN) datcerc'ïïT- f,//~

Na den dood van Kërtanagara wist do ééne be- 
velliebbcr van diens troepen, tevens zijn schoonzoon v'-' ' '
on naaste erfgenaam, Widjaya, to vluchten naar 
Madoera, waar hij werd opgenomen door den stad- ? c&HÜffai
houder. Op diens raad bood hij Djayakatwang zijn ~~ "i * 
onderwerping aan, met het doel zich op Java ergens 
vasten voet te verschaffen en als de tijd gunstig uras ei .i • f •
den Kedirischen vorst, thans opperkoning, te ' ; s
belagen. Zoo kwam Widjaya inderdaad aan het hof,£ 'jJJï? -
verwierf ’s konings gunst, kreeg eenigen grond in d&££&/p S* 
buurt van Tarilc en stichtte daar een nieuwe stad, /x 
Madjapahit, wraar hij zijn kans afwachtte. Zoo ston- ^ 
den dc zaken, toen in 121G de Chineeschc expeditie' 
landde, die bestemd was om Kërtanagara tc tuchti
gen.

WC •' ‘ * * '
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De Chincezen landden to Toeban, zonden onder
handelaars naar Singasari en trokken vervolgens 
naar den mond van de Kali Mas. Daar kwamen de
onderhandelaars terug met het bericht, dat Kër
tanagara reeds dood wras,doch dat diens schoonzoon 
Widjaya zich onderwerpen wilde, en steun verzocht 
tegenover den koning van Kediri, met wien hij twist 
had. De onderwerping werd aanvaard en de Chi- 
neezen begonnen met dat deel van Djayakatwangs 
troepen, dat aan de Kali Mas den toegang tot Java 
bewaakte, tot den terugtocht te dwingen en verder 
langs die rivier op te trekken. Inmiddels hadden de 
Kedirischc troepen Madjapahit aangevallen, welke 
stad door de Cliineezen ontzet werd; vervolgens dron
gen de Chineezen en dc troepen van Widjaya door tot 
de Kedirische hoofdstad, die stormenderhand geno
men werd, 18 dagen na de ontmoeting aan de Kali 
Mas. Djayakatwang werd gevangen genomen. Wid
jaya. nu van zijn binnenlandschcn vijand verlost,wist 
zich ook van zijn bondgenooten te ontdoen, wier 
achterhoede hij verraderlijk aanviel, zoodat de Chi
ncezen, na eenig verlies geleden te hebben, zich weer 
inscheepten. Als alleenheerscher van Java beklom 
Widjaya in 1216 onder den naam Kërtariïdjasa den 
Madjapahitschen troon, om na een rustige regeering 
in 1231 to overlijden.

Met zijn zoon en opvolgor Djayanagara begint 
weer een hoogst onrustig tijdperk met een reeks van 
binnenlandsche onlusten. Een der gevaarlijkste op
standen was die van Nambi, w-elke in 1238 met de 
inneming van Padjarakan onderdrukt werd. Drie 
jaar later had die van Koeti plaats, gedurende welke 
de koning uit zijn hoofdstad vluchten moest; heb 
was de latere rijksbestierder Gadja Mada, wien het 
gelukte als officier van do lijfwacht Koeti to doen 
dooden en den koning terug to voeren. In 1250 wrerd 
Djayanagara vermoord en opgevolgd door zijn halve 
zuster Tribhoewanottoenggadewi Djayawislmoe- 
warddhani, de moeder van don in 1256 geboren en in 
1272 op den troon gekomen koning Hayain Woe- 
roek.
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tevens dat, hetwelk de Javaanscho traditio kent als 
dat van de verovering van Madjapahit door de 
Mohammedanen. Do onjuistheid van die traditie 
is reeds lang bewezen, zoowel uit berichten van 
Portugeesclie zeevaarders als uit eenige inscripties 

1408, die een zuiver Hindoe- Javaansch karakter 
dragen, en waarin de regeerendo vorst zich koning 

Wilwatikta (een naam van Madjapahit) noemt. 
Daar nu echter in die inscripties ook iemand geprezen 
wordt om zijn overwinning in een strijd tegen Madja
pahit, ligt het voor de hand aan te nemen, dat er 
inderdaad in 1400 een verovering van Madjapahit 
heeft plaatsgehad,doch niet door de Mohammedanen 
maar door de vorsten der inscripties van 1408, dc 
Girindrawarddhana’s. Dat zou dan een laatste 
Hindoe-Javaansche dynastie zijn, welke het rijk 
beheerschtc, althans gedeeltelijk, doch niet meer 
te Madjapahit zelf zetelde; de opperkoning van 
1408 heet Ranawidjaya. Blijkens Barbosa was er 
zelfs nog in 1437 (1515 A. D.) een Hindoe-opper- 
koning van Java, terwijl ook in 1443 (1521 A. D.) 
Madjapahit als nog bestaande wordt opgegeven door 
Pigafetta, dus in geen geval verwoest was. Ja zelfs 
bezitten wij een koperplaat, die gezegd wordt in 
1463 <jaka (1541 A.D.), te Madjapahit beschreven 
te zijn.

Inmiddels staat vast, dat in elk geval in laatstge
noemd jaar de Islam de overhand had. Het nieuwe 
geloof had zich reeds gedurende een paar eeuwen op 
Java geleidelijk ontwikkeld en uitgebreid, in hoofd - 
zaak zeker op vredelievende wijze. Ook zonder een 
bepaalde verovering en verwoesting van de stad 
Madjapahit door de Mohammedanen is haar spoe
dig verval gereedelijk te verklaren uit haar vermin
derde beteekenis, toen zij geen hoofdstad meer was, 
en het verloop van dat deel der bevolking, dat zich 
in de nieuwe toestanden niet kon schikken. Dergelij- 
ke landverhuizingen hebben, gedwongen of vrijwil
lig, plaats gehad naar den Tengger, naar Balam- 
bangan en naar Bali. Alleen op laatstgenoemde 
plaats heeft de Hindoe-Javaansche cultuur gelegen
heid gehad zich verder ongestoord tot de Balineescbe 
te ontwikkelen.

Uit Ohineesche en Portugeeschc bronnen, verge
leken met In land sche geschiedverhalen, kan do ge
schiedenis van de invoering des islam’s in Java vrij
wel vastgesteld worden. Voor-Indischc handelaren 
(geen Arabieren, zooals men vroeger meendo) en 
Moslims uit Voor-Indië, reeds in Malaka gevestigd, 
brachten al handelende en bekeorende den islam op 
Java. Maleische kooplieden werkten ongetwijfeld 
met hen. Huwelijken met dochtersder havenkonink
jes hielpen den islam verbreiden. Ook in de Javaan
sche onderhoorigheden breiddedeislamzichuit. Oost- 
Java werd het eerst onder invloed gebracht; Toeban 
enGresik werden daarde eerst-ge'islamiseerdebelang
rijke plaatsen van Java. Vaste data voorde islamisee- 
ring van Java zijn twee inscripties: de steen van Le- 
ran, van 1082/83 of 110J/02cn het graf van Maliklb- 
rahiin toGresik van 1419. De veelzins verwarde,doch 
niet geheel onbetrouwbare, meestal bezwaarlijk mol
de Europeesche (Portugeeschc) bronnen overeen te 
brengen Inlandsche traditie noemt Malik Jbrahim, 
waarschijnlijk een handelaar, wellicht uit Kasjan 
in Perziëafkomstig, den eersten predikordes islams: 
een inlandsche Mohammedanengemeente kan er in 
zijn tijd nog niet geweest zijn. Als tweeden apostel 
noemt zij Raden Rolmat (later Socnan Ngampel ge
noemd), die een zoon van een Arabier en eeno prin- 

Tjampa zoude geweest zijn. Zijn faam lokte 
Maulana Ishak uit Pasai naar Oost-Java. Een bij

gislratie van alle desa’s on haardsteden, rescripten 
over bebouwing en irrigatie, zorg voor rechtspleging, 
politie en belastingen, enz. Toen Gadja Mada in 
12S6 overleed, werd hij onvervangbaar geacht en 
werden .zijn ambtsplichten over vier personen ver
deeld.^

«ter
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Hayam Woeroek, als koning geheeten 
Radjasanagara, blijkt weder iets van aanraking met 
West-Java en wel door het verhaal van een voorge
nomen huwelijk met een Soendanecsche prinses, bij 
vier komst naar Oost-Java tengevolge van een mis- 
verstaud een gevecht ontstond, waarin dc koning 
van Soenda en zijn volgelingen omkwamen. Ook 
oud-Soendanecsche geschriften vermelden een in 
dezen tijd gesneuvelden koning; over het algemeen 
schijnt Soenda onafhankelijk gebleven te zijn onder 
inheemsche vorsten, sinds 1355 die van Padjadjaran. 
In Hayam Woeroek’s tijd ontstonden gedichten als 
Soctasoma en Ardjoenawidjaya van Tantoelar en 
bouwwerken als Tjandi Dja.vi, Panataran (beide 
iets ouder), Djaboeng, Rimbi en in de tweede helft 
dezer eeuw Tegawangi, Soerawana, Kali-tjilik, Kë- 
daton, Pari, enz.

Bij zijn overlijden in 1311 liet de koning een zoon 
uit een bijvrouw na, Bbre Wïrablioemi, en een doch
ter uit de koningin, welke huwde met haar neef Wi- 
kramawarddhana, alias HyangWijesha; terwijl deze 
laatste zijn schoonvader opvolgde, kreeg Bhre Wï- 
rabhoemi het bestuur over het Oosten des rijks. Na 
den dood van zijn zoon en aangewezen opvolger trad 
Wikramawarddhana in 1322 af ten behoeve van 
zijn dochter Soehita. en werd kluizenaar; echter 
dwongen oneenigheden met Bhre Wïrablioemi hem 
spoedig op zijn besluit terug to komen, zoodat hij 
dan met zijn dochter verder regeert. Na aanvanke
lijk succes werd Bhre Wirabhoemi in 1328 gedood en 
deze binncnlandsche twisten leidden het verval van

On-
van
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hei rijk in. De buitenbezittingen gingen verloren, in 
1348 brak nog een groote hongersnood uit, in 1351 
stierf de koning. Soehita regeerde waarschijnlijk 
alleen verder tot 1369 en werd opgevolgd door haar 
broeder Kërtawidjaya (f 1373). Van de volgende 
vorsten blijkt noch het verband met de tot dusver 
regeerende dynastie,noch zijn belangrijke regeerings- 
daden van hen bekend. Van den laatsten koning, die 
in den Pararaton vermeld wordt, heet het, dat hij in 
1400 in den kraton gestorven is.

Kunsthistorisch is van de veertiende eeuw weinig 
bekend. Tot voor kort kon men behalve een paar 
weinig beduidende monumenten van Oost-Java ei
genlijk alleen die eigenaardige grove en lompe bouw
werken, welke oj) de helling van den Lawoe to Soc- 
koh en Tjëta worden aangetroffen, aan deze periode 
met zekerheid toeschrijven: men moest zich dus 
afvragen of inderdaad deze vervallen en vergrofdo 
voortbrengselen het slot van de Hindoe-Javaansche 
kunst waren, die in vroeger eeuwen op zulk een hoog
te gestaan had. Dat dit een onjuiste gevolgtrekking 
zou zijn, is eerst kort geleden bewezen door de vondst 
van {verschillende monumenten op den Pënanggoe- 
ngan, welke eveneens jaartallen uit de laatste helft 
der veertiende eeuw dragen en het ruwe en lompe 
van den Lawoe geheel missen, integendeel als do 
directe voortzetting van de vroegere Madjapahit- 
sche kunst te beschouwen zijn, welke het in haar 
niet steeds fijne maar altijd nog artistieke 
begrijpelijk maakt, hoe uit do laat-Javaansche kunst 
de Balineesche is ontstaan. Een nader onderzoek 
van deze bouwwerken heeft nog niet plaats gehad.

Bovengenoemd jaar 1400 gaka (1478 A.D.), sterf
jaar van den laatsten koning‘in den Pararaton, is

‘
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de prinses van Balambangan door hem verwekte 
zoon word door haren vader verstooten en opgevoed 
door Raden Rakmat, dio hem Raden Palcoc noemde; 
hij werd beroemd als Socnan Giri, de stamvader 
van het geslacht der priestervorsten van Giri. Aan 
Soenan Giri wordt door do traditie hetzelfcïo terrein 
van werkzaamheid toegekend als aan Malik Ibra- 
him. In het eerste kwartaal der 15c eeuw kan do is
lam in de Oost-Javaansche kuststreken zijn gereci
pieerd. Volgens de Inlandsche traditie alweer kwam 
in het laatste kwartaal van de 15e eeuw de zoon van 
den Madjapahitschen stadhouder van Palembang, 
Raden Patah, naar Java, waar hij aanleiding gaf 
tot veler bekeering en de stichting van een Moharn- 
medaansch rijk: Demak oj Bintara. Hij zou met an
dere z.g.n. „wali’s” Mad japahit na langen tijd onder
worpen hebben (volgens de inlandsche traditie in 
1478 A.D, zie echter vorige kolom), waarna hij den 
titel Panembahan Djimbocn aannam.

De tocht van den Islam over Java was westwaart s. 
In de Soendalandcn zou de Islam gebracht zijn door 

/•, Ibrahim Ibn Maulana Israil, die door een vorst van 
Demak was aan gesteld tot bestuurder van Gheribon. 
Na zijn dood werd hij als Soenan Goenoeng Djati 
vereerd (zie op den naani en op GHERIBON ge
schiedenis). Door hem ook of door zijn zoon Ha- 
sanoeddin werd in Bantam de islam gepropageerd. 
[Zie verder het art. HEILIGEN MOH. IND.] 
In 1527 werd Soenda Kalapa (Djakatra) door het 
nieuwe Mohammedaanschc rijk Bantam genomen. 
Intusschen was de suprematie van den vorst van 
Demak over de overige rijkjes van Java niet van 
huigen duur. Omstreeks het jaar 1546 ging zij feite
lijk verloren (zie DEMAK). Een meer binnenlands 
gelegen rijk Padjanrj ontstond.

Nog was de strijd om het overwicht tusschen den 
Islam en het Hindoeïsme op Java niet geëindigd, 
toen de Portugeezcn, sedert weinige jaren — 1511 — 
te Malaka gevestigd, ook op Java zich vertoonden. 
Ze werden er goed ontvangen; de vorst van Ma
il japahit begroette hen als welkome bondgenooten 
tegen de opdringendc havenkoningen, de leenman
nen eener vroegere periode, terwijl dezen nog ge
heel onder don indruk waren van het lot door de 
Portugeezcn aan den heerscher van het Malcische 
rijk bereid. Maar duurzamer dan het ontzag bleek 
do haat tegen den vreemdeling, die den levendigen 
handel der Javaansohe havens op Malaka den nek
slag had gegeven; toen Madjapahit was gevallen, 
kon de Portugees zich nog slechts in de Hindoesch 
gebleven doelen van het eiland handhaven, in den 
uitersten Oosthoek, in Balambangan dus, en in de 
Soendalandcn. Maar ook hier zou het niet tot blij
vende vestiging komen, want toen het plan, om te 
Soenda Kalapa (= Djakatra) een versterking te 
bouwen, zijn uitvoering naderde, verkreeg de Islam 
ook in dit deel van Java de overhand, het rijk van 
Padjadjaran werd weggevaagd, een ander, een Mo- 
hammedaanseh, dat van Bantam ging er verrijzen.en 
maakte zich in 1527 ook van het nabijgelegen Soen
da Kalapa meester. De Portugeezcn zagen er zich 
verdreven en het was eerst in het laatst der eeuw, 
dat het hun gelukken mocht, hier weder betrekkin
gen aan te knoopen. Bantam, de stad, had zich toen 
reeds tot do meest beteekenende haven- en handols- 
plauts van den Archipel ontwikkeld; hier was het, 
dat de eorste Hollandscho vloot in 1596 het anker 
liet vallen. Tot ergernis natuurlijk van de Portu- 
geezen, die dan ook niets verzuimden, om wantrou- 

tegen do onzen te verwekken en daarin ook 
door het aanmatigend optreden van den leider der

onderneming, Gom. de Houtman, maar al te wel 
slaagden. Als vijanden scheidde men van Bantam en 
daar op den verderen tocht — om Java heen — 
geen lading kon worden ingenomen, zou men het 
eerste pogen een mislukking mogen noemen, 
het niet, dat het zelf vinden van den weg naar 
Indië een triumf van de hoogste bcteckenis was.

Bovendien ontwikkelden do volgende aanrakin
gen met Java zich onder voor ons gunstige 
standigheden. Zoo bleek reeds bij de komst der 
tweede vloot onder Jac. Corn. van Neck Bantams 
vriendschap voor de Portugeczen in vijandelijkhe
den verkeerd en welhaast waren onze betrekkingen 
daar zoo hartelijk, dat Bantam „de eerste aenloopen 
prinsipaelsto handelsplaetsc” heette. De goede dien
sten, die men in de eerste jaren onzer vestiging daar 
aan het rijk tegen den gemeenschappelijken vijand 
kon bewijzen, dwongen aller ontzag af en verhoog
den het aanzien der onzen zoowel buiten als op Java.

Op Java was de strijd om de oppermacht bij de 
komst der onzen zijn laatste phase ingetreden. 
Een leenrijkje van het hiervoren genoemde Pa- 
djang, Mataram geheeten, had bij voortgaando ont
wikkeling langzamerhand de suprematie weten te 
verwerven niet alleen over don vreegeren leenheer, 
doch zelfs over Demak en de streken, welke daar
toe vroeger behoorden, d. i. over een goed deel van 
Midden-Java. De vorston van Soerabaja boden nog 
tegenstand, maar daaraan zou door Soeltan Agoeng 
(1613—?46) een eind worden gemaakt. Wel was het 
den onzen gunstig, dat Agoengs aandacht nog docr 
het Oostelijk deel van Java was gebonden toen 
Hollands invloed in het Westelijke wortel schoot en 
Hollands kracht zich keerde tegen den gehaten 
Portugees. Bovendien, het Java, dat de onzeu von
den, was niet meer het Java, dat den Portugees 
van zijn kusten had kunnen weren. De geweldige 
schokken der afgeloopen eeuw hadden het uitgeput, 
de felle slagen, door de Portugeezcn aan zijn een
maal zoo geduchte vloot toegebracht, zijn maritie
me macht gebroken. Toch viel met het onder Agoengs 
energieke leiding snel zich uitzettende Mataram 
ernstig rekening te houden; Bantam vreesde het, 
de Edele Gompagnie zag er hoog tegen op.

De verhouding van de Compagnieën Bantam was 
niet lang onverdeeld gunstig gebleven. Den grooten 
waren de brood kruimels gaan steken, steeds meer 
hadden zij de omstandigheid uitgebuit, dat Hol
landers en Engclschcn elkander concurrentie aan
deden. Het werd nog erger, toen een omwenteling 
den anti-Europecsch gezinden rijksbestierder met 
schier onbeperkt gezag bekleedde (1609). De oppo
sitie, do partij, welke de belangen van den minder
jarigen Soeltan voorstond, was machteloos tegen den 
usurpator. Zij vond haar leider in diens doodvijand, 
den Pangóran van Djakatra, dat aan Bantam on- 
derhoorig was.

Djakatra kende men reeds uit De Houtman’s tijd. 
Er was goed water te verkrijgen, groenten en 
vruchten waren er overvloedig en goedkoop, maar 
als handelsplaats had Djakatra geen bcteckenis. 
De moeilijkheden, welke men te Bantam ondervond, 
leidden er toe, dat nu op Djakatra het oog viel. Men 
kreeg vergunning er een loge op te richten en scheeps
werven aan te leggen en bekwam tevens de vrye 
beschikking over het hout op de nabijgelegen eilan
den. Nog vóór het eind van 1610 had men er zich 
ingericht, zondor nochtans ook maar in ’t minst te 
vermoeden, dat uit deze vestiging reeds in de naaste 
toekomst groeien zou, wat welhaast „de Koningin 
van het Oosten” zou worden genoemd. Djakatra,
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werd beschouwd als een nederzetting, gelijk men ze 
elders reeds had of nog vestigen zou. Zoo die to 
Djaratan-Gresik (1602) „als synde een plaetse seer 
wel tot den Molukschen handel gelegen”, zoo die, 
een tiental 3aren later, te Pasoeroean, wijl er tegen 
billijken prijs vee en rijst konden worden ingekocht; 
zoo die te Djapara eindelijk, omdat de vorst van 
Matarain in 1614 verklaard had, er prijs op te 
stellen, dat er een loge kwam.

Intusschen werd de vestiging te Djakatra door 
Bantam met leede oogen aangezien. Ze stemde den 
rijksbestierder tot nadenken, deed hem inbinden, 
wat den onzen een gcreede aanleiding was, om hem 
tot concessies te dwingen. Zoo deed Djakatra op
geld, de onzen minder afhankelijk makende van 
het onwelwillende Bantam, dit daarentegen met te 
grooter wrok nog bezielende. In 1614 werd het ge- 
hcele scheepsbouwbedrijf naar Djakatra verlegd, 
liet jaar daarop aan Bantam de cisch gesteld, den 
handel vrij te doen zijn; zoo niet, dan zou men er ge
heel opbreken. Bovendien was men er op bedacht, 
zich tegen Bantam bondgenooten te verwerven, 
waartoe in 1636 stappen werden gedaan zoowel bij 
Palembang als bij Mataram. Gelukkig zonder ge
volg, want ware ’t er toe gekomen en Agoeng „con- 
sequentelijk heer over geheel Java” geworden, men 
zou het zeker achteraf ernstig hebben betreurd. Ge
heim bleef de zaak niet. Bantam kreeg cr de lucht 
van, Djakatra eveneens en dit, voor vérstrekkende 
plannen van de Compagnie beducht, wendde zich 
van haar af, zocht toenadering bij Bantam en steun 
bij de Engelsclien, die sedert het voorafgaande jaar 
eveneens aan de Tji Liwocng waren neergestreken. 
Onder deze omstandigheden en bij de steeds wassen
de behoefte aan een „rendez-vous”, besloot Coen, de 
chicanes daartegen van den Pangéran van Djakatra 
moede, den knoop door te hakken en te Djakat ra een 
„volcomen fort te stichten”. Den 22en October 1618 
ging hij ertoe over en vóór het einde des jaars gevoel
de hij zich sterk genoeg, om aan alle aanslagen 
het hoofd te kunnen bieden. Dat ze niet zijn uitge- 
bleven, dat Djakatra belegerd is geworden, eerst 
door de Djakatranen en Engelsclien, daarna door 
een uitsluitend Bantamsclie macht, dat Coen de 
benarde veste ten slotte ontzet en Djakatra ver
nield heeft, het zijn alle bekende zaken, evenals het 
feit, dat op de puinhoopen van genoemde plaats een 
nieuwe vestiging verrees, waaraan denaamvan Bata
via werd gegeven. (Zie BATAVIA en DJAKATRA).

Ook met Bantam werd afgerekend, echter op 
uiterst milde wijze; „die peere” was, meende Coen, 
„nog niet rijp”. Toen het zich wat later niet mee
gaande betoonde, werd blokkade toegepast, een 
heilzaam middel, dat bovendien aan de welvaart van 
Batavia ten goede kwam. Maarden ondergang van 
Bantam wildennen nieten opgegeven was het denk 
beeld reeds lang, om tegen dit rijk met Mataram 
één lijn te trekken. Het verlangen daartoe bestond 
sedert 1622 bij Agoeng wél, was daarna meer dan 
eens ge uit- en werd eindelijk in 1628 formeel te ken
nen gegeven. Men ging er niet op in, wat Agoeng 
deed besluiten Batavia te vermeesteren. Een poging 
tot verrassing in Augustus gedaan, mislukte, liet 
daarop volgende beleg evenzeer. Een het volgende 
jaar —1629 — op grootsche schaal toegeruste onder
neming liep op algcheelc mislukking uit. Batavia 
had de vuurproef schitterend doorstaan, de faam 
van onvervvinnelijk te zijn was 
Compagnie overgegaan.

Bantam, dat zich bij het dreigend naderen der 
Mataramsche legerscharen gewapend en elke aan

raking met Javaanscho gezanten vermeden had, 
verviel 11a het wijken van liet gevaar weder in de 
vroegere stugge houding. I11 1633 was het andermaal 
oorlog: beschieting van de hoofdstad, tuchtiging van 
kustplaatsjes, ook in de onderhoorigc Lam pon gs, ^ 
dan blokkade, gevolgd door wapenstilstand^ ein
delijk, eerst in 1639, vrede. Een onbetcekenendc, 
gesloten onder den drang van HH. XVII en niet te 
onpas overigens, wijl men zich opmaakte, den Por
tugees diens bolwerk Malalca to ontwringen; een 
onderneming, waarvan men reeds in 1636 verwacht 
had, dat ze bij slagen, „de Mataram haer solf tot 
vrede acnsoeckcn” nopen zou. Zoo is het dan ook 
gegaan. Nog in hetzelfde jaar — 1641 — van Mala- 
ka’a val draaide Mataram bij, overvloed van rijst 
werd na lange tijden van schaarschto gezonden. 
Maar wat vooreerst niet kwam, was de vrede. In zijn 
„arme onwetende hoovaerdij” was Agoeng daar
toe niet te bewegen. Hij kwam eerst tot stand — 
1646 — na *6 vorsten dood en bracht der compagnie 
al even weinig voordeel aan als de formeele bevesti
ging, het jaar tevoren, van dien in 1639 met Bantam 
aangegaan. De verplichting jaarlijks tot den Soenan 
te Karta een gezantschap te zenden, kon toch kwa- 
1 ijk wórden beschouwd als een tegen diens concessies 
opwegend offer.

3Iaar de Compagnie was nu eenmaal vóór alles 
koopman. Konden de zg. „hofreisen” aan haar be 
langen als zoodanig bevorderlijk zijn, gevoelens van 
waardigheid zouden er haar niet van afhouden. En 
zoo werden, zij het geenszins regelmatig, hof reizen 
gemaakt tot de nood den opvolger van den fieren 
Agoeng, Amangkoerat I (1646—1677) de Compagnie 
in de armen dreef en Amangkoerat II (1677—1703), 
zijn zoon, tot het aanvaarden van zeer zware ver
plichtingen jegens haar gedwongen werd. Amang
koerat I toch, na zijn dood gemeenlijk met den naam 
van Soenan Tegal-wangi aangeduid, had zich door 
zijn despotisch en verregaand wreed bewind zoo 
gehaat gemaakt, dat zijn vijanden — en dat waren 
er zeer velen — in het laatst zijner levensdagen open
lijk in verzet kwamen en een snel om zich heen grij
penden, hoogst ernstigen opstand ontketenden. Van 
Oheribon tot Pasoeroean stonden de kustlanden —de 
pasisir — in vlam. Onder aanvoering van afslamm - 
lingen der tijdens Agoeng tot onderwerping ge
brachte vorsten van het kustgebied en Madoera 
liepen benden Javanen, Madocreezcn en Makassa- 
ren liet land af, gesteund en aangemoodigd dooi' d 
priestervorst van Giri en den Sultan van Bantam, 
beiden ijveraars voor liet geloof, beiden met haal 
tegen den Soenan bezield, beiden ook met hartzeer 
den wassenden invloed dor Westerlingen gadeslaan
de. Het waren echter niet slechts vreemde elementen, 
welke den Mataramschcn vorst naar den troon ston
den, ook zijn eigen bloed was met een deel van den 
Javaanschen adel in verzet. Dit verklaart waarom 
de leiders van den opstand geen gemeene zaak met 
elkander maakten. Wel sloten ziclidie der Madooree- 
zen — Troenad jaja — en der Makassarcn — Kraëng 
Galesocng — onderling aan, maar de Adipati Anom 
wenschte met hen niet één lijn te trekken en stond 
ook zijn eveneens oproerigen broeders, de pan gé rans 
Singosari en Poeger, vijandig tegenover. Het kwam 
zoo ver, dat Karta, de hoofdplaats van Mataram, 
doorde vercenigde Madocreezcn en Makassarcn werd 
veroverd en de afgeleefde, zoo goed als versufte Soe
nan de vlucht moest kiezen. Hij overleed kort daar
op, na zich meiden Adipati Anom verzoend en dezen 
den raad gegeven te hebben, het lijk aan don „ka- 
pitan Moor” d. w. z aan den Gouvemeur-Gencraal
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op to dragon. De Compagnie had roods hulp geboden, 
maar slap en enkel om „tot wat confidentor gobuur- 
schap” te komen. Maar toen de opstand zich tot do 
Tjitarocm uitgebreid had, Priangan afgevallen en 
slechts Djapara ter Noordkust nog opdeband vanden 
kroonprins gebleven was, greep men na lang beraad 
en zelfs nu nog verre van voortvarend in, hopende 
door overreding de zaken te kunnen schikken. Als 
eindelijk tot krachtig handelen zou worden overge
gaan, werd eerst — Oct. 1677 — het loon voor do 
hulp bedongen. De rekening was lang en hoog voor
al: Vergoeding der oorlogskosten, op dat tijdstip 
reeds tot 350.000 realen gestegen, onder verband van 
de inkomsten der sjalibandarijen (zeehavens); het 
monopolie van den invoer van lijnwaden en opium 
en van den uitvoer van suiker uit Semarang en 
Djapara; het recht van voorkoop van rijst ten behoe
ve van Batavia; dat van vestiging van loges in 
geheel Mataram; dat om in de Mataramscho wate
ren een vijand aan te vallen; het oppergezag over 
vreemde Oosterlingen binnen des Soenans landspa
len ; het weren van Makassaren en andere slecht 
gezindo inlanders uit Mataram; afstand van het ge
bied gelegen tusschen de Tjitaroem en de Tjipama- 
noekan van zee tot zee, en, in het voorjaar van 
1678, ook van Semarang, terminus van den weg 
naar Karta. Alles bijeen een ware besnoeiing van 
macht, inkomsten en aanzien, wolkeden pretendent 
bovendien op het verlies van de achting zijner onder
danen kwam te staan, vóór nog eenig resultaat be
reikt was. Wat nog een goed jaar zou duren.

De zaak was, dat men voor Bantam vreesde. Daar 
regeerde sedert 1651 Soeltan Aboe’1 Fatah, een ener
giek en der Compagnie vijandig gezind vorst. Reeds 
weinige jaren na zijn optreden, was de oorlog weder 
uitgebroken en eerst in 1659 op dringend verzoek van 
Bantam met een vrede beëindigd, waarbij dit in den 
afstand bewilligde van het gebied ten Oosten van do 
Tjidané, vergoeding schonk voor de schade door 
stroopende benden op Compagnies territoir aange
richt en genoegen nam met de maatregelen, tot 
t» gengang van zulke strooperijen noodig geacht, en 
met die, welke op het stuk van den handel werden 

ngelegd. Op deze voorwaarden was de vrede ver-

De vraag, hoe dit gevaar af te wenden, werd door 
do Hoogo llegecring in dezen zin beslist, dat eerst 
de zaken op Java in het reine moesten worden ge
bracht. Slaagde mon daarin, dan zou Bantam van
zelf het hart in de schoenen zinken.

Zoo is het dan ook gegaan. Een flinke macht, 
waarbij ook hulptroepen van onzen Bonischen bond
genoot Aroe Palaka, werd uitgerust en onder de be
velen van Hurdt en de Saint-Martin naar Semarang 
gezonden. Nog voor het einde van 1678 viel Kediri, 
het bolwerk van Trocnadjaja. Kapar en Sidoardja 
werden den Makassaren het volgende jaar, nu ónder 
leiding van Couper, ontrukt en in 1680 zag zich do 
te Kediri gehuldigde Soenan, Amangkoeratll, in’t 
bezit van zijn hofstad hersteld. De nederlaag het jaar 
daarop aan Pangéran Poeger bereid en de vernieti
ging vervolgens van het priestorrijk van Giri en 
van de laatst overgebleven benden onder den Bali
nees Namroed te Mesir in Ban joemas, maakten aan 
den opstand een einde, al duurde het nog ccnigen 
tijd voor de rust geheel hersteld was.

In Bantam had men met zorg de krijgsverrich
tingen der onzen gevolgd, meer en meer beducht, 
dat de Compagnie ook „haer.... over den hals 
vallen” zou. Toen nu Cheribon, het laatste steun
punt der verzetspartij aan de kust, door de onzen 
werd bezet, achtte de oude Sultan het spel ver
loren. Opeens kwam er een omzwaai in de Ban- 
tamscho politiek. De factie, welke voor het rijk 
meer heil van een vredelievende staatkunde ver
wachtte en waarvan de jonge Sultan Aboe’1 Nat- 
zar, meestal Soeltan Hadji genoemd, het hoofd 
was, kwam naarvoren, de oorlogsdrijvers werden 
op zijde geschoven en een gezantschap verscheen 
te Batavia, om de oude betrekkingen to herstel
len. Men ging op deze aanzoeken eerst in, nadat 
Aboe’1 Fatah in het vroege voorjaar van 1681 
heette te zijn afgetreden. Heotte, want de oude 
vorst was er de man niet naar, om werkeloos te 
blijven toezien, vooral niet toen bleek, dat de 
Compagnie zich niet dacht te vergenoegen met de 
vernieuwing der bestaande verdragen, maar heel 
wat meer eischte. Met name, dat haar monopolie 
van kleedjes en opium op de Javakust geëerbie
digd, de schade door schending van haar gebied 
vergoed, de rivier van Tangerang^als grens aange
nomen en ten slotte Cfiërlbon van eiken Bantam- 
sclien invloed bevrijd zou zijn.

Een hard gelag 1 Zelfs voor den jongen Sultan, 
die de vriendschap liiermcdo te duur gekocht 
meende en bovendien zulke belangrijke concessies 
tegenover de grooten niet aandurfde; de ver
deeldheid was toch al groot! Gezantschappen en 
onderhandelingen brachten de zaak niet verder
en het zou tot een nieuwen kryg gekomen zijn, 
had de llcgeering het met de inzichten van HH. 
XVII kunnen rijmen. Zoo word tot afwachten 
besloten, in do overtuiging, dat vroeg of laat toch 
do tusschenkomst der Compagnie door een der 
partijen zou worden ingeroepen, uiteraard door 
die van Aboe’1 Natzar. Welhaast ging do gisting 
in een burgeroorlog over, de zoon eischte de ont
wapening van den vader en diens aanhang, maar 
dreigde do nederlaag te lijden en deed, wat eenige 
jaren tevoren do Adipati Anom vair Mataram 
had gedaan: Hij verzocht en bekwam den gowa- 
penden steun der Compagnie. Do tegenstand werd 
na een vol jaar van bitteren strijd gebroken, de 
vader gedwongen zich aan do genade van zijn 
kind over te geven. Do keerzijde dor medalje ver
toonde een ander beeld: Bantam onder den voet

vo<
kregen en daarmede de fnuikende blokkade opgc- 
heven. Juist wat Aboe’1 Fatah beoogde. Met groote 
geestkracht beijverde hij zich nu het vervallen Ban
tam weder tot voorspoed te brengen, en zoo wèl slaag
de hij daarin, dat toen de Compagnie voorde moei
lijkheden in het Soenansrijk stond, men met zorg 
moest belijden, dat Bantam wel „driemael soo for
midabel” was als een kwart eeuw tevoren. Wel 
bracht het zelf niet veel peper meer voort, maar die 
van Zuid-Sumatra werd er aangevoerd. Upde Indi
sche kust, zelfs met Japan en Porzië, voordo het een 
levendigen handel. Denen, er gevestigd, verdrongen 
de Bataviasche vrij burgers jFranschen enEngelschen 
stonden het als bondgenooten terzijde en konden 
dat openlijk doen als gevolg van don oorlogstoe
stand in Europa. Tegenover dit alles voolde de Ind. 
Regeoring zich vrij wel machteloos door het „verval 
van het lieve vaderlant”! Het verklaart haar huiverig 
opzien tegen een uiteraard breed op to zetten mili
taire expeditie naar Java’s binnenland en zulks to 
meer sedert nog gebleken was, dat Aboe’1 Fatah alles 
in het werk stelde, om Cheribon en donMataramsckcn 
hoofdregent van Öoemedang voor zijn candidaat, 
Pangéran Poeger, te winnen en Djambi, Borneo, 
Celcbes, Ternatc, zelfs Siam tegen de Compagnie op 
te zetten. Mocht hij het spel winnen, dan zag het er 
voor de Compagnie bedenkelijk uit .

j
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Kartasoera, de nieuwe hoofd -der CompagnieI De rekening was evenals met 
Mataram reeds vooraf opgemaakt. Wat bij de 
onderhandelingen van 1681 was bedongen en toen 
als onaannemelijk afgewezen, kon nu niet meer 
bevredigen. Bantam had bovendien o. m. te be
rusten

ste Tak (Tack) naar ____
plaats des rijks, werd"“gézonden. Diens opdracht 
luidde o. m. zich meester to maken van Soorapati, 

gewezen slaaf, daarna officier in ’s Compagnies 
dienst, die zich als zoodanig in den Ban tam - 
schen oorlog had onderscheiden, maar door on
tactvol optreden tot desertie was gebracht en 
zich sedert als een verbitterd vijand had doen 
kennen. Do Soenan had hem niet slechts toegelaten 
in zijn rijk, doch zelfs met grootc welwillendheid 
bejegend. Te Kartasoera nam men den schijn 
aan, alsof het noodige werd gedaan, om Soera- 
pati te overmeesteren en uit te leveren, in waar
heid echter waren de maatregelen tegen Tak en 
zijn geleide gericht. Verraderlijk overvallen, von
den Tak en de zijnen op 8 Februari 1686 in de 
hofstad den dood.

een1 .
in de oprichting van een fort. op den linker

oever der Tjidané of rivier van Tangerang, de nieuwe 
grens; het moest zich verbinden geen rechten in 
zijn kustgebied te heffen noch verdragen met dor
den te sluiten; het erkende aan de Compagnie de 
zeer hooge oorlogskosten — 600.000 rijksds. — 
schuldig te zijn, doch zou tot de betaling ervan 
niet gemaand worden, zoolang liet ’t monopolie, 
aan de Compagnie gewaarborgd, toonde te eerbie
digen; het zag ten slotte geheel af van alle aan
spraken op Cheribon.

Eerst in April 1684 werden de verbandsbepa
lingen in een contract vastgelegd; practisck was 
er reeds eerder uitvoering aan gegeven, o. a. door 
de uitwijzing van de Engelschen, Franschen en 
Denen. Meer nog dan het vertrek dezer handel- 
drijvenden was dat der vermogende Chineesche 
kooplieden naar Batavia voor Bantam noodlottig. 
Sneller dan Aboe’1 Fatah het had weten op te 
heffen, zonk het tot een tevoren niet gekende 
onbeduidendheid terug, eerlang zelfs „tot een 
wooning enkeld der ellendigen”.

Hot was voor de Regecring geon aanleiding, 
om den Soenan onverwijld tot genoegdoening te 
dwingen. Zo zag tegen een oorlog in Java’s bin
nenlanden te meer op, wijl haar gebleken was 
van een Mohammedaansche beweging, welke tot 
voorzichtigheid maande. Ze onthield zich dus 
van vijandelijkheden, maar zette zich met te 
grootcr ijver aan het werk, om haar gezag in Che
ribon en Priangan stevig te bevestigen. Zoo wer
den aan de regenten van laatstgenoemd gebied 
instructiën uitgereikt en hun stellig verboden, 
aan bevelen door of namens den Soenan

f
Zoo was dan in een tijdsverloop van ongeveer 

driekwart eeuw gansch Java met uitzondering 
slechts van den verren Oosthoek onder de supre
matie van de Compagnie gekomen. Cheribon, dat 
zich tot de helft der 17e eeuw, hoezeer vasalstaat 
van Mataram, in een groote mate van onafhanke
lijkheid had mogen verheugen, was sedert onder 
invloed van Bantam gekomen, en bij liet wisselen' 
van het getij, in 1681 toegetreden als bondgenoot 
der Compagnie. Niettemin zouden de Sultans — 
het rijk was in 1662 bij den dood van den Panem- 
bakan onder zijn drie zoons verdeeld — „sijn en 
blyven eerlycke, standvastige en getrouwe bond
genoten en vrinden van den Sousouhounang”, 
zooals het contract luidde. Niet vasullen dus lan
ger! Het deed er trouwens weinig toe, of do on
dergeschiktheid aan Mataram al dan niet werd 
erkend. Met Cheribon zou de Compagnie voort
aan naar goedvinden handelen, zooals ze ook 
met Bantam niet veel omslag meer had te maken. 
Als rijk had Cheribon nimmer veel beteekend en 
de vorstjes onder wie het was verdeeld, werden 
dan ook meer als regenten aangemerkt.

Maar met Mataram hadden de moeilijkheden 
nog geen einde genomen. De verplichtingen bij 
de jongste verdragen aangegaan, waren den adel 
een doom in het vleesck. G.-G. Speelman, wiens 
energie in zijn laatste levensjaren wel verslapt 
scheen, had do weigering der grooten van Soera - 
ba ja en Madoera, om zich naar de getroffen rege
lingen te gedragen, ongestraft gelaten en werke
loos ook toegezien, hoe de Soenan vreemde, der 
Compagnie slecht gezinde Oosterlingen tot zich 
trok en zelfs een haar vijandigen rijksbestierder 
benoemde. Zoo ver kwam het ten slotte, dat de 
vorst Semarang terug verlangde, Cheribon — 
terecht weder als onderhoorigheid erkend wilde 
zien en moeite deed, Priangan opnieuw onder zijn 
invloed te brengen. Toen nu Speelman overleden 

(1684), besloot zijn opvolger de zaken met 
Mataram onverwijld te regelen. Het eerste resul- 
taat was onbevredigend, waarom in 1686 de in de 
laatste oorlogen zeer bekend geworden krijg

gegeven,
gehoor te schenken. Zelfs ging de Regecring er 
wat later toe over, aan de regenten bepaalde 
leveringen van producten op te leggen. Te Che
ribon werd het fort, in 1680 daar vluchtig ge
bouwd, in een aan alle eisehen beantwoordende 
versterking herschapen en door bestuursmaat
regelen aan ieder duidelijk gemaakt, dat de Com
pagnie, en zij alleen, er het zeggen had. Ook stelde 
zij zich in verbinding met de hoofden van de 
aangrenzende landschappen Indramajoeen Gebang, 
het eerste vooral begeerd als den ontbrekenden scha
kel tusschen het voormalige rijk van Soeltan Goe- 
noeng Djati en haar gebied. Ten aanzien van Madoe
ra werd eveneens een politiek van directe bemoeienis 
gevolgd. Hier was na den oorlog Tjakradiningrat 
alleen in het W. deel des cilands, in Sampangdus, 
weder als heer erkend; in het O. deel, in Soemenep 
en Pamekasan, had de door Troenadjaja benoem
de Matjan Woeloc tot zijn dood het bewind uit
geoefend en was sedert daarin opgevolgd door 
zijn schoonzoons. Onderlinge geschillen waren door 
dezen in 1680 aan de Regecring, dus niet aan den . 
Soenan voorgelegd, en hadden ook Tjakradining
rat haar uitspraak doen inroepen. De Regecring 
zorgde er voor, dat haar het overwicht niet ont
glipte en de invloed van Mataram zoodoende 
teruggedrongen werd.

Zoo werden met vermijding van kostbare en 
uitputtende geweld maat regelen langs diplomalie- 
ken weg op Mataram beteckcnende voordoden 
behaald. In dezelfde vredelievende lijn gingen do 
handelingen van Camphuys en diens opvolger 
Van Outhoorn tot verhooging van de welvaart van 
Batavia’s omstreken en achterland. Zij bevor
derden den landbouw, droegen inzonderheid veel 
bij tot de uitbreiding van de rijst- en suikercul
tuur en zagen zich daarin niet, als in vroegere 
dagen, door strooperijen uit het Bantamsche be
moeilijkt. Wel deed de dood van Aboe’1 Natzar 
— 1687 — voor nieuwe onrust daar vreezen en 
geheel uitgebleven is deze dan ook niet, maar

Reed s

!

zeer

was

afmeting heeft de zaak niet genomen.sover-



JAVA. 201

was het gezag genoegzaam bevestigd, gesteund sterkte Bangil veroverd, maar desondanks was do 
als hot zich zag door de bezettingen van fort Speel- expeditie, ontijdig door Cnoll gestaakt, een misluk- 
wijk en het versterkte vorstelijk verblijf te Soe- king. Boter ging het onder leiding van Do Wilde in

1707, al was het treffen in de vlakte van Sangiri, na- 
Met Mataram bleven de betrekkingen gespan- bij Pasoerocan, bijna op vernietiging der krijgsmacht

uitgoloopen. Soenan Mas en de zoons van den ten 
vorigen jaro omgekomen Soerapati werden 
slagen en weken uit naar het ontoegankelijke 
bergland van Malang. Kediri en Pasoerocan wer
den bezet en bij Mataram getrokken. Het jaar 
daarop onderwierp Soenan Mas zich; hij werd 
naar Oeylon verbannen, een maatregel, welke 
op de 'Tblandsche wereld een levendigen indruk 
maakte. Niet minder radicaal was het optreden 

was hij langen tijd op gespannen tegen Sampang en Soorabaja, waar aan allen schijn
van zelfstandigheid der bestuurders een eind werd 
gemaakt en dezen zich tot regenten zonder meer 
zagen teruggesteld; de wijze, waarop dit mogelijk 
werd gemaakt, was zeker hoogst afkeurenswaardig; 
ze bevatte de kiem van nieuwe onlusten in zich.

In 1713 kwam het in Pasoeroean tot een uit
barsting, welke echter door den Soenan zonder 
hulp kon worden bedwongen (1714). Maar de 
ontevredenheid bleef voortsmeulen; ze was vooral 
wat de Madoereesche en Soerabajasche regenten 
betrof, tegen den Soenan gericht. In 1718 stond 
de Oosthoek weder in vuur en vlam. Gresik, Si- 
dajoc en Toeban werden door Soerabaja bedreigd, 
Pasoeroean door de daarmede verbonden benden 
van Balambangan en Bah. De troepen van Mataram 
werden geslagen, liepen ten deele over en die, welke 
de Regeering onder Gobius had kunnen zenden, wa
ren te zwak, om veel to kunnen uitrichten. De 
ontevreden regenton der O. Mantjanegara sloten 
zich bij het verzet aan, vervolgens ’s vorsten 
zoons van onechten bloede, de Pangérans Dipane- 
gara en Dipasanta, en liet jaar daarop, dat van 
zijn dood, ook zijn echte zoons, de Pangérans 
Poerbaja en Blitar. Pangéran Aria Mataram, de 
oom van den nieuwen Soenan — Praboe Mangkoe- 
negara onder den naam van Amangkoerat IV 
(1719—’26) — trad eveneens tot den opstand toe 
en noodzaakte den vorst zijn hofstad te verlaten 
en te Scmarang bij de Compagnie steun te zoeken. 
Wel mocht het door krachtig optreden gelukken, 
Kartasoera voor hem te bewaren, doch voorko
men kon men niet, dat de Buitenprovinciën en 
ook het N. deel van Semarang verloren gingen. 
Maar daarop keerde de krijgskans, gevolg vooral 
van het gebrek aan samenwerking bij de insur- 
genten. Madoera kon door den getrouw geble
ven bestuurder van Sampang van de er geweldig 
huishoudende Balische benden worden gezuiverd, 
Aria Poespita van Soerabaja begreep het gera
den tot onderhandelen over te gaan, Aria Mata
ram onderwierp zich; de Soenan deed hem met 
zijne zoons en behuwdzoons worgen. Aria Poespita 
vond geen gehoor, word bij Ivapoetran geslagen 
en moest Soerabaja prijsgeven. Nog gunstiger 
werd de toestand door de aankomst van troepen 
uit Nederland. Hierdoor kon den grooten van 
Madioen, Kediri en Soerabaja een emstigo neder
laag worden toegebracht en moesten Poerbaja 
en Blitar naar het onherbergzame Malangsche wij
ken. Ziekten en ellende sleepton hier velen weg, o.a. 
Blitar en Poespita, en dwongen Poerbaja in ’t be
gin van 1723 tot onderhandelen. Weinige maan
den later volgdo de onderwerping van alle ver
zetsleiders; Poerbaja zag zich voor zijn verder 
bestaan land in Tangorang toegewezen, de andere 
grooten, onder wie Dipanegara, een zoon van

roesoean.

nen, nog vele jaren. Alle pogingen tot toenade
ring werden door do Regeering afgewezen. Drin
gender waren zo geworden naarmate Soerapati, 
sedert den moord op Tak naar Pasoeroean uit
geweken, zich in die streken gevreesder had ge
maakt. De Soerabajasche regenten ontzagen hem 
en dien van Kediri en Loedaja bezorgde hij bij 
voortduring overlast, van Bangil tot Panaroekan 
heerschte hij onbeperkt. MetTdo heerschers van 
Balambangan 
voet, totdat huwelijksbanden een betere ver
houding deden ontstaan en Soerapati nog te ge- 
duchter maakten. Toen het daarbij der Regee
ring duidelijk was geworden, dat de hoofdschul
dige in do zaak-Tak niet de willooze Soenan, 
maar diens zoon, de vermoedelijke troon sop volger 
was en dat deze met Soerapati nog in verstand
houding stond, toen begreep ze het geraden, met 
de politiek van onthouding jegens Mataram te 
breken. De dood van den Soenan in 1703 drong 
haar trouwens tot inmenging. Uit zelfbehoud 
moest de verheffing van den Adipati Anom, later 
Soenan Mas genaamd, belet, c. q. ongedaan ge
maakt worden en diens oom Pangéran Poeger, 
de uit den laatsten oorlog bekende, ten troon wor
den gebracht. Deze had bovendien de algemeenc 
sympathie, terwijl de Adipati Anom die miste en 
door zijn verstandhouding met den niet-Moham- 
medaanschen Soerapati velen, o. a. ook Tjakra- 
diningrat van Madoera als hoofd eener partij 
edelen, tegen zich had. Toen nu Poeger in 1704 
zijn belangen in handen der Compagnie legde, 
werd besloten, hem zoo krachtig mogelijk te steu
nen en riep men hem tot Soenan uit. Dit was 
het sein tot wat de le Javaa?ische Succtssie-oorlo'j 
pleegt te worden genoemd. Zonder over dezen 
krijg uit te weiden, worde slechts aangetcekend, 
dat in September 1705 Amangkoerat III door De 
Wilde uit zijn Kraton te Kartasoera verdreven 
on Poeger er als Pakoe Boewana I gehuldigd 
werd. Do nieuwe vorst erkende de verdragen van 
1077 en ’78, deed tevens on voorwaardelijk afstand 
van het gebied bewesten de Losari en de Donan, 
zoomede van Oheribon, Semarang en Oost-Madoera, 
dus van Pamckasan on Soemenep. Met kwijtschel
ding van de nog bestaande schuld werd hem de ver
plichting opgelegd om 25 jaar achtereen 800 kojangs 
rijst te leveren, waarnaast het monopolie van lijn
waden en andere voordooien op het stuk van han
del werden verkregen. Voorts zouden niet slechts 
vreemde Oosterlingen maar allo vreemdelingen, 
dus ook Europeesche, tot toelating in het rijk de 
vergunning der Hooge Regeering behoeven (Verdrag 
van 5 October 1705). De ten laste van den Soenan 
te onderhouden bezetting van het fort te Kartasoera 
zoude „stroopop, die men aldaar op den troon had 
geplaatst”, voor wegwaaien behoeden.

Intusschen was nog slechts een klein deel van 
do oorlogstaak volbracht. Het belangrijkste wacht
te nog op afdoening. Soenan Mas moest tot do 
erkenning van Pakoe Boewana’s gezag gedwongen 
on met hem Soerapati, tot wien lnj zijn toevlucht 
had gezocht, in onderwerping gebracht worden. 
Do actie speelde zich af op nagenoeg hetzelfdo 
toonoel, waarop de vorige oorlog was gevoerd. 
In October 1700 werd Soera pat i’s voornaamste

ver-
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zeker, maar in elk geval tegen een zoodanige, 
welko der Compagnie voordeel waarborgde, wat 
alweder toezicht, eerlang ook technische be
moeienis medebracht. Aldus werd gaandeweg ge
broken met het stelsol — het Portugeesche — 

zich te beperken tot den handel aan de kust, 
en naar Spaansch voorbeeld de aandacht gericht 
op de productiebron zelve, met het oogmerk haar 
capaciteit te verhoogen. De instelling van com
missies — sedert I6S6 — was de tastbare uiting 
van dit streven, „de gecommitteerde tot en over 
de zaken van den Inlander”, 30 jaren na dien, 
de voldragen vrucht ervan. Wel golden deze maat
regelen, in welker verband ook de benoeming 
van Pangéran Aria Oheribon tot „Opsigter” over 
de Preanger- regen ten melding verdient, de ge
westen onder het direct gezag der Compagnie, 
maar dat de leidende gedachte zich ook tot het 
gebied daarbuiten uitstrekte, blijkt uit de in 
1G84 aan Bantam opgelegde verplichting, om zijn 
peper bij uitsluiting aan de Compagnie'af te staan, 
niet minder vooral uit de besprekingen van Com
mandeur Govert Cnoll, in 1709 te Kartasoera ge
voerd, welke tot gevolg hadden, dat de Soenan 
zijn regenten opdroeg, om voortaan de landspro- 
ducten alleen aan de Compagnie af te leveren. 
Maar eerst de onder de auspiciën van Bewind
hebber Witsen krachtig doorgevoerde koffiecul
tuur zou „den overgang der Compagnie van han
delslichaam tot territoriale mogendheid” pas goed 
inleiden, omdat ze den Koopman dwong, zich als 
Souverein te doen gelden, toezicht uit te oefenen 
niet slechts op de cultuur, maar op al wat daar
mede ten nauwste samenhing: op de wijze van 
gezagsuitoefening, op de wegen, op den veestapel. 
De koffie eischtc deze intense bemoeienis meer 
dan elk ander product, omdat geen cultuur een 
zoo groole uitbreiding heeft gekregen in zoo korte 
spanne tijds. In 1706 werd het eerste monster 
verscheept, in 1723 reeds brachten de Djaka- 
trasche regenten alleen één millioen pond op. 
De productie werd welhaast angstwekkend, deed 
vreezen voor te groote welvaart, waarin een ge
vaar werd gezien, en maakte op maatregelen be
dacht tot beperking. Wat nooit het geval is ge
weest met de toch ook zeer beteekenende sui
kercultuur in de Bataviasche Ommelanden, Che- 
ribon en elders, —streken trouwens, welke de bin
nenlanden in ontwikkeling vooruit waren, terwijl 
de voordeelen der cultuur niet regenten maai
den particulieren ondernemers, meest Chineezen, 
in de zakken vloeiden.

De groote uitbreiding, welke de suikercultuur 
had verkregen, was mogelijk geworden door den 
vredestoestand, waarin de Compagnie na liet be
ëindigen van den burgeroorlog in Bantam met 
dit rijk verkeerde en welke lange jaren onverstoord 
is gebleven. Maar tevens had zij bijgedragen tot 
een zeer bedenkelijke vermeerdering van het 
tal Chineezen op Java, een 
zoo groot geworden, dat voor velen geen 
was. Dit gevoegd bij de omstandigheid, dat tal 
van anderen het tot rijkdom hadden gebracht, 
velen ook als pachters van pasars en sjah bandu- 
rijen invloed op inlandsche grooten hadden be
komen, maakte, dat de Chineezen een macht 
beteekenden, welke alle aandacht van de zijde 
der overheid eischte. Deze was in haar maatrege
len tot bezwering van het gevaar verre van ge
lukkig, de corruptie der ambtenaren deed de rest. 
Zoo werd de Regeering — door twisten, in haar

Socrapnti, en do aanzienlijken van Soera ba ja, werden 
naar Ceylon verbannen; alleen Raden Brahim, de 
laatste van de Soerapati’s, bleef in Malang zwer
vende.

Aldus was ook deze krijg, de 2c Javaanschc 
Successieoorlog, tot een goed einde gebracht. 
Eerst 10 jaren later — 8 Nov. 1733 —, in welken 
tijd een nieuwe Soenan, minderjarige zoon van den 
vorigon, in 1726 onderden naam Pakoe Boe wan n II 
was opgetreden, werd bij een verdrag orde gesteld 
op de belooning voor de bewezen hulp en op den 
achterstand in de nakoming van reeds bestaande ver
plichtingen, Vijftig jaren achtereen zou de Soenan 
1000 kojangs rijst ’s jaars tc Batavia afleveren. Ver
der werd de lcvering van peper, houtwerken en ka- 

garens geregeld en de koffiecultuur, aan 
’s Compics monopolie niet bevorderlijk geacht, 
in 't rijk geheel opgeheven. Ook nopens de onder
houdskosten van het garnizoen werden nieuwe 
regelingen getroffen. Tegenover de lasten aldus 
aan het rijk opgelegd, stond kwijtschelding van 
achterstallige en andere schulden.

Wat uit dit verdrag sterk naarvoren drong, 
was de begeerte, om van Java’s vruchtbaren 
bodem meer dan tot dusverre partij te trekken. 
Het monopoliestelsel met zijn parasitaire en ver
dere schadelijke nevenwerkingen had steeds min
der voordeelen opgeleverd, de bemoeienis met 
de inwendige aangelegenheden der rijken in West- 
zoowel als in Midden- en Oost-Java de natuurlijke 
gesteldheid daarvan leeren kennen, een en ander 
gaandeweg het inzicht doen rijpen, dat er „van 
de ware vrugten, die in Java staken”, wel op 
voordeeliger wijze ware te profiteeren dan door 
het verschacheren van producten tegen geprivi
legieerde artikelen van invoer, van kleedjes vooral. 
Reeds toen men naar aanleiding van het verraad 
aan Tak gepleegd de Preanger-regcnten aan het 
gezag van den Soenan had onttrokken, was hun 
de verplichting opgelegd, de landsproducten voort
aan niet langer hem, maar aan de Compagnie 
te leveren. Gedwongen leveringen tegen vooraf 
bepaalden prijs bestonden trouwens reeds lang. 
Al in Coen’s tijd had de bevolking om Batavia 
haar sirih en pinang aan den pachter moeten af- 
staan; rijst, daarna ook hout en bamboe werden 
door de omgeving van het fort tc Tandjoeng 
Poera opgebrachl, eerst ten behoeve van die ver
sterking, later ook voor ’s Compagnies scheeps
bouw. Gedwongen houtaankap was er uit ont
staan, deze na verloop van tijd onder Europecseh 
toezicht gekomen. Met de pepercultuur was het 
in zoover anders gegaan, dat plantdwang was 
opgelegd, toen de leveringen niet langer toereik
ten ; ook wel last tot extirpatie, als overvloed 
het monopolie schade kon doen. Zoo had men de 
katoenteelt aanvankelijk verboden, opdat de in- 
Jandsche weefsels de van buiten door de Compag
nie aangebrachte niet zouden verdringen, totdat 
overtuigend was gebleken, dat ze op den duur 
toch niet te weren waren. Maar toen men dooi
de krijgsverrichtingen in de binnenlanden met 
de katoenproductie daar kennis had gemaakt en 
vooral, nadat van groote vraag naar katoen in 
Europa was gebleken, had men zich beijverd, 
er zooveel mogelijk van te bekomen, was zelfs 
nog voor ’t einde der 17e eeuw katoen in de Bo
venlanden bepaald gevorderd. Ook kardamom, 
zwavel, peper, was, vogelnestjes, vervolgens in
digo werden van de regenten in bij schatting be
paalde hoeveelheden geëischt. Tegen vergoeding
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gebouwd. Verder de verplichting tot periodieke Ic- 
vering van rijst, indigo, katoen on andere producten.

Practisch was het rijk van den ficren Agocng tot 
een wingewest verlaagd. Tevens ook aan Tjakra- 
diningrats vèr reikende verwachtingen de bodem in
geslagen ; deze had zich te vergenoegen met zijn 
onafhankelijkheid van Mataram en met een regent
schap, dat van Scdajoe, voor zijn zoon. Voorwaar, 
con schamel loon voor dc groote diensten door hem 
in de dagen van „bijna radclooze bekommering” 
bewezen. Gevaarlijk bovendien dat afschepcn zóó! 
Want nog hield Tjakradiningrat de op de Chincezen 
in Oost-Java veroverde plaatsen bezet en dc cenige 
ontevredene was hij niet. Toen nu de Rcgeering zijn 
eischen niet wilde bevredigen, begon hij de vijande
lijkheden op Madoera en op den overwal. Met af
wisselend geluk werd in 1745 gestreden, ten slotte 
Tjakradiningrat genoodzaakt naar Bandjermasin 
te wijken, waar hij bij de Engclschcn steun dacht te 
vinden. Hij word er echter gearresteerd en Ceylon 
was het eind.

Toen de rust hersteld was, maakte de G.G. Van 
Imhoff ter consolideering van het nieuw gewonnen 
gebied een reis over geheel Java, na tevoren in na
volging van Van Swoll en Zwaardecroon dc Boven
landen te hebben bezocht. Deze reis — over zijn 
„Hervormingen” worde hier gezwegen — bracht 
hem ook te Soerakarta, waar een incident plaats 
greep, dat tot den emstigsten oorlog, tot dusverre 
op Java gevoerd, aanleiding gaf en de splitsing van 
Mataram ten gevolge had. Mangkoe Boemi, een van 
Pakoe Boewana’s broeders, achtte zich door den 
Landvoogd belcedigd, verliet bet Hof en sloot zich 
aan bij Mas Sajjid, een groote, die reeds sedert den 
Chineeschen opstand tegen den Soonan in het veld 
stond. De krijg vertoonde aanvankelijk het karak
ter eener guerilla, maar nam bij het overlijden van 
Pakoe Bocwana II in 1749 groote afmetingen aan. 
De Soenan had voor zijn dood het rijk overgedragen 
aan de Compagnie, wijl hij niet wenschte, dat de Adi- 
patiAnom hem opvolgde, hoezeer deze door hem in 
overleg met de Rcgeering daarvoor aanvankelijk was 
aangewezen. Door deze belangrijke beschikking —
11 December 1749 — kreeg dc Rcgeering de volle
dige bevoegdheid, om met den troon naar goedvin
den te handelen. Haar vertegenwoordiger, Von Ho- 
hendorff, begiftigde er enkele dagen voor het ver
scheiden van den stervenden Soenan den Adipati 
Anom onder den naam Pakoe Boe.wana III mede; 
het was het antwoord op de daad van Mangkoe 
Boemi, die zich inmiddels te Djokjakarta — het 
oude, in 1677 verwoeste Karta — tot Soenan had 
doen uitroepen. Groot was diens aanhang, gering 
die van den minderjarigen vorst. Ook had Mang- 
koc Boemi in Mas Sajjid, welhaast zijn schoon- 

sloot, wat de Re- zoon, een in de oorlogspractijk geschoold bond- 
nieuw verdrag genoot. De knjg word vier jaar lang met afwisselend 

geluk gevoerd en zou wellicht nog jaren hebben ge
duurd, ware er tusschen Mangkoe Boemi en Mas 
Sajjid geen vijandschap ontstaan. Hierdoor besloot 
eerstgenoemde onderhandelingen aan to knoopen, 
welke er toe leidden, dat hem de helft van het 
Mataramscho rijk werd afgestaan, over welk gebied 
hij den 13cn Februari 1755 als Soeltan Amangkoe 
Boowanalword gehuldigd. Mas Sajjid bleef nog ruim 
twee jaar in verzet, onderwierp zich toon aan den 
Soonan en zag zich nu met den titel van Pangóran 
Adipati Mangkoe Negara 4000 tjatjahs in het Z.O. 
deel des rijks toegewozon, als leen van Soerakarta, 

van den gelijk het aan Pakoe Bocwana III gelaten deol van 
Mataram sedert genoemd is.

boezem verdeeld — door een oproerige beweging 
onder de Chincezen verrast en wist zij de middelen 
niet to vinden, om haar in de geboorte te smoren. 
Begin Octobor 1740 nam zij eindelijk maatrege
len tot verdediging van liet reeds bedreigde Ba
tavia. Do gisting binnen de stad nam hand over 
hand toe, do 9° bracht voor de daarin achter
gebleven Chincezen een waren Bartholomeusnacht. 
Het moorden hield nog een aantal dagen aan; 
toen volgde een algemeene amnestie. Maar in- 
tusschcn had zich de opstand naar het Oosten 
uitgebreid, zelfs tot voorbij Semarang. In het 
volgende jaar, de strand gewesten bevonden zich 
reeds in de macht der Ohineezen, viel ook de 
Soenan hen bij. De hofwaclit werd afgemaakt, 
een aanval op het fort gedaan, terwijl op ’s vor
sten last de voor kort van Ceylon teruggekeerde 
zoons van Soenan Mas om het leven werden ge
bracht. Dit uit vrees, dat dc Chincezen een dier 
prinsen op den troon zouden brengen, uit wraak 
ook over hun heulen met den bevelhebber der 
bezetting. Medio 1741 liet zich de toestand aller- 
bedcnkelijkst aanzien. Het fort was gevallen, de 
strandgewesten waren in ’s vijands handen, zelfs 
Semarang liep gevaar. Eerst in October werd 
een toereikende macht derwaarts gezonden en 
namen dc zaken onder leiding van Commissaris 
Verijssel een gelukkige wending. De Soenan liet 
onderhandelingen aanknoopen, zond in het be
gin van 1742 de Ncderlandschc gevangenen naar 
Semarang en verbood zijn regenten aan de Chi- 
neezen verdere medewerking to verleoncn. Maar 
nu verklaarden dezen hem vervallen en riepen 
een kleinzoon van den naar Ceylon verbannen 
Soenan Mas tot vorst uit. Pakoe Bocwana ont
vluchtte zijn residentie cn liet te Semarang om 
hulp verzoeken, waartegenover hij den afstand 
der strandgewesten alsmede het recht aan do 
Rcgeering, om zelf een Rijksbestierder te kiezen, 
in uitzicht stelde. Terwijl nog onderhandeld werd, 
deed Tjakradiningrat van Madoera, die steeds onze 
zijde had gehouden, een inval in Mataram, cn 
bezette de hoofd stad. Deze daad verhoogde het 
reeds bestaande wantrouwen tegen den Madoe- 
recschen prins in groote mate. Het mocht echter 
gelukken, hem tot ontruiming der residentie te 
bewegen, waarna ze door eigen troepen bezet en 
Pakoe Bocwana er hersteld werd. Mas Grcndi, de 
candidaat der Chincezen, had, door zijn aanhang 
verlaten, inmiddels reeds „ampocn” gevraagd en 
verkregen. De beweging verliep door gebrek aan 
samenhung, de laatste benden weken uit naar 
hel Malangsche, de klassieke toevlucht van op
roerlingen. Pakoe Bocwana schudde het oude 
slof af, koos zich een nieuwe gemalin en een nieuwe 
hofstad
geering wel zoo goed vond, een 
<11 Nov. 1743), „Articulen van reconciliatie” ge
noemd. Hierbij kwam aan do Rcgeering liet recht 
van benoeming van don Rijksbestiordor on van de 
Hoofdregenten, die haar den eed van trouw moes
ten zweren, alsmede het muntrecht. Dc Soenan deed 
afstand van de onder Semarang ressorteerendc sjah- 
bandarijen, van Soerabaja en bijbehoorende regent
schappen, van Djapara en ltombang, van de Java- 
kust tot 600 roeden landwaarts in, van hot res- 
toerend deel van eiland Madoera cn van den 
Oosthoek, gerekend van den meridiaan van Pa- 
soeroean. Ter hetere verzekering van den weg 
Semarang-Mataram zouden ten laste 
Soenan aan dien weg een paar forten worden
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in den uitersten Oosthoek, Balambangan, de Bali- 
neesche Pangóran Patiliet bewind voerdo. Tientallen 

jaren had do Regeering zich van allo bemoeienis, 
welke verder reikte dan het Noorderstrand, onthou
den. In 1767 echter besloot ze haar gezag in het 
Oosten te doen gelden ; een expeditie werd uitgerust, 
Balambangan bezet, vervolgens ook de tegenstand 
der Chineèzcn te Oeloo Padjang, afstammelingen 
der rebellen uit Valckeniers tijd, gebroken. Daarop 
richtte men de wapenen tegen Singosari 
rapatische gebroed”, waarbij de Soenan en de regen
ten van Soerabaja en Madoera hulp verleenden. Ma- 
lang en Antang werden genomen, waarna do vijand 
naar den Kloet trok en er zich versterkte. Inmiddels 
hadden do Baliërs zich door het ontruimen van Ba- 
lambangan daar weder kunnen herstellen, zoodat 
men in 1768 tot nieuwe krachtsinspanning moest be
sluiten. Zij leidde tot volledig succes; in Mei viel Ko- 
ta, de versterkte verblijfplaats van Pangéran Wilis, 
den bevelhebber der Baliërs, terwijl in ’t Westen 
Singosari gevangen genomen en Melajoe Koesocma, 
Soerapati’s kleinzoon, verdreven werd. Men was nu 
den toestand geheel meester en zou dien ook meester 
gebleven zijn, had men uit schrielheid zich niet tot 
het achterlaten van een uiterst geringe, bovendien 
nog versnipperde bezetting laten verleiden. Hier
door was het mogelijk, dat enkele jaren later reeds, 
in 1771, een Balische geestdrijver Balambangan in 
opstand bracht. ,,Zoowel de macht der vijanden als 
hare drift en hardnekkigheid accresceerde” dermate, 
dat aanzienlijke versterkingen moesten worden aan
gevoerd, waarmede nochtans geen afdoendo resul
taten konden worden behaald. Zelfs leed men bij een 
poging, om Bajoe, de voornaamste versterking der 
Baliërs, te nemen, échec.De in 1772 gereconstrueerde 
expeditie was aanvankelijk niet gelukkiger, men 
moest tot een geregeld beleg der veste besluiten en 
eerst in October viel deze ons in handen. Maar hier
mede was dan ook het doel bereikt en aan de heer
schappij der Baliërs in dit deel van den Oosthoek 
een einde gemaakt. Een goed deel hunneren van do 
Boegineezen, die met hen samen waren gegaan, 
weken uit naar Noesa Baroeng, waar men hen uit 
gebrek aan voldoende strijdkrachten voorloopig on
gemoeid liet. Na aankomst van troepen uit Ned 
land werden ze ook daar aangegrepen — 1777 - 
nu geheel van Java’s bodem verdreven; driekwart 
eeuw had de Balische overheersching in den Oost
hoek stand gehouden, sedert Soerapati er zich als 
onafhankelijk vorst gevestigd lmd.

In de Vorstenlanden, collectieve benaming van de 
deelen, waarin het rijk van Mataram in 1755 was ge
splitst, bleef de rust, dank zij het beleid der gou
verneurs van de N.O. kust, ongestoord. Het ver
dachte heel wat'zeemanschap, om dit blijkens de 
sterke toeneming der bevolking zoo heilzame resul
taat te bereiken. Want onder de ascli van het oor
logsvuur gloeide nog de onderlinge haat der hoofd
personen en de wijze, waarop destijds de verdeeling 
van het gebied tusschen de Hoven had plaats ge
had, gaf bij voortduring aanleiding tot moeilijkhe
den. De Soenan haatte den tot zijn evenknie opge
komen opstandeling van wreleer en deze was „d 
schooier” Mangkoe Negara, zijn schoonzoon, met 
beter gezind. Eindelijk mocht liet Gouverneur Van 
der Buigh gelukken „na ongeloovlijke haerkloverij- 
en”een modus te vinden, om de geschillen uitden weg 
te ruimen. Den 20en April 1774 werd het z.g. Schei- 
dingsverdrag door partijen onderteekend. Twaalf 
jaar later overleed Soenan Pakoe Boewana III. 
Nog tijdens zijn ziekte liet de Soeltan onder een nie-

Aldus was in vervulling gekomen het denkbeeld, 
reeds bij Speelman gerezen en in het begin van den 
oorlog door Von Holiendorfï aanbevolen, om door 
verdeeling van Mataram de rust te bevorderen, 
Maar dat doelbewust in dio richting zou zijn ge
stuurd, kan bezwaarlijk worden aangenomen; veel
eer mag men het er voor houden, dat de verdeeling 
onder den drang der omstandigheden als een pis- 
aüer is aanvaard.

Inhetzelfde jaar,dat do voren gememoreerdekrijg, 
de 3c Javaanschc Successieoorlog,in Mataram uitbrak, 
grepen ook in Bantam gebeurtenissen plaats, welke 
dat rijk geheel zijn zelfstandigheid zouden doen ver
liezen.De verhouding was sedert de ten behoeve van 
Soeltan Hadji verleende tussekenkomst goed geble
ven. In het laatst der 17e eeuw had de Compagnie 
zelfs in naam en met steun van Bantam het rijk Soe- 
kadana ter Westkust van Borneo veroverd en in 
173S had zij den Sultan terzijde gestaan bij de af
wikkeling van grensquaesties met Palembang, ter
wijl tevoren, inl731,Poeloe Pandjang, vóór de reede 
van Bantam, in ruil voor zekere handelsconcessies 
langs minnelijken weg aan de Compagnie was geko
men. Het waren dan ook inwendige moeilijkheden, 
welke, als in Mataram,tot ingrijpen zouden dwingen. 
Zij vonden hare aanleiding in het drijven van een der 
gemalinnen van Soeltan Zeinoe’1 Arifin, een vrouw 
van geest en schoonheid, die zich beijverde haar gun
steling en neef op den troon te krijgen, ten prejudice 
van den wettigen opvolger. Ze wist haar echtgenoot 
voor het plan te winnen en evenzoo den Landvoogd 
Van Imhoif ,(1747). Toen de Sultan kort daarna 
krankzinnig en naar Ambon verwijderd werd, trad 
Sjarifa, de Soeltane, als regentes op. Verwekte dit 
reeds ontstemming, de wijze, waarop zij het be
wind voerde, deed dit nog veel meer. Een opstand 
brak uit en noch de wapenen, noch de maatregelen 
door de Regeering genomen, om de gemaakte fout 
te herstellen, konden de rust terugbrengen. Tot 
zelfs onder de muren van Batavia kwamen de stroo-
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pende benden, aangevoerd door den leider des op- 
stands, Kjahi Tapa. Eerst na twee jaren van in
spanning mocht het gelukken, de rust te herstellen. 
Sjarifa en haar neef hadden toen reeds lang het land 
verlaten en de troon was aan de dynastie hergeven, 
eerst aan een broeder van den inmiddels op Am
bon overleden vorst, daarna bij minnelijke schikking 
aan zijn zoon, onder wiens bewind — hij stierf in 
1777 — de rust niet meer verstoord werd. Maar op 
den dag, dat Arifins broeder tot Soeltan en zijn zoon 
tot kroonprins waren uitgeroepen — 17 April 1752 
— was Bantam tot een leenrijk gemaakt en had het 
weder een deel van zijn gebied moeten in boet en, o.a. 
Lampong Sileboe, waar zich in 1682 de Engelschen, 
echter slechts tot nader opzeggen, hadden mogen 
vestigen. Kjahi Tapa c.s. bleven nog het gansche 
jaar 1752 in verzet, hielden, tot schrik van de Hol- 
landsche boeren — creatie van Van Imlioiï —, danig 
in de Omme- en Bovenlanden huis, werden ten laat
ste bij Bandoeng uiteen gejaagd en zochten daarop 
hun heil bij de opstandelingen in Midden Java.

Zoo waren dan de eenmaal zoo geduchte rijken 
Mataram en Bantam tot de nederige stelling van 
leenstaten verlaagd, beide bijdragende hun con
tingenten m producten ten behoeve van de Com
pagnie. In den Oosthoek was het nog niet zoo ver, 
al hadden ook daar de regenten zich acten van ver
band uitgereikt gezien. De streek was achterlijk en 
dun bevolkt en in de Bovenlanden zwaaide de 
zaat van Soerapati en Singosari, de voormalige 
wapenbroeder van Mas Sajjid, den scepter, terwijl
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tig voorwendsel een inval in liet buurrijk doen, welke 
door de krachtige houding van Solo’s Resident Icon 
worden gekeerd. Dadelijk was Mangkoe Negara mede 
opget rokken, om do plannen van zijn bitteren vijand, 
den Sultan, te verijdelen. Toon deze twee jaren lator 
ernstig ziek werd, was het de Socnan, die aan Djok- 
jakarta ergernis gaf en Mangkoe Negara tot het ple
gen van vijandelijkheden dreef. De eerzucht van 
dezen ging zelfs zoover, dat hij bij de Regeeritig 
aanspraak maakte op den troon van Djokjakarta. 
Maar Mangkoe Boewana I herstelde en vóór mon het 
goed wist, had Mangkoe Negara zijn afstraffing ge
kregen en zag de Socnan zijn rijk bedreigd. Er werd 
echter een verzoening bewerkstelligd, maar deze 
bleek, wat den Socnan betrof, geveinsd. Ook ging 
deze zwanger van het plan den Gouverneur en alle 
Europeanen om het leven te brengen; kennelijk 
stond hij onderden invloed van „de paapen”, d. w. z. 
geestelijke drijvers. Hem werd den eisch gesteld,., 
die lieden uit te leveren; een militaire macht werd 
gereed gehouden, om dien eisch zoo noodig kracht 
bij te zetten. Maar zoo ver behoefde ket niet te 
komen, de Soenan gaf nog tijdig toe^J7^

Nu was het weder Djokjakarta, daezorgen baarde. 
Mangkoe Boewana, de vorst op wien te rekenen viel, 
overleed in 1792. De houding van het Solosche Hof 
bij deze gebeurtenis voorspelde niet veel goeds, nog 
minder die van Mangkoe Negara, terwijl de kroon
prins allerlei bezwaren opperde, toen hem de acte 
van verband werd voorgelegd. Gouverneur Van 
Ovcrstraten wist met veel beleid de moeilijkheden 
te overwinnen en vervolgens ook van den Socnan 
een belangrijke concessie te verkrijgen, deze name
lijk, dat het aan Mangkoe Negara in leen gegeven ge
bied in bezit werd omgezet en aan zijn wettige op
volgers zou overgaan.

Aldus was tegen het eind der 18e eeuw, in de laat
ste levensdagen der Compagnie, de toestand zooda
nig, dat het overwicht groot genoeg bleek, om dien te 
kunnen beheerschcn. In matorieelc kracht schuilde 
liet toen allerminst; die was zelfs niet voldoende, om 
de „hoeren zeeroovers”, als Daendels zo zou noemen, 
van de Java-kust te weren. Deslemeer echter in het 
verleden, dat grootsch was ondanks vele tekortko
mingenja fouten,doch dat altijd beoordeeld behoort 
to worden naar „die Logik jener Zeit” en waarvan 
met waardeering dient te worden getuigd, dat het 
Java harl gebracht het vóór alles noodige: rust!

liet staatsbestuur zag zich al dadelijk voor do 
vraag gesteld, hoe Indië te besturen, een vraag, die 
zich practisch beperkte tot Java en waarvan het 
antwoord beslissen zou over de keuze tussehen be
stendiging van liet oude met zijn gedwongen arbeid, 
contingenten, geforceerde levoringen, monopolie 
i-n onthouding van bemoeienis met do inlnndscho 
huishouding, óf aanvaarding der beginselen van den 
nieuwen tijd, welke vrijheid wilden op het stuk van 
arbeid en handel en gewaarborgd recht voor ieder. 
Het valt buiten het kader, op den strijd der mee- 
ningen over deze materie in te gaan. Genoeg zij het 
te vermelden, dat de behoudsmannen, onder wie

moest zijn, Java in staat van verdediging to bron- 
gen. Hervormen was hem niet opgedragen, wel het 
onderzoek naar de wenschelijkhcid ervan en vooral 
hot krachtig bestrijden van de corruptie. „De man 
met do plak”, waaraan Indië zoo’n behoefte had, 
heeft er dit straf instrument duchtig gezwaaid. En 
niet pliehtvergeten landsdienaren alleen ondervon
den de felheid zijner slagen; ook de inlandsche ho
ven zouden ervaren, dat er met „Mas galak”1), als 
de Preangerman met verminking van het woord 
Maarschalk (uitgesproken: Marcskalak) Daendels 
noemde, niet te mallen viel. Allereerst Bantam, 
reeds in het jaar van ’s Maarschalks komst. Het 
land was sedert den dood van den Sultan, in 
1802, aan onrust ten prooi, doordien bij die gele
genheid weder eens moeilijkheden over de opvol
ging waren ontstaan. Toen nu Daendels bij den 
aanleg van verdedigingswerken aan do Meeuwen
baai naar zijn meening niet voldoende medewer
king van den Sultan kreeg, eischte hij van dezen de 
uitlevering van den Rijksbestierdor, in wien de 
Landvoogd ’s vorsten boozen geest zag. Dupuy, die 
den eisch overbracht, werd met zijn geleide in den 
kraton vermoord. Drie dagen na ontvangst van het 
bericht omtrent het voorgevallene stond Daendels 
zelf voor den kraton. Deze werd veroverd, de Sul
tan verbannen en de Rijksbestierder gefusilleerd. 
Bantam werd tot domein van den Koning gedecre
teerd, het gebied ten Oosten der Tjidané en der Tji- 
mandiri met Sading en Djasinga. bij de Gouveme- 
mentslanden ingelijfd evenals de Lampongsche dis
tricten. Twee jaren later vond Daendels in het voort
duren der strooptochten door aanhangers van den 
afgezetten vorst aanleiding, om den troon door een 
ander te doen bezetten en tevens de Stranddistrie
ten te annexecren. Toen het onrustig bleef, ging 
een volgend bestuur er weldra toe over, aan het 
Soeltanaat voorgoed een eind te maken (1813) en 
.... met de invoering van het Landrentestelsel een 
begin ! De Sultan werd met behoud van zijn titel op 
een jaargeld gepensionneerd, diens zoon trad bij het 
overlijden van zijn vader drie jaren daarna in diens 
rechten, maar werd in 1832 wegens medeplichtig
heid aan zeeroof verbannen. Met hem verdween het 
laatste overblijfsel van Bantams vroegere macht, 
maar de woelingen, welke in het verleden het rijk 
hadden verontrust, hebben nog vele jaren op de re
sidentie haar nawerking doen gevoelen.

Ook aan wat in Cheribon nog aan vroegere groot
heid herinnerde, werd in het begin der 19e eeuw de 
laatste slag toegebracht. Het land zuchtte reeds 
lang onder het wanbestuur der vorston. De desa’s 
waren aan Chincezen verhuurd en de bevolking 
aldus geheel aan de willekeur dier lieden overgege
ven. Toen nu daarbij nog kwam ontevredenheid 
ovor de opvolging van een der Soeltans, waarbij de 
bevolking het voorden rechthebbende, Radja Kano- 
man, had opgonomon, brak in 1806 een ernstige 
opstand uit. Engelhard word dien met beleid mees
ter. Daendels vond het echter noodig diens regelin
gen to herzien, lijfde in 1S09 de bovenlanden in en 
maakte de drie Sultans, zij het ook mot behoud van 
hun titel, tot „ambtenaren”. Twee jaren later werd 
Soeltan Cheribon — zoo werd Kanoman na zijn te
rughoor in 1807 van Ambon genoemd — af gezet en 
hom mot do vergunning zich ter hoofdplaats te ves
tigen con pensioen toogelegd. Zijn gebied kwam ten 
dooie aan het Gouvernement, ten deelo aan de beide

ral Nederburgh, het pleit voorloopig wonnen enuw
dat do denkbeelden van zijn opponent Dirk van 
Hogendorp in het Charter van 1804 slechts in zoo
verre huldiging vonden, dat althans met het mono
poliestelsel der Compagnie werd gebroken. De con
versie der Republiek in een koninkrijk Holland 
leidde tot de terugroeping der Commissarissen-Ue- 
neraal, die in Indië hervormen zouden, nog vóór 
ze dit land hadden bereikt en tot de uitzending van 
Maarschalk Daendels, wiens eerste streven het

') „Mas” in den zin van eon beleefdhoidstitel, 
„galak” hier = woest.
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andere Sultans. Maar ook /.ij maakten hel als zoo
danig niet lang meer. Tegen vergoeding stonden zij 
op voorstel van Raffles hel beheer af en zoo kon 
deze ook in Cheribon zijn Landrentestelsel bij wijze 
van proef invoeren. Met het Soellansgczag of wat 
daarvoor doorging was het nu geheel uit, alleen de 
dynastieko traditie werd nog in de drie takken vele 
jaren gehandhaafd. Aan de onrust kwam na een 
laatste stuiptrekking in ISIS voor goed een einde.

Zooals Daendcls met straffe hand in Bantam was 
opgetreden, zoo zou hij ook in dc Vorstenlanden too- 
neu, dat het. Gouvernement een ander begrip van 
w'aardigheid koesterde dan de Compagnie. Zoo be
paalde hij een ander ceremonieel voor dc residenten 

de Hoven, waardoor het vernederende der uit

te brengen^ dat de eindkamp met vertrouwen kon 
worden opgenomen en tegelijk het versleten doch 
eeuwenoude Compagniesstelscl te vervangen door 
bestuursinrichtingen zooals de Omwenteling er in 
het vaderland had geschapen”....

De Engelsche invasie kwam, toen Daendels 
Indic reeds verlaten had. Men weet, dat het zijn 
opvolger, den onfortuinlijken Jaussens, niet be
schoren was, haar te koeren. Den 17cn Septem
ber 1811 werd de capitulatie geteekend, het Brit- 
scho tusschcn bestuur nam een aan vang en hier
mede de reeks van Raffles’ grondige hervormin
gen. Gebroken werd met de verplichte le verin gen 
tegen lagen prijs en in beginsel met de heerendien- 
sten, voorzoover ze door het publiek belang niet 
werden geëisclit, en een belastingsysteem, het Lande
lijk Stelsel, werd daarvoor in dc plaats gesteld. Wie 
niet in den landbouw zijn onderhoud vond, werd ge
troffen door een huistaks. Hand aan hand met 
deze instellingen ging de beperking van de macht 
der hoofden, wier werkkring zich tot het gebied 
van de openbare orde had te bepalen Opmerking 
verdient het, dat, als Daendels, ook Raffles aan 
de Preanger niet raakte. Deze regentschappen ble
ven van de hervormingen uitgesloten: ze bclee- 
kenden met het daar ingeburgerde koffiemonopolie 
een te rijke en vooral een te zeker vloeiende bron 
van inkomsten, om er aan te tornen. Want ook 
Raffles worstelde bij voortduring met financieele 
moeilijkheden en moest, als Daendels al weder, 
zijn toevlucht nemen tot landverkoop. Gelijk 
deze aan de rechtsbedoeling zijn aandacht wijdde, 
heeft ook Raffles in dc verschillende gewesten 
ter zake voorzieningen getroffen.

Zijn Raffles’ hervormingen wat de verdere uit
werking en de uitkomsten aangaat allerminst onver
deeld te prijzen, men heeft haar grooteen blijvende 
waarde te zien in de conceptie, die den meesten lof 
verdiende, aan Java liet nieuwe en blijde verschiet 
opende dat een Van Hogendorp zich had voorgestejd 
zonder echter klaar en helder aan te geven, hoe 
dit uitzicht te verwezenlijken. Aan dc zelfbewuste 
staatkunde ten opzichte van de Vorstenlanden 
door Daendels gevolgd, bleef Raffles trouw. Toen 
Soeltan Sepoeh uit het verschijnen der nieuwe 
meesters munt dacht te kunnen slaan en met 
terzijdestelling van den Prins-Regent het bewind 
weder aan zich trok, werd daarin aanvankelijk 
door Raffles berust, maar toen de Sultan van 
te veel overmoed liet blijken, besloot hij tot krach
tig optreden. Na Solo tot een nieuw verdrag lo 
hebben bewogen (23 Dcc. 18J1), waarbij o. a. de 
Soenan tegen een schadeloosstelling afstand deed 
van de tolpoorten en vogelnestklippen, daaren
tegen de afstand van landen door Daendels be
dongen ongedaan gemaakt werd maar dc intrek
king der z.g. strandgelden gehandhaafd bleef, 
trok Raffles naar Djokjakarta, waar met den 
Sultan een ongeveer gelijkluidend verdrag werd 
gesloten, echter mot dien verstande, dat de af
stand van landen met Daendcls overeengekomen 
hier niet werd ingetrokken. Aan dit. nieuwe trac- 
taat hield Sepoeh zich niet, hij versterkte zijn 
kraton, verzamelde troepen, was blijkbaar in de 
mcening, dat het Gouvernement de macht miste 
om hem te dwingen. Die waan duurde niet lang. 
Dadelijk na afloop der Palcmbangsche expeditie 
trok Gillespie tegen Djokjakarta op, 
matum werd gesteld en bij weigering tot den 
aanval — 20 Juni 1812 — overgegaan. Heimelijk 
door den Prins-Regent gesteund, drongen de En-

aan
vroeger tijden dateerende regelingen werd opgehe
ven. Dit verbitterde de vorsten, maar alleen die van 
Djokjakarta liet het blijken. Dc spanning werd nog 
vergroot door liet bekend worden van intrigues aan 
het Hof daar, welke de regelmatige erfopvolging 
bedreigden. Daendels eischte en verkreeg ook de uit
levering van een tweetal door hem ter zake schuldig 
gedachte prinsen. Maar toen hij ook die vorderde van 
des Sultans schoonzoon, Raden Rangga, hoofdre
gent van Madioen, die strooptochten op Solo’s ge
bied liet doen, kon de vorst door het uit wijken van 
dien groote aan den eisch niet voldoen. Daendels 
hield den Sultan schuldig aan het ontsnappen van 
Raden Rangga te hebben medegeholpen en trok met 
een krijgsmacht in persoon naar Djokjakarta op, om 
den vorst, Sultan Sepoeh, tot afstand ten behoeve 
van den kroonprins te dwingen. De Sultan zwichtte 
voor de noodzakelijkheid, trad af en mocht in den 
kraton blijven. Nu werden — Januari 1810 — met de 
beide vorsten nieuwe overeenkomsten gesloten, 
waarbij o.m. deafstand van Kedoe in ruil vooreenig 
gebied elders werd bedongen. Aan deze regeling was 
nog geen uitvoering gegeven,toen Java onderBritsch 
bestuur kwam.

Onder de maatregelen van bestuur door Daendels 
genomen, vermelden wij: de opheffing van het Gou
vernement van de N. O. kust; de indeeling van het 
gebied in gewesten onder prefecten, wat later land
drosten geheeten; herziening der positie van de re
genten met toekenning aan hen van vaste inkom
sten ; nagenoeg volledige opheffing van het contin
gentenstelsel; daarentegen uitbreiding van de ge
dwongen kofficultuur. Hoewel Daendels zelf hoog 
heeft opgegeven van de verlichting, welke hij der be 
volking zou hebben gebracht, was de tijd van zijn 
bewind integendeel voor haar er een van verschrik
king. De werken in het belang der defensie, waartoe 
o.m. behoorde de aanleg van een heerbaan van Anjer,, 
tot Panaroekan, of juister het tot één weg samen
voegen en verbeteren van reeds over grootere en 
kleinere afstanden hier en daar bestaande wegen, 
zijn der bevolking een ware kwelling geweest. Dc 
herziening van het rechtswezen werd door Daendels 
op gelukkige wijze ter hand genomen. Evenals vol
gende landvoogden heeft de Maarschalk ernstig te 
kampen gehad met den treurigen toestand, waarin 
’s lands financiën en het muntwezen verkeerden, en 
die hem ten slotte genoopt heeft tot den verkoop 
van landen over te gaan. Zijn handelingen in dit 
verband met opzicht tot Buitenzorg, het ambtelijk 
bezit der Gouvemeurs-Generaal, hebben zijn repu
tatie wezenlijk schade gedaan. Maar daartegenover 
staat de lof, die hem rechtmatig toekomt 
de volvoering eener „taak van verpletterende 
te” in een uiterst moeilijk tijdsgewricht, die met na
me, om „de verdediging van Java in zulk een staat
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gelschen den kraton binnen, Sepoeli werd jnet. 
tweo zijner zoons naar Pinang verbannen, de 
Prins-Kcgent alsdAmangkoe Boewana III op den 

''/> w'troon geplaatst^ Vervolgens wendde Raffles zich 
tegen Solo, want wel had de Soenan, Pakoe Boe
wana IV, geen verzet gepleegd, maar te Djokja 
was uit gevonden brieven gebleken, dat hij Sepoeli 
er toe had aan gezet. Zoo was nu eenmaal Solo’s 
politiek: Djokja er voor spannen en zelf achter 
de schermen blijven; liep het mee, dan mot Djokja 
de winst deelen, liep het tegen, dan vrij uitgaan, 
om misschien zelfs nog ten koste van den gehaten 
buur te worden bevoordeeld. i\Iaar nu was de bom 
verkeerd gebarsten en met Djokja had ook Solo 
zich in een nieuwe aderlating te schikken. Voor 
beiden het verbod, om een militaire mocht te on
derhouden. voor beiden afstand van hun bezit in 
Kedoe._en Patjitan,. voor Djokja in ’t bijzonder 
afstand van Djapan, Djipang en Grobogan, voor 
Solo van Blora en Wirasaba. Bovendien bevesti
ging van het tevoren bepaalde omtrent de pasars 
en tolpoorten, bepalingen met betrekking tot het 
Gouv. monopolie, het rechtswezen en de politie 
(l en 4 Aug. 1812). Djokja had verder genoegen 
te nemen met de schepping van een„contrepoids” 
— 17 Maart IS 13 — als Solo in de Mangkoene- 
garan reeds bezat. Sepoch’s broedei, Natakoesoe- 
ma, dezelfde dien Daendels langs semi-officieele 
wijze uit den weg had willen doen ruimen, werd 
uit Djokjaasch gebied met 4000 tjatjahs erfelijk 
beleend, terwijl hem de titel van Pakoe Alam werd 
geschonken met verplichting een ruiterkorps van 
100 man te onderhouden, tegen een maandehjk- 
sche tegemoetkoming van 750 Rds. Ook de Mang- 
koenegaran kreeg uitbreiding, en wel met 1000 
tjatjahs. In Djokja nog een ander novum. De 
begiftiging — niet beleeningdus— van den Kapitein 
Chinees Dj in Sing met 800 tjatjahs, als beloon in g 
voor de goede diensten den Engelschen bij de 
jongste gebeurtenissen bewezen, en daarbij den 
titel van Raden Toemenggoeng Setjadiningrat.

Bij de Conventie van 13 Augustus 1814 zag 
Nederland zich o. m. ook in het bezit van Java 
hersteld, maar door een samenloop van omstan
digheden konden Commissarissen-Generaal — 
Elout, Van der Capellen en Buyskes — eerst medio 
181 1 het bestuur van Raffles’ opvolger, Fendall, 
overnemen. Elout was de ziel der Commissie en 
een verklaard voorstander van de liberale begin
selen dier dagen. Voortschrijden op den door 
Raffles ingeslagen weg was hierdoor verzekerd 
en beloofde ook verzekerd te blijven, toen Van 
der Capellen drie jaren later als Gouv.-Gen. do 
bestuurstaak aanvaardde. De naasto toekomst 
zou echter anders leeren. Niet dat Van der Ca
pellen terugkeer wilde tot het ancien régime, 
maar over de middelen, welke land en volk ten 
goede moesten komen, dacht hij anders dan Elout. 
Verwachtte deze heil van de vrije toelating van 
Europeesehe ondernemers op het gebied van land
bouw en nijverheid en was daarom ook in het 
Reg. Regl. van 1818 bepaald, dat dezen woeste 
gronden in pacht of huur konden worden afge
staan, Van der Capellen zag in don Europeaan 
slechts een parasiet der inlandscho maatschappij, 
wiens streven wel verre van aangemoedigd juist 
belemmerd diende te worden. Gelijk dan ook 
door hem gedaan is, o. a. door intrekking van 
de land verhuur, een maatregel, welke niet weinig 
heeft bijgedragen tot den oorlog, welke Midden- 
Java van 1825 tot 1830 heeft geteisterd. Zonder

bij den oorlog zelf stil te staan —, zie KRIJGS
VERRICHTINGEN — worde slechts aangoteekend 
dat in Solo Pakoe Boewana IV in 1820 overleden 
en door zijn zoon opgevolgd was. Deze stierf 
reeds in 1823, waarna Raden Mas Saperdan, zoon 
uit een ongelijkgradig huwelijk, ten troon kwam 
als Pakoe Boewana VI. Had wijlen zijn groot
vader tegen het Europeesehe bestuur geintrigeerd, 
nog in het laatst der Britscho periode, door in 
1815 de Sepoys tot opstand aan te zetten, .Sa
perdan was het niet beter gezind, maar zorgde 
er evenals hij voor, zelf uit het gedrang te blijven. 
In Djokja was Soeltan Radja eerst met de ver
banning van Sepoeli inderdaad aan het bewind 
gekomen, maar reeds twee jaren later, 1814, over
leden en opgevolgd door zijn zoon Djarot, die 
in 1822, na vier jaar als minderjarige onder voogdij 
te hebben gestaan, vergiftigd en door zijn nog 
zeer jeugdigen zoon Menol vervangen werd. Als voos
den traden o.a. op diens oudoom Mangkoe Boemi 
en zijn oom Dipanegara, halfbroeder van Djarot, 
wien in den Britschen tijd do troon schijnt te 
zijn toegezegd. Dipanegara was dus teleurgesteld 
over het onvervuld blijven zijner verwachtingen, 
hij, en met hem Mangkoe Boemi, gevoelde zich ook 
gekrenkt over de wijze, waarop ’s lands zaken 
werden beheerd, zonder dat hun als voogden 
daarin rechtmatig aandeel werd geschonken. De 
Javaansehe maatschappij verkeerde door tal van 
omstandigheden, als verarming van grooten en 
volk, druk der tolpoorten, vrees voor verdere- 
annexatieplannen van het Gouvernement, enz. in 
een toestand, welke het verwekken van opstand 
begunstigde, en onoordeelkundig optreden van 
ambtenaren deed de rest. Dat de krijg, die tot 
geweldige krachtsinspanning dwong, door Gen. 
De Koek met taai beleid tot een gelukkig einde 
is gebracht, dat Dipanegara zijn ondernemen 
met ballingschap heeft moeten boeten en dat 
nieuwe machtsbesnociing der vorsten, ook en 
terecht van dien van Soerakarta, er het gevolg 
van is geweest, het zijn bekende zaken. De nieuwe 
verhouding van het Gouvernement tot Soerakarta en 
Djokjakarta on van deze staten onderling werd bij 
verdragen vastgesteld en is sedert in hoofdzaak blij
ven bestaan. Bij dat van 22 Juni 1830 w'erden aan 
Solo onttrokken zijn Mantjanegara: „gansck Ban- 
joemas, het Solo’sch deel van Këdiri en Madiocn 
(én ook het Solo’sch deel van Bagelèn)” echter 
tegen vergoeding van de inkomsten, welke vóór 
den oorlog van die landen werden genoten. Het 
verdrag den 27en September 1830 tusschen Solo 
en Djokja gesloten, maakte een eindo aan het zoo 
zonderling dooreen liggen der Soenans- on Soeltans 
landen in de Nagaragoong en daarmede aan de vele 
moeilijkhedon, wolko sinds de splitsing van het 
Mataramscho rijk in 1755 daaruit waren voortge
vloeid. Beide zelfbesturen vormden sedert twee 
volstrekt gescheiden gebieden, welker gemeenschap
pelijke grens reeds in het begin van Octoberd.a.v 
definitief werd geregeld.

Bij het contract van Djokja van 3 Nov. 1830 
werd het gebied des rijks in gelijken geest als dat 
van Solo beperkt. Het jaar daarop volgde de 
regeling der schadeloosstellingen voor de aan hot 
Gouvernement afgestane landen, waaruit de resi- 
dentiën Bagelèn, Banjocmas, Madiocn en Kediri 
waren gevormd. Ze werden bepaald op f 405.000 
s jaars voor Djokja on f 754.987 voor Solo.

Hadden de regelingen met Djokja geen moei
lijkheden ingehad, de Soenan had zich niet kun»
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non schikken. Hij was zijn hof ontvlucht, maar 
door hem aanstonds te achtervolgen en op te vat
ten had men het uitbreken van nieuwe onlusten 
kunnen voorkomen. Hij werd naar Ambon ver
bannen en opgevolgd door pangéran Poerbaja, 
die als Pakoe Boewnna VII het contract toekende.

Na den Java-oorlog hebben geen ernstige rust
verstoringen meer plaats gehad, al moesten nu 
en dan plaatselijke bewegingen worden onder
drukt. De belangrijkste was wel die, welke in 
I8SS in Bantam voorviel; het land was door een 
reeks van'~~raïïïpên getroffen, fanatici hadden er 
gemakkelijk spel.

Van der Capellen had Indië kort na het uit
breken van den oorlog verlaten en was vervangen 
door Comm. Gen. du Bus de Gisignies, die behalve 
bezuinigen ook onderzoeken moest, welke der 
achtereen volgens gehuldigde beginselen van be
stuur aanbeveling verdienden. In zijn merkwaar
dig rapport van 1 Mei 1S27 toonde hij zich Elouts 
geestverwant, in zooverre, dat ook hij uitgifte 
van gronden aan Europeanen voorstond, echter 
in pacht. Du Bus’ denkbeelden vonden bij den 
Raad van State bijval, maar onder den invloed 
van Van den Bosch, die met het oog op de 
eisehen van den tijd het spoedig toevloeien van 
ruime baten in uitzicht stelde, besliste de Ko- 
ning, dat diens denkbeelden gevolgd en door 
Van den Bosch zelf uitgevoerd zouden worden. 
Niet de particulier maar het Gouvernement zelf 
zou den Javaan aan den arbeid zetten, opdat 
Java’s bodem niet slechts rijst maar ook pro
ducten voor de wereldmarkt op groote schaal 
zou opleveren. Het Cultuurstelsel deed zijn intrede 
en daarmede de vooruitgang een belangrijke schrede 
terug. Het dwangsysteem der Compagnie herleefde 
onder een welluidender naam doch in zijne toe
passing in een veel drukkendor vorm. Besturen 
heette het opdrijven der productie tot stijving van 
het „batig slot'5 en zoo bleef het lang nog, nadat 
Van den Bosch het politieke leven vaarwel had 
gezegd. Eerst tegen de helft der eeuw zou Rochussen 
verlichting brengen, maar dan ook vangt de door 
Van Hoëvell in het Parlement gebrachte strijd en 
daarmede de reactie aan, die in liet Regeerings- 
reglement van 1854- eeno mildere gedragslijn deed 
aanvaarden en ten aanzien van de suikercultuur 
op hoog gezag ten slotte geleid heeft tot do wet van 
21 Juli 1870, nadat inmiddels verscheidene andere 
dwangcultures reeds hadden opgehouden te bestaan. 
De koffiecultuur echter, die het bestaan der Com
pagnie had verlengd, door een Raffles zelfs in eere 
was gehouden en door Commissarissen-Generaal 
ontzien, de koffiecultuur bleef, maar was tot 
langzaam afsterven gedoemd. Zij bad daarbij al
thans dit boven de andere cultures voor, dat ze 
niet op den bouwgrond der inlanders werd gedreven. 
(Zie KOFFIECULTUUR en KOLONIALE PO
LITIEK.)

Belangrijk was de totstandkoming, mede in 1870, 
van de z.g. Agrarische wet, waardoor niet alleen 
voor ondernemingen op hot gebied der land bouw
nijverheid in Indië een ruim arbeidsveld werd ge
opend, maar tevens aan het grondbezit van den 
Inlander krachtiger verzekering werd verschaft (Zie 
AGRARISCHE WET). Van beteeken is was ook de 
hervorming der Preaiiger,_waar in 1871 geheel met 
de vanouds bestaande Inzettingen werd gebroken. 
De op de bevolking rustende geheel bijzondere 
verplichtingen jegens haar hoofden, haar geestelijke 
voorgangers zelfs, werden opgeheven en aan de

kwam tevens eenbijzondere stelling der regenten 
eind. Ook overigens werden dezo regentschappen 
daarmede op gelijken voet gebracht met de andere 
residentiën. (Zie PREANGER—STELSEL.)

Ook de heerendiensten hadden uiteraard do 
aandacht der vooruitstrevenden, maar het duurde 
tot 1882 voor op werkelijk belangrijke schaal tot 
beperking werd overgegaan. Sedert is in die rich
ting voortgewerkt, met het gevolg, dat in de Gou- 
verncmcntslanden op Java en Madoera do heeren
diensten in het algemeen thans zijn afgeschaft. (Zie 
HEERENDIENSTEN.)

Samenvallende, meer incidenteel dan metho
disch, met het veldwinnen der ruimere beginse
len, zijn de maatregelen sedert 1870 ongeveer in 
het belang van volksontwikkeling en volkswelvaart 
genomen. Het inlandsch onderwijs kreeg do aan
dacht, ook het middelbaar en van 1882 af werd 
begonnen met het uitvoeren van belangrijke be- 
vloeiin gswerken.

Belangrijk was de hervorming van de rechts
pleging op Java en Madoera sedert de aanneming 
in 1809 van het beginsel, om het presidium van 
inlandsche rechtbanken van de bestuurs-ambtena- 
ren geleidelijk op rechterlijke ambtenaren te doen 
overgaan. Door dezen maatregel, welke in 1891 
geheel was doorgevoerd, zagen de bestuursamb
tenaren zich te beter tot de vervulling van hun 
hoofdtaak in staat, terwijl de rechtsbedoeling er 
uiteraard mede gebaat was.

Vermelding verdient nog, onder verschillende 
andere maatregelen, de afschaffing, in 1859, van 
de slavernij op Java en Madoera, al had deze 
niet dien afschrikwekkenden vorm, welke het 
woord vermoeden doet.

:

t.

!

De aanleg van spoorwegen op Java heeft heel 
wat voeten in de aarde gehad. De eerste concessie, 
die voor de lijn Semarang-Vorstenlanden, werd 
in 1863 verleend; ëënigen tijd later volgde die 
voor de lijn Batavia-Buitenzorg. Beide lijnen 
kwamen in 1873 in "exploitatie; ze dankten haar 
ontstaan aan particulier initiatief, de eerste mot 
rentegarantie door het Gouvernement, dat in 
1875 zelf den spoorwegaanleg ter hand nam, 
waarna het net zich bij voortduring over liet gan- 
sche eiland heeft uitgebreid. Tevens zijn in den 
loop der jaren tal van particuliere stoomtram
wegen aangelegd. Sedert de opening van het 
Suezkanaal door groote uitbreiding van de scheep
vaart gevolgd was en zich de behoefte aan een 
goede haven nabij Java’s hoofdstad krachtiger 
had doen gevoelen, werd met den bouw der ha
venwerken te Tandjocngpriok (1877—’85) een 
aanvang gemaakt. In deze eeuw zijn deze nog 
uitgebreid en verbeterd en is ook voor andere 
havens, inzonderheid voor die van Socrabaja, het 
noodigo gedaan. (Zie HAVENWERKEN.)
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JAVA-AUSTRALIË- -BENG ALEN-,-CHINA-JA- 
PAN-LIJNEN. Zie STOOMVAART.

JAVA-CANTALA. Vezel van de op Java ge
kweekte Agave cantala Roxb. Zie VEZELSTOF
FEN.

JAVA-COM1TÉ. Dezo vereeniging arbeidt in 
Angkola op Sumatra, waar zij drie posten heeft n.1. 
Oetu Riinbaroe, Si Matorkis en Pargaroetan. Ver
der onder de Madoereezcn op Oost-Java, waar thans 
een zendeling te Bondowoso gevestigd is. en eindelijk 
op do Kangean-cilanden (residentio MadoeraJ..,Zie 
verder ZENDING (PROTESTANTSCHE).

JAVAHOOFD. Uiterste W.-hoek van Java’s Z.W. 
schiereiland en geheel Java. Vgl. PAJOENG. 

JAVA-JUTE. Zie VEZELSTOFFEN. 
JAVA-MANILLAHENNEP. Zie a.b. 
JAVA-SISAL. Naam voor de op Java gekweekte 

plant (en de vezel daarvan) van Agave sisalana 
Perr. Zie VEZELSTOFFEN.

JAVA-TEAK. Zie DJATI.
JAVA-ZEE. Strekt zich uit tusschen Java en 

Madoera en de daarbij behoorende kleinere eilanden, 
Sumatra, Banka en Billiton en het eiland Bornco 
en heeft betrekkelijk geringe diepten, welke toe
nemen in hot O.lijke gedeelte; de zeebodem bestaat 
hoofdzakelijk uit modder. Langs do Noordkust van 
Java zijn de modder- en zandbanken, zelfs aan do 
monden der rivieren, weinig uitgestrekt; aan do 
Oostkust van Sumatra nemen zij, vanaf straat 
Soenda, waar zij uiterst smal zijn, toe tot in straat 
Karimata, beoosten Billiton; op de Zuidkust van 
Bornco steken bij bock Sambar harde zandruggen 
en, verder om de Oost, breede modderbanken 
buitengewoon ver in zee uit.

Do in de Java-zee verspreide eilanden zijn: ten 
Oosten van Madoera do Kangean- endeSapocdi- 
eilanden; langs do Noordkust van Java, do-Dui
zend-, Boompjes- en Karimoendjawa-cilanden en

het eiland Bawcan; tusschen Madoera en den 
Z.O.hook van Bornco do Salcmbau-eilanden, 
Arcnds-eiland en do Laoct Ketjil eilanden.

De nauwte van de straten Soenda,_Bali en Lom-^ 
bok, welke laatsto bovendien nog ver verwijderd 
zijn van dc Java-zee, maken dat deze geen noemens- 
waardigen invloed ondervindt van den Indischen 
Oceaan; de breede straat Karimata daarentegen 
brengt don invloed van de Chinecschc zee over op 
het Westelijk gedeelte en do nog broeder straat . 
Makassor--heeft, met de Flores-, en Balizee, belang
rijken invloed op het Oostelijk gedeelte.

De Westmoesson is op dc Java-zee nat en buiig, 
do Oostmoesson droog en heiig; April en November 
zijn de kenteringsmaanden. In het gedeelte der
Java-zee tot ongeveer den meridiaan van Batavia__
begint de kentering in April, in welke maand Wes- 
tolijke winden nog de overhand hebben; eerst in 
de tweede helft van Mei is de Z.O. moesson door
gekomen, die tot October duurt. De wind waait 
met gelijke kracht uit alle richtingen tusschen Z. 
en O. en komt zelfs af on toe benoorden het Oosten; 
in Augustus, het volle van den moesson, staat deze 
niet meer dan vrij geregeld door. In November 
worden de eerste Westenwinden waargenomen, in 

, hot laatst der maand is de Westmoesson door en 
in Januari waait deze het krachtigst en meest ge
regeld uit het W.N.W. om in het laatst van Maart 
te gaan afnemen.

Land- en zeewind doen hun invloed gelden tot 
zelfs bij het eiland Noordwachter, benoorden de 
Duizend-eilandcn, de kracht van den wind is voor 
beide ongeveer gelijk. De heiigheid in den Oost
moesson is het minst in de vroege morgenuren, de 
lucht is dan aan den horizon meestal bedekt; trek
ken deze wolken eenige uren na zonsopkomst op, 
dan wordt het heiig. In den Westmoesson is de lucht 
wol helder, maar dc heiigheid verdwijnt toch niet 
geheel; do dan van December tot en met Februari 
voorkomende harde buien vallen gewoonlijk des 
nachts in.

Om de Oost gaande, neemt de Oostmoesson in 
kracht en duur toe; tot ongeveer den meridiaan 
van hoek Mandalika hebben in April Oostelijke 
winden reeds do overhand. Van Mei tot en met Octo
ber staat de Oostmoesson flink en geregeld door. No
vember is de kenteringmaand met flauwe winden 
uit alle richtingen in volle zee en land- en zeewind 
nabij de kust. De Westmoesson komt door in De
cember en bereikt zijn grootste kracht in Januari 
en Februari; ook in Maart is W.N.W. wind 
nog ovcrhecrschend, maar er valt niet op te 
rekenen.

Land- en zeewind doen, vooral gedurende de ken
teringen, zeer sterk hun invloed gelden. Onder den 
Ja va wal is in don Oostmoesson dc landwind Zuide
lijker en wat meer geregeld, de zeewind Oostelijker.
In den Westmoesson is do landwind wat Weste
lijker en minder geregeld, de zeewind daarentegon 
meer geregeld W.N.W.

Gedurende den Oostmoesson heeft men ’s nachts 
ovor liet geheel bedekte luchten, die doorgaans 
na zonsopkomst opklaren; het is op bedoelde hoogte 
dan zeer heiig, vooral bij Z.O. winden, welke veel 
stofdeeltjes aanvoeren. Deze heiigheid kan zóó 
sterk zijn dat men, zelfs in do onmiddellijke nabij
heid van dc kust, de bergen, in het midden van 
Java gelegen, niet onderscheiden kan. Heldere 
sterrenhemels komen dan ook zelden voor. In den 
Westmoesson zou dit meer het geval zijn, echter is 
de bewolking dan vaak dichter. Do nachten zijn na

ed.
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?zuiver. Het verval langs Java’s Noordkust is in 
het Westelijk gedeelte zeer gering doch neemt 
merkbaar toe beoosten hoek Mandalika; Oostelijk 
van het Westgat van Soerabaja wordt het over- 
heerschende enkeldaagsche karakter steeds minder 
geprononceerd.

De stroomen in de Javazee worden in hoofdzaak 
veroorzaakt door den wind, hot zijn dus mocsson- 
stroomen, welke in den Westmoesson grootere sterk
te bereiken, tot 2 zeemijl per uur, dan in den 
Oost-moesson. In het Z.W. gedeelte wordt de 
invloed merkbaar van den trek naar Straat Soenda, 
in het uiterste Oostelijke gedeelte bemerkt men 
dien van den constanten stroom om het Z.W. uit 
Straat Makasser. Zie Zeemansgids deel III en voor 
natuurkundige gesteldheid het artikel ZEE.

JAVAANSCH. Onder Javaansch verstaat men de

veel regen somtijds helder met mooie sterrenhemels, 
vooral in de maanden Maart en April.

In het middengedeelte der Javazee, tot ongeveer 
den meridiaan van hoek Selatan, begint de kente
ring reeds in de tweede helft van Maart en duurt zij 
tot het einde van April. Stilte en flauwe, rond- 
loopende winden komen dan veelvuldig voor; in 
do eerste maand hebben nog Westelijke winden, in 
de tweede Zuid-Zuid-O os telijke de overhand. Van 
Mei tot begin October staat do Oostmoesson met 
bijna constanten O.Z.O. wind geregeld door, het 
hardst in Juli en Augustus, in het laatst van October 
verflauwt deze. November is kenleringmaand, in 
December staat de Westmoesson met W. wind reeds 
vrij geregeld door, in Januari en Februari zeer 
geregeld en met meer kracht dan de Oostmoesson, 
een maximum bereikend in Februari met W.N.W. 
wind om daarna snel af te nemen.

Land- en zeewind hebben nog al invloed op de 
windrichtingen tot een afstand van ongeveer 15 
zeemijl uit den wal. Onder den Javawal staat in den 
Oostmoesson de landwind des nachts Zuidelijker en 
wat geregelder door, in den Westmoesson de zee
wind overdag Noordelijker; onder den Borneowal 
is dit juist omgekeerd. Het eiland Bawean schijnt 
groot genoeg te zijn om een eigen land- en zeewind 
te doen ontstaan, de eerste valt in op den namiddag, 
de tweede in den vroegen morgen. In het gedeelte 
der Javazee bezuiden straat Makasser slaat de Oost
moesson constant uit het ZO. en wat sterker door, 
vooral in en omstreeks Augustus is hij krachtiger 
dan elders. De Westmoesson komt overeen met dien 
in het vorige gedeelte, de richting is bijna constant 
W.N.W. De kentering begint eerst in het laatst 
van November, in deze maand hebben Z.Z.O. win
den nog flink de overhand; ook de kentering van 
West- in Oostmoesson valt later n.1. in April. Land
en zeewind zijn hier weinig merkbaar.

De helderheid van de lucht neemt om de Oost 
toe; het is daar minder bewolkt dan in het Weste
lijk deel der Javazee. Buiig weer komt in beide 
moessons voor, voornamelijk in den Westmoesson. 
In den Oostmoesson is het zeer heiig, vooral na 
langdurige droogte in September en October.

Onder den wal van Sumatra vindt men in den
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inhcemsche taal van het eiland Java, met uitzonde
ring van die gedeelten in het Westen, waar het Soen- 
daneesch de volkstaal is. Ook bezigt men den term 
Javaansch of Nieuw'-Javaansch in tegenstelling 
de oudere taal, welke weder onderscheiden wordt in 
Oud-Javaansch,ten onrechte ook wel Kawi genoemd, 
(zie aldaar) en Middel-Javaansch, waatvan de aan
vang gesteld kan worden in den tijd van het rijk 
Madjapait. Na den val van Madjapait en den onder- 

van liet Heidendom komen do Moslemsche

tot

i
!

gang
rijken van Demak en Padjang, wier kortstondige 
duur een overgang was tot do Nieuw-Javaansche 
beschaving, die opblocide in het rijk van Mataram. 
Drie en dertig jaren lang (1613—1640) werd dit be
stuurd door Sultan Ageng, onder wiens leiding do 
losse deelen gebieds van West-, Midden- en Oost- 
Java tot één geheel werden samengesmolten en aan 
wiens hof de taal der Javanen een nieuwen tijdkring 
van ontwikkeling intrad. — De letterkundige bescha
ving, waaraan de Javanen in de zeventiende en de 
achttiende eeuw- hunne beste krachten hebben ge
wijd, is eeno voortzetting van de vroegere taal- en 
letteroefeningen aan de hoven van Kediri en Ma
djapait. Maar de nieuwe godsdienst bleef niet zonder 
invloed op de stof, die door de hofdichters, bijna uit
sluitend de dragers der kunst, voor hunne heeren en 
meesters en voor hunne landgenooten werd verwelkt. 
Zoo w'erd het Javaansch, reeds uit zich zelf eene rijke 
taal, rijk aan kunstvoortbrengselen, die onze verba
zing w'ekken. Werken van grooten omvang werden 
geschapen door de verbeelding en het gevoel van 
Javaansche dichters, die hunne schoone moedertaal 
wisten te onderwerpen aan do regelen van de n i o u- 
w e verskunst, welke do plaats innam van de 
vroegere oude en middelmaten. Zoo werd hot Ja
vaansch de eorsto en de voornaamste taal onder al 
hare zusteren, en de letterkunde van de Maloiers, 
de Makasaren en de Boegineezen komt niet in ver
gelijking bij de kunstschatten, die door Javaansche 
hand aan het Javaansch papier (daloowang) worden 
toevertrouwd.

Uit den aard der zaak zijn in eene taal, w'clko 
ovor zulk eeno groote uitgestrektheid gesproken 
wordt, meerdere tongvallen te onderscheiden. In do 
eersto plaats komt eene verdeeling in twee hoofd- 
dialecten in aanmerking, waarvan het eene de oude 
uitspraak der a in eene open slotlettergreep behou
den heeft, terwijl het andere, dat door verreweg liet 
grootst aantal zielen gesproken wordt.de a in dat ge
val heeft laten overgaan in a. De uitspraak met a 

dt aangetroffen in het Westen, de grens tusschen 
beide hoofdafdeelingen loopt door de residentie 
Pekalongan en in de voormalige residentie Ha
gelen. Van de long vallen, welke de a in a hob-

Westmoesson vrijhooge zee, terwijl deze in den Oost
moesson daar vrij woelig is. Meer om de Oost is de 
zee in beide moessons nog al lastig en dikwójls met 
vrij hooge deining; beoosten den meridiaan van 
Mandalika treft men in den Westmoesson vrij sterke 
deining en in den Oostmoesson meer zee aan, ter
wijl men bezuiden straat Makasser steeds de dei- 

uit die straat ondervindt en daar meer zee
r

amng
staat dan ergens anders in den Archipel, den 
Indischen Oceaan bezuiden de Soenda-eilanden

1

uitgezonderd.
De regenval in de Javazee is in den Westmoesson 

niet zoo groot als aan den wal, in den Oostmoesson 
is hij daarentegen belangrijker. Januari is voor do 
geheele zee de natte maand bij uitnemendheid; in 
het Westelijk gedeelte treft men ook in den Oost
moesson regenbuien, zelfs aX en toe vrij zware, om 
de Oost gaande nemen deze echter in hevigheid af.

De vertikale waterbeweging in de Javazee is over
wegend enkeldaagsch, de vervallen zijn betrekkelijk 
gering en gaan 2 M. als maximum niet te boven. 
Langs de zuidkust van Borneo neemt het verval 
van O. naar W. af, bereikt aan den mond van de 
Djelairivier een minimum en neemt dan weer toe. 
Het enkeldaagsch karakter wordt nu steeds meer 
overwegend en is vóór de Gasparstraten bijna
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ben laten overgaan, hooft door do omstandighe
den hot Salüsch, hot dialect van do hoofdplaats Soe- 
rakarté, do voornaamste plaats verworven, wordt' 
het thans door de Javanen beschouwd als het Ja- 
vaansch bij uitnemendheid, en is het ook officieel als 
standaard-Javaansch aangenomen. Van de overige 
tongvallen is dat,wat gesproken wordt aan hotNoor- 
derstrand van Pekalongan tot K cm bang, ofschoon 
volstrekt niet één enkel dialect vormend, bekend als 
temboeng pasisir (strandtaal, zoo genoemd in tegen
stelling tot do taal van Sala). Voor de beoefening der 
van het Sala’seh afwijkende tongvallen is tot dus- 
verro niet veel verricht, (meer bepaaldelijk zijn te 
noemen: Het dialect van Djapiiril door A. H. I. G. 
Walbeehm,Verh. Bat, Gen'., dl. XL1X, 3ostuk; Het 
dialect van Tegal, door denz.,Verh. Bat. Gen., dl. 
LIV, 2e stuk; Het Javaansch van Malang-Pasoc- 
roehan door D. van Hinloopen Labberton; en enkele 
anderen). Maar al bestaan er ook tongvallen, de taal 
draagt overal geheel en al hetzelfde karakter. Ook 
in het Westen, waar de a-lclank onveranderd is ge
bleven en waar bijv. ook liet gebruik van het Kram», 
de spreektaal der wellevendheid en der onderdanig
heid, bij den kleinen man minder algemeen is, terwijl 
dat bij do hoofden en aanzienlijken wel bekend en 
gebruikelijk is, maar toch altijd voor hen meer een 
aangeleerd en kunstmatig iets is, niet aangeboren 
zoo als bij de Javanen van Sala, is toch liet verschil, 
voor zoo veel aangaat de gewone dagelijksche taal, 
of het N g o k o, niet zoo groot, dat het Javaansch 
van Soerukarta niet zou kunnen verstaan worden. 
Deze thans heerschende eenvormigheid (naar alle 
waarschijnlijkheid Ls in een ver verleden de toestand 
wel anders geweest) is stellig voor een groot gedeelte 
toe te schrijven aan den invloed van de literatuur op 
de gesproken taal. Van groote beteekenis, vooral met 
betrekking tot do toekomst, is het dan ook dat een
zelfde taal wordt gesproken en verstaan 
door vele millioenen menseken, die, blijkens het ge
tuigenis van hef verleden en de bewijzen in het heden 
eene zeer hooge plaats innemen onder de Indone
siërs, wat aanleg en begaafdheid betreft. Dan is van 
belang op te merken, hoe groot de invloed is van de 
Javaanscho Letteren, Westwaarts op do Preanger- 
landen en op de Soendaneescho taal en Oostwaarts 
op Madoera en op Bali, zoodat gerustelijk mag wor
den verklaard, dat de Javaanscho letterschat een 
levonwekkenden en vruchtbaarmakenden invloed 
heeft uitgeoefend en nog uitoefent op do bewoners 
van do drie genoemde gewesten^

Een bijzonder konmork,.der 'Javaanscho taal is 
haar groote woordenschat. Als oorzaak daarvan geeft 
men gewoonlijk op, dat don Javaan, bij eon in vele 
opzichten gevorderden graad van ontwikkeling en 
fijne gave van opmerking, toch de zin voor het al- 
gemeeno ontbreekt, zoodat hij zonder hot meer algo- 
meono in hot bijzondere optemerken en in algomeeno 
begrippen onder algemeeno termen samentovatten, 
alleen het verschillende b ij zond ore mot ver
schillende benamingen bestempelt. Als voorbeold 
pleegt men op to geven, dat do Javaanscho taal geen 
algemeen woord heeft voor dragon, maar bijzon
dere bowoordingen voor ovor den schouder 
<1 r a g o n, op de n rug dragon, op hot 
hoofd dragen, op den arm dragen, 
o p d o h a n den drage n, m et z ij n velen 
dragon, enz. Dit voraohijnsel moge in aanmer
king komon, als men hot Jav. tegenover do eeno of 
andere Europeoscho taal stelt, hot verklaart niet 
den woordenrijkdom der taal ook in vergelijking 
mot hare verwanten, want het Bovengezegde geldt

van alle Mal. Pol. talen. Neemt men den woorden
schat der taal in het algemeen, zooals hij zich in het 

*" woordenboek vertoont, dan is eene der oorzaken van 
den woordenrijkdom stellig daarin gelegen, dat de 
taal door zoovele menschcn over eene groote uitge
strektheid als moedertaal gesproken wordt, want 
zelfs, al neemt men do dialecten niet bepaaldelijk 
in aanmorking, kan het niet anders, of menig locaal 
woord of menigeuitdrukkingwordtbijv.ingeschriften 
gebezigd door hen, die een van het Sala’sch verschil
lenden tongval spreken, ook al beijveren zij zich zui
ver Sala’sch te schrijven. Maar ook al neemt men al
leen de taal van eene bepaalde streek, dan is als oor
zaak van dien meerderen rijkdom te beschouwen 
de inwerking van de reeds oude cultuur op de taal 
en vooral do invloed en de algemeene bekendheid 
der literatuur, waardoor tal van woorden en uit
drukkingen bewaard zijn gebleven, welke anders 
stellig verloren zouden zijn gegaan. Als uitvloeisel 
der eigenaardige Jav. cultuur kan ook beschouwd 
worden het aandeel dor zoogenaamde „taalsoorten” 
in dovermeerderingvanden taalschat. Ofschoon deze 
eigenschap der taal het voordeel heeft, dat zij tot in 
bijzonderheden terstond uitdrukt wat de spreker 
bedoelt, stelt het Javaansch aan het geheugen van 
hem, die de taal aanleort, zware eischen, en is vooral 
het gebruik van de juiste uitdrukking voor den 
vreemdeling zeer moeielijk.

En dit te meer, doordat voor het juist gebruik der 
Javaansche taal de kennis vereischt wordt van ver
scheidene woordgroepen voor dezelfde denkbeelden, 
die verscliillen naarmate van rang en stand van hem, 
die ze gebruikt. In overeenstemming toch met het 
Javaansche volkskarakter, dat bij uitnemendheid 
veel hecht aan verschil van rang, stand en leeftijd, 
gebruikt de mindere, wanneer hij tot den meerdere 
spreekt, vaak geheel andere woordon, dan de laatste 
tot den eerste; sprekende over en tot meerderen 
moet men in sommige gevallen weder van andere 
woorden gebruik maken. Het wordt als eene ernstige 
fout tegen do wellevendheid beschouwd, wanneer 
men tegen den hooger staande uitdrukkingen bezigt, 
die niet in de betrekkelijke woordengroep thuis be- 
.hooren. Ook deze eigenaardigheid maakt het ge
bruik van het Javaansch voor vreemdelingen zoo 
bezwaarlijk, vooral wanneer men het tegen aanzien
lijken spreekt, omdat men zoo lichtelijk door een of 
ander niet juist gekozen woord, zonder het te wallen 
of te weten, aanstoot geeft. Deze verschillende woor
den, eene enkele maal verschillende vormen, om zich 
uit te drukken, worden bestempeld met den minder 
juisten naam van „taalsoorten”. Zij zijn de vol
gende :

1°. Het N g o k o, dat door de kleine heden onder
ling en door den meerdere tot den mindere gesproken 
wordt, en ook altijd gebruikt wordt wanneer tot het 
klcino kind wordt gesproken en ook door de kinderen 
onderling wordt gebezigd. In het Ngoko denkt do 
Javaan on spreekt hij tot zich zelf;

2°. Het K r a m il, waarin de mindero tot den 
meerdere spreekt, en dat ook gebruikt wordt wan
neer aanzienlijken of personen van rang met elkan
der spreken, tenzij verschillendo graad van bloed
verwantschap of rang het gebruik van eon andero 
woordengroep eischt. Dr. Brandes (T. Bat. Gen. 
XXXII, 134) noemt het Kr&m&, dat ook do schrijf - 
taal is, in tegenstelling met hot dóór en dóór go- 
zondo Ngoko, een uitwas op den eigenlijken stam 
van do Jav. taal, dat, hoeveel oude en oudorwet- 
sche bestanddcclen er ook in kunnen worden 
gewezen, voor verreweg hot grootste gedeelto maak-

ci

aan-



t212 JAVAANSCH. fiDe Javaansche taal lieeft in den loop der eeuwen 
den invloed van verschillende vreemde elementen 
ondergaan. In do eerste plaats door do Hindoe’s, 
wier invloed op taal- en letterkunde, beschaving en 
ontwikkeling der Javanen, voorzeker hoog bedui
dend is geweest, al mag, na de belangrijke opmer
kingen van Dr. Brandes, t. a. p. bl. 104 vlg., er aan 
getwijfeld worden of die vroeger niet te hoog word 
gesteld en als vrijwel vaststaande worden gerekend 
dat de Javanen vóór do komst der Hindoe’s reeds 
een zekeren graad van beschaving hadden bereikt.
In do tweedo plaats heeft het Arabisch geen geringe 
sporen ook in do Javaansche taal achtergelaten, ten
gevolge van de invoering van don Islam, die op 
zeden en gewoonten der Javanen een hier grooteren, 
daar minder krachtigen invloed heeft uitgeoefond . 
en ook op de Javaansche literatuur heeft ingewerkt / 
(A. W. T. Juvnboll „Lijst van Jav. en Sund. woor- 
den uit het Arabisch of het Perzisch afstammendo”, 
Feestnummer Kon. Inst. bl. 25 en vervolg daarop in 
Bijdr. t. t. 1. en vlk., Vijfde Serie Deel X, bl. 169).
Voor de vermeerdering van den woordenschat van 
hot Javaansch eindelijk zijn ook de Chineezen, Por- 
tugeezen en Nederlanders niet zonder belang ge
weest; deze en andere volken waren echter voor do 
ontwikkeling van het Javaansch en het Javaansche 
volk verreweg niet van die beteekenis als vooral do 
Hindoe’s en na hen de Arabieren geweest zijn.

In de dagen der Compagnie waren er slechts wei
nigen, die eonige kennis van het Javaansch hadden; 
de gezette en grondige studie dier taal en van hare 
letterkunde vangt eerst aan met Raffles, die een 
goed deel van zijn tijd gaf aan het onderzoek naai
de taal, do letterkunde en de geschiedenis der Java
nen. De zendeling G. Brückner, in 1814 op Java ge
komen en belast met de vertaling van den Bijbel in 
het Jav., was, voor zoover wij weten, do eerste Euro
peaan die taalkundige werken over die taal uitgaf, 
door zijne „Proeve eener Jav. spraakkunst”, Seram- 
pore 1830, en een „Klein woordenboek der Holl.,
Eng. en Jav. talen”, te Batavia gedrukt. Goheel 
onafhankelijk van dezen werd door A. D. Cornets de 
Groot studie van het Jav. gemaakt; hij overleed 
echter vóór hij de vruchten daarvan kon doen ver
schijnen, maar door de zorgen van J. F. C. Goricke 
werd zijne Jav. spraakkunst in 1833 als XVe deel 
der werken van het Bat. Gen. gepubliceerd, in 18*13 
opnieuw uitgegeven door Gericke en Roorda. Met do 
komst van Gericke trad de studie van het Jav. een 
nieuw tijdperk in. Door zijne werkzaamheid voor het 
Ned. Bijbelgenootschap en aan hot Instituut voor de 
Jav. taal te Soerakarta was hij in staat veel stof voor 
de kennis van het Jav. te verzamelen, die hij deels 
zelf bewerkte, deels ter beschikking stelde van don 
Hoogleeraar Jioorda, wiens naam voor altijd ver
bonden is aan de geschiedenis van de Jav. taalstudie.
Door do gogovens van Gericke, doch niet minder 
door die van Winter on later ook van Wilkcns daar 
toe in staat gestold, gaf hij oon reeks van werken in 
en over het Jav. uil, van welke hier slechts vermeld . 
behoeven te worden de „Jav. grammatica” en do / 

/„geknopte Jav. grammatica” benevens een leesboel/ 
(eerste uiig. 1855, 4e bezorgd door A. C. Vroede,
1893) on het/ „Jav.—Nedcrd. woordenboek ’, samen- 
gest. door Dr. J. F. C. Goricke, vermeerderd en verb. 
door T. Roorda, 1847, waarop in 1802 een supple
ment verscheen, door Roorda en Meinsma bewerkt.
De 2o druk, wat het laatste gedeelte betreft door 
Prof. A. C. Vreedo bewerkt, verscheen in 1876; in 
1886 de 3e uitg., door Prof. Vroede bezorgd on in 
1901, de 4e uitgave door denz., met medewerking

/werk is, dat eerst langzamerhand den grooten om
vang heeft gekregen, dien het thans bezit en die nog 
steeds toeneemt. De mcening, wol eens uitgesproken, 
dat het Krama meer tot het Sanskrit zou naderen, 
dan het Ngoko, is gebleken onjuist te zijn; het blijkt 
dat in het Krama slechts ongeveer 40 Sanskrit- 
woorden meer worden opgemerkt, dan in het Ngoko, 
terwijl het zelfs voorkomt dat men een Sanskrit- 
woord vindt in het Ngoko en niet in het Krama. 
Krama-desa of -«jloesoen (dorpsch-Ivrama) noemt 
men wel het gebruiken van woorden en vormen, 
die door de Jav. taalgeleerden niet als Krama er
kend zijn, maar toch bij den kleinen man als zooda- 
nig gebezigd worden:

3°. Het M a d y a, een vermenging van Krama 
en Ngoko, benevens eenige woorden en vormen 
aan die taalgroep bijzonder eigen. Het wordt ge
bruikt door onbeambte personen van gelijken rang 
onder elkander, wanneer het Ngoko niet vrien
delijk genoeg en het Krama te beleefd of te onder
danig geacht wordt, ook door den meerdere tot een 
mindere, maar van hooger jaren, als hij dien eeren 
vul, ook wel door kooplieden en bedienden van aan
zienlijken onder elkander. In deze groep wordt nog 
onderscheid gemaakt tusschen Madya-Krama en 
-Ngoko, naar mate van liet grooter of kleiner getal 
der uit deze groepen gebruikte woorden met vast
staande Madya-woorden en -vormen. In de dorpen 
wordt het Madj'a ook wel als Krama gebruikt.

Bij het gebruiken dezer woordengroepen komen 
nog allerlei nuances voor, b.v. verschil of gelijkheid 
van ouderdom in ambtelijke betrekking gepaard 
aan gelijkheid of verschil van afstamming, enz.;

4°. Hot Krama-inggil bestaat uit eenige 
woorden, op + 300 geschat die, onverschillig of men 
Krama of Ngoko spreekt, gebruikt worden als men 
over den persoon van God of van een hoog geplaatst 
iemand spreekt en over wat tot hem betrekking 
heeft, b. v. huis, kleeding, hand, hart. In ’t Krama 
worden die woorden ook wel gebruikt uit beleefd
heid voor den persoon tot wion men spreekt; van 
zichzelf kan alleen een vorstelijk persoon zulke 
woorden bezigen;

5°. De B a s ê. - k e <j a t o n, hoftaal, de wijze van 
spreken van alle mannen met uitzondering van 
den Vorst, onderling in den kraton of in ’s vorsten 
tegenwoordigheid, doch niet tot of door dezen. De 
Vorst spreekt Ngoko, maar gebruikt over of van 
zichzelf Krama-inggil woorden; tot den Vorst of den 
kroonprins spreekt men Krama. De vrouwen in den 
kraton spreken onderling Krama of Krama-madya 
en tegen mannen de Basa keejaton, behalve tegen 
den Vorst of den kroonprins, als wanneer zij Krama 
bezigen. Hetzelfde heeft plaats tot do Ratoe (de 
eerste gemalin van den Vorst) en de dochters van 
den Vorst. Zie G. J. Oudemans, T. Bat. Gen. 
XXXVII, 105.

Omtrent het ontstaan dezer zoogenaamde taal- 
soorten zij hier nog gewezen op de mcening van 
P#of. Kern (Bijdr. t. t. 1. en vlk., Ve Ser., VIII, bl. 
r26j,"dat"de onderscheiding niet anders zou zijn dan 
eene uitbreiding van het pamali (het verbod om in 
bepaalde omstandigheden bepaalde handelingen te 
verrichten of zekere uitdrukkingen te gebruiken), 
waarbij de Javaan do een of andere woordengroep 
gebruikt ten einde te vermijden aansloot te geven, 

dit niet, zooals b.v. de Dajak, als bijzonder per
soon, maar als lid van een bepaalden stand. Zie 
verder behalve de spraakkunsten, A. H. J. G. Wal- 
beehrn „De taalsoorten in het Javaansch” Bat. S&1& 
896.
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JAVAANSCHE TIJGER. Zie TIJGER. fC* J<* t <
JAVANEN. Met dezen naam bestempelt men in f'’ 1

het algemeen do inhecmschc inlandscho bewoners" ‘f ' ' * ' ' **
van het eiland Java, (bij de laatste volkstelling op^r } :s* < Tg
’t einde van 1905 bijna 90 millioen zielen). Meer*-/., 
in het bijzonder worden dozen echter onderscheiden J1
in eigenlijke Javanen, Soendaneczen en Madoeree- /y f x\ s£ ‘q . / - 
zen, volkstammen, die in uiterlijk, karakter, zeden *' f ^ '
en gewoonten nog al van elkaar verschillen, alhoe- XT^..{ï 
wel allen de grondtrekken van den lichaamsbouw Xj , 
en den zedelijken en verstandelijken aanleg van het fy
Maleische ras, waartoe zij behooren, gemeen hebben. Z'-- ‘ *-.
De Soendaneczen bewonen het westelijk gedeelte •-- ^ ■ . •?
van het eiland, nl. de residenties Bantam, de Prean- 
ger-Regeirtschappen, Batavia, Cheribon en het Wes- 
tëlijksto deel der gewesten’ Pekalongan en Ban-y, . N 
j oom as, met uitzondering van de Noordelijke kus .. fj j~~
streken, waar een gemengde bevolking van Soenda- X'2-ht..Jj \ XjèjóC-* 
neozen, Javanen en Maleiers voorkomt; de Madoe-' ' jyj
reezen wonen, behalve op Madoera.. met Javanen y? J . . ^
vennengd in do residenties Pasoeroean en Be- f v~- - - r- C* 
soeki.' Elders op Java komen uitsluitend Java- X*' 
hen voor. Oorspronkelijk schijnen Soendaneezen,
Javanen en Madoereezen één volkstam te hebben 
uitgemaakt, waarin de thans voorkomende verschil
len door invloed van buiten, vooral ook door de ■ 
Hindoe-overheersching, zijn ontstaan. Uit de ge- f, 
schiedverhalen, bevestigd door do overblijfselen uit 
de Hindoe-peviode, blijkt dat de overhecrsching / 
zich hoofdzakelijk tot Midden- en Oost-Java be
perkt heeft en de Westelijk wonende Socndanee- ‘r'- 7 
zen er weinig van hebben ondervonden. Dezen be
hielden dus meer hun oorspronkelijk karakter, ter
wijl de Javanen veel van de vreemdelingen overna
men en zich langzamerhand vervormden. De Ma
doereezen, aanvankelijk alleen verblijf houdende op 
het eiland Madoera, bleven ook grootendeels van 
den Hindoe-invloed vrij, terwijl hunne bijzondere 
levenswijze hen na verloop van tijd van do inmid
dels meer beschaafd en verfijnd geworden bewo
ners van Midden- en Oost-Java zeer deed onder
scheiden, welk onderscheid ook later, toen zij zich 
meer in Oost-Java vestigden, bleef bestaan.

De Javaansche volksstam is lichtbruin van kleur, 
lichter getint bij de hoogero standen, donkerder bij 
de lagere klassen; de kleur van de oogen is bruin 
of zwart, van het haar (lang en grof) zwart. Borst 
en ledematen zijn weinig behaard, het gelaat is 
doorgaans baardeloos; vele mannen hebben echter 
een dunnen knevel. De lichaamsbouw is over het al
gemeen fraai; lengte even beneden de middelmatige, 
slank; vierkante schouders; bij de vrouwen dun 
middel. Het gelaat is door de uitstekende wang
beenderen eenigszins breed, het voorhoofd hoog, do 
neus niet bijzonder plat, de mond vrij groot mot dik
ke lippen. Gewoonlijk wordt het gelaat ontsierd 
door afgovijldo en zwart gemaakte tanden, bij do 
vrouwen bovendien veelal door uitgerekte, van 
groote gaten V4(prziene oorlellen.

De gewone klecding van den Javaan is zeer een
voudig en geeft den man ccnigzins een vrouwelijk 
voorkomen. Zijn lange sluike zwarte haren draait 
hij in een knoop tegen hot achterhoofd en verbergt 
ze onder een doek (ikët of oedéng), dien hij stijf om 
het hoofd windt, do uiteinden zorgvuldig wegstop
pende. Do een is op zijn hoofdtooi natuurlijk netter 
dan de ander; een gewono koelie en een landbouwer 
op het veld hebben den hoofddoek veel losser, ge
woonlijk dichtgeknoopt met do uiteinden neerhan
gend. Om het gelaat tegen zon en regen te bescher
men draagt de Javaan een hoofddeksel (toedoeng),

f ' 
’ * ‘M -r.i '

van Dr. J. G. H. Gunning. Naast don arbeid van 
Roorda staat die van den zendeling P. Jansz te Japa
ra, die sinds 18C1 eeno reeks van practische lees
boeken gaf, in do eerste plaats bestemd voor degenen, 
die van do Javaanscho literatuur geen studie kon
den maken. Daarenbovon gaf liy belangrijke aan
vullingen op den lexicalcn arbeid van Gerickc en 
Roorda, en bewees daarmedo en door de uitgave 

/ zijner Ned.—Jav. en Jav.—Ned. woordenboeken, 
een belangrijken dienst aan allé beoefenaren vaiïhct 
Javaansch. Eindelijk moeten nog vermeld worden: 
„Handleiding bij de beoefening der Jav. taal”, door 
Dr. J. J. do Hollander 1878 (2o uitgave 1886); 
„Grammatica der Jav. taal”, door C. Pocnsen, 1897; 
„De woorden als zindeelcn in het Jav., door A. H. J. 
G. Walbeehm 1897; „Spraakkunst en taaleigen van 
het Jav.” door J. Kats, 1912. Voor eon overzicht 
der Jav. Literatuur, zie LITERATUUR (JAVAAN
SCHE)./! t ('y ;

JAVAANSCHE AAP, behoort tot het in het ge- 
heele Oriëntaalsche gebied verspreide geslacht Ma- 
cacm (Pithecus) der Ccrcopilhecidae (zie MEER
KATTEN), dat zich van verwante geslachten 
o. a. onderscheidt door een langen snoet zonder 
beenlijsten en door zijwaarts gerichte en niet, als bij 
do bavianen, eindstandige neusgaten. Do Javaan
sche aap (Macacus Jascicularis Raffl. = cynornalgua 
Blyth nco L.), Kera (mal.), monjèt (batav. mal., 
soend., jav.), ketèk (jav.), koenjoek (soend.), 
warik ( bandjermasin), bakei (dajaks), selai en belo 
(timor), komt in een aantal variëteiten, die ook 
wel als soorten onderscheiden worden, van Bur- 
ma en Siarn over de Socnda-oilanden, Banka en 
Billiton tot Timor en de Philippijnen voor. Ook op 
Celebes is hij waargenomen. Daar deze aap echter 
door inlanders dikwijls in gevangenschap gehouden 
en op reis, ook over zee mecgcvoerd wordt, is een 
kunstmatige invoer op enkele der genoemde eilanden 
niet uitgesloten. Zijn lichaamskleur is over hot al
gemeen grauwbruin, het gezicht en de onderzijde 
van het lichaam lichter. De staart is verschillend 
van lengte, maar gewoon lijk ongeveer zoo lang als 
het lichaam. De exemplaren van Sunmtra hebben 
veelal een donker, zwarlachlig gezicht en altijd 
een gelijkharigo kruin; hun vacht is meestal min of 
meer gedachtig rood (M. auralm Is. Gcoffr.). Ook 
dio van Borneo hebben een donkerkleurig gezicht 
(M. carbonarius F. Cuv.), maar onderscheiden zich 
soms door een klein kuifje. Dit komt ook bij de 
exemplaren, dio van Java afkomstig zijn, meestal 
voor; deze onderscheiden zich echter door een lichter 
gezicht. De soorten M. resimus Thom. and Wrought. 
on rnordax Thom. and Wrought. zijn op Javaansche 
exemplaren gebaseerd. De dieren van Timor ver- 
toon.cn do meeste overeenkomst, met die van Java 
Ook van tal van kleine eilanden zijn eigen soorten 
beschreven. Het schijnt evenwel, dat er geen con
stant verschil lusschen de individuen der verschil
lende eilanden bestaat.

De Javaansche aap leeft in de bosschcn in troe
pen, bestaande uit mannetjes en wijfjqs van ver
schillenden leeftijd. Hij 'voedt zich mot allerlei 
planlaardigon en dierlijken kost on veroorzaakt 
dikwijls schade aan veldgewassen en aan vrucht- 
boomen Dikwijls vindt men hem in de nabijheid 
der zee, langs riviermonden, en in mangrovemoc- 
rassen, waar hij zich met schaaldieren voedt. Ook 
hoog in hot gebergte wordt hij echter aangetroffen. 
Op sommige plaatsen vnnjava wordt hij door do 
inlandscho bevolking beschermd.

JAVAANSCHE THEE. Zie ORTHOSIPHON.
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214 JAVANEN.

dat in verschillende streken zeer niteenloopende 
vormen heeft. Hot is gewoonlijk van bamboevezels 
(ook wol van pandanbladeren) vervaardigd en aan 
de buitenzijde met effen of met levendige kleuren 
(veel brons met goud) beschilderd en gelakt. De 
meest verspreide vorm is die van een ondiepen bak, 
oen weinig gewelfd of puntig toeloopend van een 
lialven meter middellijn; somtijds is de oppervlakte 
kolossaal en bedraagt meer dan een meter in door
snede; verder heeft men hoogpuntige vormen, ge
lijkende op Ckineeeche hoeden; vormen, gelijkende 
op een omgekeerd breimnndje of op onze oud-Rol- 
landsche helmen. Een eigenaardige, weinig bekende 
vorm, alleen voorkomende in Kesloe^en in heteKa 
rangkobarsclie en Batoersclie (Diüng) verdient af
zonderlijk vermelding; het is een hoed, die van 
achteren tot een lialven meter van den grond af
hangt en zoo het gcheele lichaam beschermt; van 
voren loopt hij uit in een naar boven omgebogen 
punt, waar de landbouwer zijn patjol — een soort 
van hak — aan hangt, hetgeen hem in staat stelt 
bij koude en regen zijn handen onder de omgeslagcn 
molton deken te verbergen. Ambtenaren, magangs 
en eenigszins nette inlanders op hoofdplaatsen dra
gon een klep van zwart laken (tjapil) met een rand 
om het hoofd en van voren een opstaand gedeelte, 
waartegen bij de ambtenaren een zilveren of gouden 
gekroonde \V. bevestigd is. De hofhoed, ook bij 
groot kostuum van ambtenaren in gebruik, is de 
„koeloek”, een van zwart laken of doorschijnende 
witte stof vervaardigd hoofddeksel zonder klep, den 
vorm hebbende van een afgeknot suikerbrood. Vor
sten, pangérans en regenten dragen bij plechtige 
gelegenheden de „kanig&rü”, een dergelijke muts 
als de koeloek, doch van zwarte stof met smalle 
gouden strepen van boven naar onderen. Het boven
lijf bedekt de Javaan met een soort borstrok (koe- 
toengan) van wit katoen of gekleurd sits en daarover 
of over het naakte lijf draagt hij een kort buis, 
(klambi, rasoekan) van sits of katoen met wijde mou
wen en opstaanden kraag, aan den hals sluitende en 
overigens open en los neerhangend tot op de heupen; 
bij ambtenaren en aanzienlijken wordt de klambi 
vervangen door de „sikepan”, een buis van laken of 
sits met nauwe mouwen en twee korte slippen van 
voren, met één rij gouden of zilveren W. knoopen 
versierd of met knoopen van metaal of glas.

Benedenlijf en beenen tot aan de kuiten zijn ver
borgen onder een kain pandjang (böbéd), een stuk ge
batikt (zie onder „BATIKKEN”) of gedrukt katoen, 
dat om het lijf gewikkeld wordt en boven de heup 
vastgemaakt door het uiteinde in te steken of door 
middel van een zwart of geel lederen, lakcnschen of 
katoenen gordel (saboek) met zilveren of koperen 
gesp. Bij het gaan wordt, vooral door geurmakers, 
liet benedenuiteinde in de hand gehouden, waar
door een gedeelte van het bloote bovenbeen telkens 
zichtbaar wordt. Alhoewel de kain liet echt Javaan- 
eche kleedingstuk is, wordt toch ook veel een sarong 
gedragen, een gebatikt of gedrukt stuk katoen, waar
van de uiteinden evenals bij een vrouwenrok aan 
elkaar zijn genaaid. Onder de kain of sarong hebben 
velen een korte linnen of katoenen broek, ambte
naren in ambtskostuum een lange broek van zwart 
laken met goud of zilver galon belegd. Met een kris 
van achteren in den gordel is hiermede het kostuum 

den gewonen net gekleeden Javaan kompleet. 
Voor den ambtenaar, en aan do hoven voor den 
hofdignitaris, behoort er nog een zonnescherm (pa- 
joeng) bij, dat hij zich laat nadragen en welks kleur 
zijn rang aanduidt (zie ONDERSCHEIDINGEN).

een koelie en een landbouwerDe kleeding van 
den arbeid is heel wat eenvoudiger on bestaataan

alleen uit een korte linnen broek en een blauwe kain 
of sarong, die hij ’s morgens vóór hij aan ’t werk 
gaat bij kou of regen tot over do schouders optrokt 
om er bijna geheel in weg te duiken. Bij het arbeiden 
rolt hij de kain om zijn middel of slaat haar om do 
heupen en trekt haar tusschen do beenen door (tja- 
wat); aan een touw om het middel bevestigd, hangt 
links zijn kapmes (parang) of wel een klein plankje 
met sleuf, waarin het grasmes (arit) steekt, en vóór 
op den buik een klein taschjo van gevlochten stroo, 
waarin tabak en andere benoodigdkeden bowaard 
worden.

:
r .

Het hofkostuum is: haar loshangend, alleen in den 
nek samengebonden, gedekt door een koeloek; 
naakt bovenlijf, lange en aan de enkels sluitende 
broek (tjelSna), daarover een dodot, een soort ge
batikte kain, die opgedoft in breede plooien eenigs
zins wijd uitstaat, aan do linkerzijde met een punt 
neerhangende.

Priesters en hadji’s dragen de Arabische kleeding: 
een tulband, een lang wit onderkleed zonder mouwen 
waarover een oven lang, van voren geheel open wit 
of gekleurd overkleed met mouwen, en soms nog een 
soort vrouwenrok, rood gekleurd. Een zakdoek 
waaraan do rozenkrans is vastgemaakt, hangt ge
woonlijk over den schouder.

De kleeding der vrouwen bestaat uit een strook 
donkerblauw of gebatikt lijnwaad (kembön), die zij 
onder de armenomhet lijf wikkelen ten einde den boe
zem te bedekken; deze wordt daardoor vaak eenigs
zins plat gedrukt, hetgeen het uiterlijk schoon van de 
Javaansche vrouw niet verhoogt; sommigen dragen 
een koetang, een soort lijfje of borstrok; daarover
heen komt een tot de knieën reikend baadje (kÖ- 
lambi) gewoonlijk van donkerblauwe kleur, bij meer- 
gegoeden van gekleurd katoen en Dij feestelijke 
gelegenheden van zwarte zijde of donker fluweel, 
alleen aan den hals open, met nauwe mouwen, die 
aan de polsen met knoopjes worden afgesloten. Het 
onderlijf is bedekt mot een kain pandjang (tapih) ot' 
ook wel met een saroeng, bij vrouwen van do volks
klasse dikwijls van donkerblauwe kleur, die tol 
op de voeten afhangt. De tapih wordt vastgehouden 
door een band, oedet genaamd. Een kleedingstuk 
onafscheidelijk van do Javaansche vrouw als zij 
uitgaat is de „slendang”, een lange, ongeveer een 
lialven meter breede gebatikte doek, gewoonlijk 
van lichtblauwe kleur, ook wol bruin, geel of groen, 
van katoen of van zijde, soms met franje al'gezot. 
In die slèndang, als een bandelier om don schouder 
gehangen, draagt de moedor haar kind, de koop
vrouw haar mand met koopwaren op den rug; ande
ren dragen dat kleedingstuk bij wijze van sieraad 
los over den rechterschouder. Het haar blijft bij de 
Javaansche vrouw altijd onbedekt; voor te felle 
zonnestralen of regen beschut zij het hoofd met de 
slèndang of met een pajoeng, een uit geolied papier 
vervaardigd zonnescherm. Gaat zij uit pad isnijden, 
dan gebruikt zij, althans in sommige streken, 
veelal do toedoeng. Als sieraden worden ge
dragen levendo bloemen en fraai bewerkte haar
spelden, soebangs (Jav. socwèng, séngkang), 
knoppen soms Ier dikte van een mannenpink, ten 
behoeve waarvan in de oorlellen grootc galon zijn 
aangebracht. Veelal zijn die knoppen hol en opge- 
vuld met hagelkorrels, om ze een zeker gewicht te 
geven, dat de oorlellen doet uitrekken. Verder die
nen als sieraad borstspelden, armbanden on ringen. 
Hel kapsel is de eenvoudige „kondé” (haarwrong)
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215JAVANEN.

of de „sanggoel patali majang”, het haar achterover 
gekamd en in den hals breed opgeslagen. Do hof- 
kleeding is zonder këlambi met blooten hals en ar
men, alleen met een këmbën om het bovenlijf. Vrou
welijke hofbeambten dragen ook krissen en koeloeks 
evenals de mannen.

Van schoeisel wordt door mannen noch door vrou
wen veel gebruik gemaakt; alleen ambtenaren en 
aanzienlijken dragen lage schoenen van Europcesch 
model of taroompah’s, lederen zolen, waarover een 
stijf lederen riempje, dat met de teenen wordt vast
gehouden. Vrouwen van aanzien dragen fraai be
werkt o muiltjes.

Do verstandelijke ontwikkeling van den Javaan 
staat op een vrij hoogen trap. Zonder onderwijs ge
noten te hebben, weet hij zich toch gewoonlijk in 
deverschillonde woordgroepen behoorlijk uit te druk
ken, aan do kuststreken bovendien nog vaak in het 
Maleisch. Met de nuttige en schadelijke eigenschap
pen van woudboomen, heesters en planten is hij 
niet zelden vertrouwd, ook kent hij meestal de 
landstreek, waar hij woont, over een beduiden
de uitgestrektheid. Zijn oriënteeringsvermogen is 
opmerkelijk. Met veelal treffende juistheid zal 
hij u zeggen hoe verschillende dorpen, gehuch
ten, rivieren en bergen ten opzichte van elkaar ge
legen zijn. Hij bedient zich daarbij steeds van do 
benamingen der vier hemelstreken, praat niet van 
links en rechts, maar van Noord, Zuid, Oost en West.

Bij behoorlijk onderwijs leeren de kinderen in een 
korten tijd lezen en schrijven, het laatste bij
na zonder uitzondering met een fraaie duidelijke 
hand; voor kaartteekenen toonen zij een bepaald 
talent te bezitten, terwijl eenvoudig landmeten 
spoedig door hen wordt begrepen. Ook andere vak
ken weten zij zich spoedig eigen te maken; in- 
landscko kinderen, dio de Europcesche scholen be
zoeken, doen dan ook veelal niet voor Europeesche 
onder. In de laatste jaren bestaat bij de Javanen in 
verschillende kl ingen een grooto drang naar ont
wikkeling en naar schoolonderwijs, ook bij de 
vrouwen. Zie ten aanzien van dit onderwerp, vooral 
wat betreft de gelegenheden voor inlanders om on
derwijs te genieten, onder ONDERWIJS.

Het karakter van den Javaan is kalm, gedwee en 
volgzaam. Opvliegendheid en drift leent hij weinig, 
tenzij hij geprikkeld wordt door hartstochten of 
geestdrijvers hem weten op te hitsen; opwinding, ge
paard veelal aan den invloed van opium, veroorza
ken somwijlen den toestand van „mata glap” (zie 
aldaar), waarin bij „amok” maakt en doodt wat hem 
in den weg staat. Wordt bij hem wraakzucht opge
wekt, dan koelt hij dio vaak op een wijze, die wij 
laaghartig noemen (vergiftiging en sluipmoord 
bijv.). Hij is gul en gastvrij, gierigheid wordt zel
den bij hem waargenomen. Liefde on toegenegen
heid van ouders voor hunne kinderen en omgekeerd, 
niet alleen mot het hart maar ook met do daad, nl. 
hel voorzien iy hun levensonderhoud, worden door 
de Javanen bijna zonder uitzondering betracht. 
Ook tegenover zijn naasten is de Javaan goedhartig; 
bohooftigon in zijn desa vrijwaart luj voor algeheel 
gebrek. Aan don anderen kant mist hij in vele 
gevallen do zedelijke beginselen, die in eene wes- 
teracho maatschappij op den voorgrond staan en 
in de samenleving van grooten invloed zijn op de 
onderlinge waardecring.

Hij is stil van aard; luidruchtigheid kent hij niet, 
nooit hoort men langs den weg een Javaan iluiten 
of zingen. Zelfs op festijnen en pretjes gaat alles 
kalm too. Hij heeft aangeboren hoffelijke manieren

en weet zich tegenover zijn meerdere, hoo hoog deze 
ook staat, veelal zonder schroom in con gepasten 
vorm uit te drukken, eigenschappen dio hem bij den 
Europeaan van gelijken maatschappelijkcn stand 
vaak gunstig doen afsteken. Bij uitnemendheid 
staat hij do kunst om zijne gevoelens en gewaarwor
dingen te verbergen.

Zijne betooning van eerbied (hormat) jegens zijne 
meerderen in rang en stand doen hem in onze 
oogen dikwijls kruipend en slaafsch zijn. Hij blijft niet 
tegenover dezen in opgerichte houding staan, maar 
gaat op den grond zitten met de beenen onder het lijf 
gekruist (sil&) en brengt zijn groet door de tegen 
elkaar samengevoegdo handen zoo naar het voor
hoofd te brengen, dat do toppen der duimen de punt 
van den neus raken (sömbah). Deze sembah maakt 
hij telkens, nadat hij iets heeft medegedeeld of go- 
antwoord. Hij spreekt tegen zijn meerdere in een 
hoogere taal, dan deze tot hem. Ontmoet hij zijn 
meerdere op den weg, dan gaat hij vaak gehurkt zit
ten tot do ander voorbij is, dikwijls met den rug 
hem toe als om te toonen, dat hij niet waard is diens 
aangezicht te aanschouwen; komt hij te paard zit
tende hem tegen, dan stijgt hij af, in een kar rijdende, 
dan stapt hij uit, vaak doet hij dit zelfs als hij het 
huis passeert, waar de meerdere woont. G e z a g is 
voor hem alles; toont hij er den diepsten eerbied voor, 
aan den anderen kant is hij er tule op zich zelf er 
mede te bekleeden on van anderen die cerbiedsbe- 
tooning te ontvangen. Vandaar ook ten deele het 
verschijnsel dat inlanders het volhouden dikwijls 
jarenlang als „magang” diensten te verrichten tegen 
een gering loon, in de hoop eenmaal ambtenaar te 
zullen worden; dat er steeds personen gevonden 
worden om de betrekking van üd van het desabe- 
stuur te vervullen, eeno betrekking die veel last en 
dikwerf weinig voordeel geeft; dat het ter bedevaart 
gaan naar Mekka zoo gewild is, enz.

De Javaan is zeer gehecht aan zijn geboortegrond 
en aan dc graven zijner voorvaderen; ook hecht hij 
aan voorvaderlijke zeden, gebruiken en instellingen 
(adat) en blijft daaraan vasthouden totdat hij goed 
overtuigd is van het meer praktische en betere van 
het nieuwe; tot die overtuiging moet hij echter zelf 
komen; zij moet hem niet worden opgedrongen, 
want dan klampt hij zich zooveel te meer aan het 
oude vast. Lucifers en petroleum wonnen het zonder 
slag of stoot tot in de diepste binnenlanden van de 
van oudsher gebruikte „tali api” en do klapperolie 
en djarak-olie; tegen verbeteringen van „hooger- 
hand” ingevoerd bleef de Javaan zich echter dik
werf zoo lang mogelijk verzetten.

Do Javaan kent weinig behoeften; heeft hij wa
ter (hot behoeft nog niet eens zoo oi'g zuiver te zijn) 
om zich con paar keeren daags met een bad te kun
nen verfrisschen, wat rijst met sambal, een gedroogd 
vischje of gedroogd vleesch om zich te voeden en 
wat aftreksel van gestampte koflio of van koffiebla
deren om to drinken, daarbij een strootjo („rokok”, 
tabak gerold in een gedroogd blad van djagoeng of 
van nipali) on tusschentijds een sirihpruim, dan is hij 
zeer tovreden. Sterken drank gebruikt hij niet, 
slechts bij uitzoudoring treft men het gebruik van 
alcoholischo dranken onder iulandors aan; zij heb
ben het dan vaak nog van Europeanen geleerd. Aan 
het schuiven van opium geeft do Javaan in 
schillende streken zich echter veel over. Ook 
het spel, voor dobbelpartijen en hanengevechten en 
voor feesten bozit hij een bepaalden hartstocht, dio 
hom dikwijls, onnadenkend en zorgeloos voor do toe
komst als hij is, alles wat hij bezit doet verliezeneer.:*-./ ■
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het liuis grenst. Voorts behoort tot het huisraad 
een koperen of aarden kwispedoor(païdon), oen 
sirihdoos (pakinangan), een rijstblok (lesoeng) om 
de padi te ontbolsteren, dat echter ook vaak 
buiten op het erf onder een afdakje staat, een weef
getouw, toestellen om te batikken en gereedschap
pen voor den akkerbouw, zooals patjols, een linggis 
of breekijzer, een wloekoe of ploeg met toebehooron, 

garoo of eg; de landbouwgereedschappen 
worden ook veel geborgen buiten op het erf of onder 
een uitstekend gedeelte van het dak op zij van het 
huis. Vorder treft men als huisraad aan: keukenge
reedschappen, tot welke voornamelijk behoort een / , 
koperen pot om water in te koken (dandang), waar- '(','■+? v- 
op een trechter vormig bamboezen mandje (koelcoe- -->•<jr 
san) voor de rijst, die op deze wijze gaar gestoomd jrpVd., <V- 

-
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Oorzaak hiervan is vooral dat hij los is van geld, spa
ren kent hij niet, het is hem nimmer geleerd; gelegen
heden daarvoor bestonden tot voor korten tijd 
niet. Dat niet hechten aan geld doet hem, wanneer 
hij genoeg heeft, niet werken om meer te verkrijgen; 
men heeft dit dikwijls toegeschreven aan luiheid, 
maar lui is hij niet. Wanneer hij arbeiden moet om 
den kost te verdienen, werkt hij hard. Het ge
mis echter van de begeerte om door meerdere in
spanning liet tot hoogeren maatschappclijken wel
stand te brengen en andero omstandigheden van 
dien aard weerhouden hem veelal van verderen 
arbeid. In de laatste jaren ondergaat de Javaansche 
maatschappij groote veranderingen. De Javaan is 
nl., evenals de meeste rassen in Azië, bezig uit zijn 
slaap van eeuwen te ontwaken: hij begint neiging 
te vertoonen, zich aan ook in zijn oog slaafsche en 
vernederende vormen te onttrekken: hij schept zich 
nieuwe behoeften en zal daartoe zijn bestaans
middelen moeten verbeteren. Het is daarom niet 
onmogelijk, dat, wat hierboven als het typeerende 
Javaansche karakter geschetst is, na betrekkeljjk 
weinige jaren niet geheel juist meer zal zijn

Even eenvoudig als de dagelijksche levorfsbehoef- 
ten van den Javaan zijn, is in den regel ook zijne 
woning. De grond, wat opgehoogd en aangestampt, 
dient in de eigenlijke Javaansche streken gewoonlijk 
tot vloer; houten of bamboezen stijlen, al of niet op 
steenen neuten, dragen een dak van atap (nipahbla- 
deren of alang-alang) veelal metarènvezel versterkt, 
soms van sirappen (korte houten plankjes over el
kaar gelegd), van steenen dakpannen of van holle 
en bolle middendoor gespleten bamboe, terwijl de 
omwanding van gevlochten bamboe is vervaardigd. 
Veelal heeft het dak van voren een uitstekend ge
deelte, dat op houten stijlen steunende, een soort 
gaanderij of èmpèr vormt (dikwijls van twee zijden 
voorzien van een gevlochten wand), waarin de hui
selijke bezigheden, zooals weven (nénoen) verricht 
en bezoekers ontvangen u'orden. In het eigenlijke 
huis is dan een gedeelte afgoschut voor slaapvertrek, 
terwijl het andere gedeelte tot kookplaats dient. 
Soms vindt men voor de ontvangst van gasten enz, 
een afzonderlijk voorgebouw (pënd&pa). De gewone 
huizen hebben geen vensters, dikwijls echter vier
kante openingen van houten of bamboe tralies 
voorzien. De deuren zijn van bamboe (veelal schuif
deuren) of van hout. (Zie Poensen, Med. Ned. 
Zendelinggen. XIX, bl. 101).

Het huisraad van den Javaan kenmerkt zich 
mede door grooten eenvoud. Een balébalé of ambèn 
(rustbank) van hout en bamboe, waarop een mat 
en een paar kussens, dient tot zit- en ligplaat s. Meest
al is er nog een afzonderlijke^ ambèn voor slaap
plaats of ledikant. Zij is dan dikwijls voorzien van 
een grootbloemig sitsen gordijn met hemel. Gewoon
lijk heeft hij ook een ronde tafel meteen paar stoelen 
en een eenvoudige petroleumhanglamp. Hij eet ech
ter meestal op zijn balébalé uit pisang of andere 
boombladeren, ook wel uit borden en kommetjes. 
Vorken gebruikt hij met, soms wel steenen lepels; 
met de vingers brengt hij de vaste spijzen naar den 
mond. Een groote houten kist op kleine houten wie
len dient tot berging van kleedingstukken als anders
zins; een op den grond staand toestel, vervaardigd 

met klei bepleisterde rolsteenen, met twee, 
hoogstens drie openingen, dient tot stookplaats 
(pawon); een schoorsteen is er niet, de rook moet 
zich een weg banen door dak en zijwanden. Do 
stookplaats is somtijds in het woonvertrek, veelal 
echter in een afzonderlijk klein gebouwtje, dat

ren een
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wordt. Elk huis staat in den regel op een erf, een >(' 
door een levende haag omheinde ruimte, waarop’ 
eenige klapper-, kapok-, pinang- en andere vrucht
boom en, pisangs en verdere nuttige boomen en 
struiken zijn geplant, benevens veelal eenige soortenf li, 
van veldgewassen als maïs, cassave, katèla-soorten, /,» • 
koenir, lombok, seré enz. Op het erf is dikwijls een-' 
waterput, met een kleine omheinde ruimte om dienst 
te doen voor badkamer. In den regel echter gaat de 
Javaan een paar malen daags naar een in de nabij
heid voorkomende rivier of bron om zich te baden.

r.- y - i

Verder vindt men er de padischuur (loemboeng), 
een op riviersteenen staand van onderen naar boven 
breed toeloopend gebouwtje, en de karbouwen- of 
sapikraal; ook soms een stalling voor het paard (gë- 
dogan). Onder het uitstekend gedeelte van het dak 
van het huis hangen de kooien der geliefkoosde 
tortelduiven, tenzij ze vóór de woning aan een bam- 
boestaak zijn omhoog gchcschen.

Woningen van meergegoeden zijn vaak van hout of 
steen evenals de veelal van Gouvernementswege ge
bouwde woningen der hoogere Inlandsche bestuurs
ambtenaren. Zij bestaan meestal uit een samenstel 
van meerdere huizen, welker daken door middel van 
zakgoten met elkaar verbonden zijn. Zij zijn meer 
op Europeesche wijze ingericht en van Europecsche 
meubelen voorzien. Zij hebben vaak vóór een pen- 
dêpii, een vierkant gebouw aan alle zijden open, 
somtijds met steenen of gecementeerden vloer en 
in den regel gedekt met een puntig tooloopend dak 
met pannen of sirappen, niet zelden op fraai be
werkte houten pilaren rustende. Inzonderheid de 
woningen der regenten en andere aanzienlijke In
landers munten in dat opzicht uit. Do pendapü is 
direct met het woonhuis verbonden of door middel 
van een overdekten overloop. Terzijde daarvan 
zijn bij regenten on districtshoofden veelal 
een of twee open gebouwtjes voor ontvangst van 
onderhoorigen en andere dienstverrichtingen en tot 
plaatsing van de gamelan aanwezig.

De bedehuizen (langgar) zijn in de desa gewoon
lijk zeer primitieve gebouwtjes van bamboe met 
atap gedekt, uit één vertrek bestaande, waarin aan 
den achterwand een kleine nis om de richting van 
Mekka aan te wijzen. De vloer yan gespleten bam
boe (ploepoeli) is gewoonlijk een paar voet boven 
den grond. Een paar groote steenen dienen voor 
trap en tevens voor do voetwassching, ten behoeve 
waarvan steeds eenige lodongs (bamboe kokers) 
met water gevuld gereed staan. Omtrent bouw en 
inrichting der moskeeën zie men onder dat 
woord. Van de k r a t o n s in de Vorstenlanden 
vindt men eene beschrijving onder DJOKJAKAIt- 
TA en SOERAKARTA.

De onderling naneengrenzende woonerven
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men een kampoeng. Over heb algemeen zijn heb 
verder enkele kampoengs, vaak op vrij grooten af
stand van elkaar liggendo, dio meb hare bouw vol
den en andere gronden te zamen heb desagebied 
uitmaken. Do plaats, waar het desahoofd woont, 
pleegt te worden onderscheiden als de karadjan, 
waarvan de andero kampoengs gehuchten (padoo- 
koehan) zijn. Eene beschrijving van eenc desa, 
hoe do desa is het middelpunt van het Javaansche 
volksleven, waaruit tal van draden gaan, die de 
bewoners samenbinden, van do bemoeiingen der 
desa, van de maatschappelijke klassen, waaruit 
de bevolking eener desa bestaat, — dat alles is te 

f f* vinden in het artikel DESA, DESAHOOFD, DESA- 
u} BESTUUR,

. - ' . Afgescheiden van verdere groepeeringen, onder
scheidt men in het algemeen bij de Javanen twee 

' hoofdstanden, den adel en de burgerklassen, een toe
stand, uit oude tijden overgebleven. Bijzondere 
rechten bezit buiten de Javaansche Vorstenlanden 

. ■ de adel niet meer; ook een niet-adellijke kan tot de 
.•; hoogste waardigheden opklimmen. Evenwel be

schouwen de gewone inlanders de adellijken altijd 
nog als hunne meerderen, hetgeen dezen nog al eens 
aanleiding geeft om zich ten hunnen koste te ver
rijken. Omtrent de verschillende rangen en titels, 
op den adel betrekking hebbende, zie men onder 
TITELS (INLANDSCHE RANGEN EN) en ook 
onder ADEL.

Do inlandsche bewoners van Java zijn, met uit
zondering van de Badoej’s, do Tönggöree- 
zen en een 25000-tal Christenen (opneming van 
1905), Mohammedanen, zonder echter daarbij hun 
ouden natuurgodsdienst geheel en al te verlooche
nen. Zij zijn dezen getrouw gebleven in hunne ver- 
eering van onzichtbare geesten, die de lucht, de 
bergen en bosschen, de wateren bewonen en van 
de geesten hunner afgestorvenen, en in hun geloof 
aan voorteekens, gelukkige en ongelukkige dagen, 
en tooverij. In het algemeen dragen de door de Ja
vanen vereerd wordende geesten den naam van 
Hjang of Jang, veelal met het bekendo voorvoegsel 
sang, dat ook vóór benamingen van doorluchtige of 
heilige personen geplaatst wordt. De naam Sang- 
hjang werd vroeger op Qiwa toegepast, hij heette 
Sangbjang Goeroe, de god leermeester. Doch ook 
Allah wordt met dien naam bestempeld, terwijl hot 
woord voor de gewone ritueelo gebeden van den Is
lam: sembalijang = sembah, eerbiedige begroeting 
en Jang = Allah, daarvan afkomstig is. Een 
voorname plaats onder de geesten bekleeden de 
danhjang dósa, do beschermgeesten der desa, aan 
wie groote eer bewezen wordt, want van hen komen 
alle zegeningen over de desa en allo rampen en tegen
spoeden zijn bewijzen van hun toorn, omdat de be
woners in hunno hulde zijn tekort gescholen. Hunne 
vereering heeft bij voorkeur plaats onder groote, 
schaduwrijke boomen, terzijde van den weg of op 
het dorpsplein geplant. Tegen een der boomen is 
een soort van altaartje aangebracht van twee óp
staande steenon, waarop een derde horizontaal ligt. 
Ieder desabewoner, dio eenige ramp af te bidden 
of eenigon zegen te vragen heeft, brengt op dit ruwe 
altaar een weinig wierook en enkele bloemen ten 
otler. Soms wordt ook een beeldje uit den Hindoetijd 
als danhjang vereerd, men beschouwt het dan als 
een zichtbaar toeken van den onzichtbaren geest. 
Ook de sawahs hebben hun beschermgeesten, aan 
wie vóór het planten en vóór hot oogston offers wor
den gebracht. Sri, de geest der rijst, wordt daarbij 
in hot bijzonder vereerd. De machtigste geest is dio

van den Indischcn Oceaan aan de Zuidkust, de 
Ratoo Lftrakidoel,(lie vooral aangcroepen wordt door 
hen, dio zich in do bijna ontoegankelijke rotsholen 
aan de Zuidkust wagen om er de eetbare vogelnestjes 
uit te halen. Aan diezelfde Zuidkust vertoeft ook 
Kjai Belorong, de schonker van den rijkdom 
booze geest, die den monschon voor bepaalden tijd 
schatten geoft, onder gehoudenis hem na het ver
strijken van den termijn te dienen.

Ontelbare andere geesten, goede en booze, bewo
nen de wildernissen, grotten, bergen, boomen, 
lucht en water. Vriéndelijke geesten zijn de wid&- 
d&r&’s en widftdari’s, mannelijke en vrouwelijke 
luchtgeesten; gevreesde dacmonen zijn de raksSsè.’s 
en de boet&’s en de booze geesten van den Konpi, 
de sètan’s en de djin’s. Geduchte natuurverschijn
selen en ziekten worden aan den invloed dezer boos- 
aardigen toegeschreven. Zoo zijn de zon- en maans
verduisteringen het werk der boet&’s, die deze hemel
lichamen willen verslinden; door stampen in het 
rijstblok tracht men hun vrees aan te jagen. Ziekte 
in het rijstgewas, onder het vee en bij kinderen 
wordt veroorzaakt door bepaalde booze geesten; 
om zich voor hun invloed te vrijwaren richt de Ja
vaan offermalen aan, brandt wierook (doepü,), draagt 
amuletten (djimat), enz.

Plaatsen, die ondersteld worden het verblijf van 
geesten te zijn, zijn „angkër” (zie PEMALI), nl. als 
gevaarlijk verboden. Hij die het waagt, dergelijke 
plaatsen te bebouwen of er een woning op te richten, 
berokkent zich groot onheil, zoo niet den dood.

Naast goede en booze geesten worden de zielen der 
afgestorvenen vereerd. In de eerste plaats vereert el
ke desa haren stichter, den akalbakal of tjakalbakal, 
terwijl ieder Javaan voor zich nog aan zijne voorva
deren en vereerde personen offert. Op den 3en, Tden, 
40sten en lOOsten dag na het overlijden van betrek
kingen, en voorts den Isten en Ssten verjaardag van 
dat feit, worden offermalen (sëdèkah) voor hen aan
gericht, terwijl eens in hot jaar in de maand Saban 
(Roewah)de graven worden schoongemaakt en offers 
gebracht. Van het geloof, dat zielen tijdelijk in het li
chaam van een daarvoor geschikten persoon (medi
um) verhuizen en zich door middel van dezen open
baren (zie HEIDENDOM), vindt men ook bij de Ja
vanen nog sporen. Ook openbaren de zielen zich zelf
standig en maken hun tegenwoordigheid bekend door 
het werpen van steenen, het spuwen van sirih, het in 
beweging brengen van voorwerpen, enz. Door middel 
van ngèhnoo’s (zie dat woord) weet de Javaan de 
geesten te bezweren en tot de werktuigen zijner 
wensclien en begeerten to maken. De ngèlmoe's be
staan in het uitsproken van eenige tooverformuüeren 
(rapal), veelal zonder zin en samenhang. Door een 
dezer ngèlmoo’s kan men zelfs het hoogste heil, 
waartoe do Brahmanen slechts door zelfverzaking 
en wijsgeorige bespiegelingen, door de ascese kun
nen gerakon, deelachtig worden, nl.: het reeds in dit 
leven één zijn met Allah. Niet alle Javanen gelooven 
echter dat voor zoo iots hot uitspreken van een paar 
rapals voldoende?is. Er zijn er nog, die zich daartoe 
in de eenzaamheid terugtrekken om door zelfverza
king, door strenge boete en kastijding, door zich 
bespiegelingen ovortegevon, hot hoogste goed mach
tig te worden. Zij leven in do wildernis, bij voorkeur 
op hooge bergtoppen, onthouden zich zooveel moge
lijk van voedsel en van slaap en zoeken op die wijze 
de zolfdooding, het leven in den dood. Een dusdanige 
mannelijke asceet of kluizenaar heet sang t & p &, 
een vrouwelijke endan g. Men heeft ook kluize
naars, die zich niet afzonderen in de wildernis,
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?gebergte, die men een jaar mot rijst beplant om ze 
daarna weer jaren braak te laten liggen, worden 
veelal weinig of niet omgewerkt. Men verbrandt 

verwijdert het zich daarop voordoende on
kruid en maakt met den pootstok kleine plantga- 
ten, waarin het zaad gelegd wordt.

Hoedanig de Javaan don grond bezit, on hoe hij 
tot dat bezit kan komen, zie men onder GROND.
(RECHTEN OP DEN). ......... ''

De visch vangst geeft in het bijzonder aan'- <"•'' 
de strandbewoners van de Noordkust een bestaan; V !' )- \ •'
ruim 112.000 visschers en zeevarenden vindt men '• - - j tsTf?
voor 1904 opgeteekend in het verslag van het Wel- • ■ * ■ \ /■;

Do n ij v e r h e i d bepaalt zich tot die van am- ,-y c r : 
bacillen en handwerk; fabrieksnijverheid wordt'7 ./ f ^r, ‘
slechts weinig uitgeoefend en dan nog meestal in Hh
dienst en onder leiding van Europeanen en Chinee- 
zen. Aan de ontwikkeling der handwerksnijverheid 
staat deels de mededinging der bekwamere en tot , _ y 
sterker inspanning geschikte Chineezen in den weg, ^ c
deels ook de omstandigheid, dat de Javaan voor '; , , ^ v ~ 
een groot deel in zijn eigen eenvoudige behoeften' 
voorziet. Met dat al worden een aantal handwerken 
door de Javanen met goed gevolg beoefend, en heeft 
meestal elk district of regentschap zijn eigenaardige 
industrie. De voortbrengselen van de nijverheid der 
inlanders worden vaak door de Europeanen aan 
hunne belangen dienstbaar gemaakt, zooals o. a. 
de batilcsels en op de hoofdplaatsen do door inlan
ders vervaardigde schoenen en kleederen, terwijl 
Gouvernement en particulieren hen als ambachtslie
den bezigen bij spoorwegaanleg, bruggen- en hui
zenbouw als anderszins. Zie verder onder NIJVER
HEID.

te midden der maatschappij blijven leven, dezen 
dragen den naarn van d é p o k.

Als Mohammedaan mag de Javaan meer dan eene 
vrouw nemen; dit doen echter slechts meer gegoeden 
en lioogere ambtenaren; de gewone desaman heeft 
in den regel maar één vrouw, voornamelijk om finan- 
tiëele redenen, ook echter omdat zijn godsdienst een 
uiterst gemakkelijke scheiding toelaat en hij dus van 
dat middel gebruik kan maken om eene andere 
levensgezellin te kiezen. Heeft hij vrouw en kind, 
een eigen erf, een span buffels en een stuk sawah in 
bezit, dan heeft hij wat zijn hart begeert. Hij 
is bij voorkeur landbouwer. Het landbouwbe
drijf vormt het hoofdbedrijf van den Javaan. Van 
de 14V2 millioen Javanen van het mannelijk geslacht, 
kinderen en volwassenen, volgens de laatste volks
telling van 1905, waren ö'/j millioen landbouwers. 
Voornamelijk houden dezen zich bezig met de cul
tuur van rijst, het hoofd voedsel van den Javaan; 
zij verbouwen dit voedingsmiddel zoowel op droge 
gronden, tegalans geheeten, als op natte velden, 
sawah’s genaamd: velden, bestaande uit waterpas 
gemaakte vlakken door dijkjes (galëngan) begrensd, 
waardoor het mogelijk is zo met irrigatiewater (sa
wah sorottan) of regenval (sawah tadahan) te inun- 
deeren [zie RIJST(cultuur)]. Als tweede gewas, en 
ook als eerste, telen zij verder djagoeng (maïs), ver
schillende katjang-(peulvruchlen) en katèla of oebi- 
soorten (aardvruchten), katoen (kapas), de olie
gevende gewassen widjèn en djarak, lombok (Spaan - 
sche peper), tabak, verschillende groenten (sajoer), 
zooals bajëm, tèrong, këtimoen, sëmangka, ba- 
wang, en in het gebergte aardappelen en Euro- 
peesche groenten, enz. Al deze éénjarige gewassen, 
met uitzondering van en in tegenstelling met de 
padi, worden door den Javaan in het algemeen 
pSktwidja genoemd, onverschillig of zij als tweede 
gewas of als eerste voorkomen. Op erven en in 
tuinen plant de Javaan mede, gelijk reeds ge
zegd, verschillende heesters-, klim-, riet- en boom
gewassen zooals koffie, sirih, peper, bamboe, klap
per, pinang, aren, randoe(kapok), kemiri, kenari, 
katapang, pëté, kèlor, en vrucktboomen, zooals: 
pisang, nangka, djeroek, salak, djamboe, papaja, 
dalima (granaatappel), doerèn, belimbing, manggis, 
doekoe of langsëp, mangga, ramboetan, tjermé, 
kloewih, enz. In den regel verbouwt de Javaan 
deze gewassen voor eigen gebruik of voor do inland- 
sche markt; voor de Europeesche markt teelt 
hij tabak, koffie, thee, suikerriet, indigo, enz.

De sawalis en geregeld beplante tegalans wor
den gewoonlijk bewerkt met ploeg en cg, door kar
bouwen of door sapi’s getrokken. De ploeg, van 
hout vervaardigd en voorzien van een klein ploeg
ijzer, is zeer licht en werkt de aarde slechts tot 
een halven voet diepte om. Ter verkrijging eener die
pere en betere grond bewerking heeft men getracht 
Europeesche ploegen in te voeren, doch met weinig 
resultaat, voornamelijk wijl zij te zwaar zijn en daar
door voor den Javaan minder handelbaar. Landbou
wers, die over geen eigen ploegvee beschikken 
en die geen middelen bezitten om een span te 
huren, bewerken hunne velden geheel met don 
patjoel, een gereedschap, waarmede evenals met 

houweel gehakt in plaats van gespit wordt. 
Ook voor het planten van gewassen voor de Euro
peesche markt, die een diepe grondbewerking 
eischen, worden de gronden vaak met den patjoel 
bewerkt.

De niet jaarlijks beplante tegalveldon, de zg. 
pégagan, d. z. voornamelijk de gronden in hot

en

O' :.- •
t.

vaart-onderzoek (zie 16, blz. 86).-
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Ook in den handel vinden vele Javanen een mid
del van bestaan; vele handelaren, waaronder toko
houders, waroenghouders, rond venters, wisselaren en 
geldschieters, komen onder hen voor. De handel be
paalt zich hoofdzakelijk tot den klein- of derde- 
handshandel; voor het overige is de handel in han
den van Vreemde Oosterlingen en Europeanen. Van 
de Chineescho tweedehandshandelaren koopen Ja- 
vaansche koopvrouwen en inlandsche rondvonters 
lijnwaden en andere artikelen op krediet, gewoonlijk 
onder voorwaarde dat op den volgenden pasardag 
het gekochte moet betaald worden, waarna een 
nieuwe voorraad wordt ingeslagen (ngalap njaoer), 
en brengen die naar de desa’s en op de verschillende 
voor de Vreemde Oosterlingen minder toegankelijke 
pasars of vullen er hunne waroengs mede, die vooral 
in en om de desa’s en langs de wegen voorkomen, en 
waarin, behalve etenswaren, allerlei huiselijke bo- 
noodigdheuen worden verkocht. Baweunners en in
landers van Kofidpef} zijn in liet handeldrijven hun 
rasgcnoolen verre vooruit en weten met succes den 
Vreemden Oosterling concurrentie aan te doen. De 
eersten trekken over geheel Java en doen met hun 
handel in kleedjes, lijnwaden, sitsen,tricots,flanel en 
laken den Chineeschen detailverkooper veel af
breuk. Sommigen hunner hebben zich zelfs geheel 
aan den invloed der vreemde Oosterlingen als tus- 
schenpersonen onttrokken en slaan hunne waren 
direct bij de groothandelaren in. Vooral in don Oost
hoek verdringen zij, geholpen door de Madoereozon, 
die niet minder grooten lusschenhandel drijven, den 
Chinees van de verschillende pasars en zorgen, dat 
de bevolking zich bij hen van alles, wat zij noodig 
heeft, kan voorzien. In Koedoes is de handel in wit 
katoen bijna uitsluitend in handen van Javanen en 
Baweanners; die in tabak en vee woi'dt er geheel,

i ■
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begeerde betrekking, ter voorkoming van mislukking 
van hot gewas, voor al dergelijko zaken wordt 
een slametan gegevon.

Do adat regelt bij deze offermalen alles tot in 
kleine bijzonderheden en bepaalt voor elko ge
legenheid de soort en de hoeveelheid der offer
spijzen, hunne bereiding, den vorm, waarin zij moe
ten worden voorgediend, onz. De grondstof is voor
namelijk rijst, nu eens geel dan weder rood ge
kleurd, nu tot ballen gekneed, dan in peperhuisjes 
gewikkeld, ook wel met kokosmelk, suiker of ande
re ingrediënten tooberoid. Zoo ook is de vorm der 
dienschalen geregeld. Nu eens moet men een ronde, 
dan weder een ovale platte schaal of ook wel borden 
gebruiken. Niet minder zorgvuldig zijn de voor
schriften omtrent do vleesch- en toespijzen, terwijl 
aan al die bijzonderheden afzonderlijke namen be
antwoorden.

3 • £•.. 3 ' - CV ' \ i «■»
dié in ijzer, staal, kopor enz. voor do helft door in
landers gedreven.

Eigenlijko veetoclt, als afzonderlijk bedrijf, 
wordt door den Javaan betrekkelijk weinig gedro
ven. Elke landbouwor heoft, zoo mogclijk, zijn eigen 

•. <=/ vee, dat hij behoeft voor zijn landbouwbedrijf; hot 
... meerdere vorhuurt, verkoopt of slacht hij bij fecste-

^ lijke gelegenheden. Porsonen echter, die zich speci- 
f { aal toeleggen op het veefokken, komen niet zooveel

voor.
Nog een bedrijf, dat door de Javanen wordt uitge- 

, oefend on meer en meer een hoogero vlucht neemt, 
‘ (' verdient hier vermelding, nl. dat van karroverhuur- 

.! der on karrovoerder; vele inlanders vinden daarin 
een middel van bestaan.

Kunst en wetenschap komen bij do Ja- 
; v vanen slechts bij uitzondering voor. Getuigen de 

r bouwvallen van tempels en bidplaatsen van hoogon 
/ kunstzin ten tijde der overheersching van het Hin

doeïsme (zie KUNST en OUDHEDEN), thans is die 
in ernstige mate uitgedoofd. De muziek staat op 
een vrij lage trap van ontwikkeling en verdient 
den naam van toonkunst slechts gedeeltelijk. 
Onder MUZIEK- en MUZIEK INSTRUMENTEN 
vindt men de verschillende instrumenten vermeld, 
die gezamenlijk als een volledig orkest worden 
bespeeld óf afzonderlijk, hetzij bij godsdienstige 
gelegenheden, bij het dansen of bij kleine tooneel- 
vertooningen. Het dansen (zie onder dat woord) 
bestaat voornamelijk in kunstmatige verdraaiingen 
van het lichaam en van de ledematen, terwijl de 
voeten er weinig deel aan nemen; de toonoel- 
vertooningen (zie TOONEEL) bestaan óf uit een 
vertooning met schaduwbeelden, óf uit eene met 
houten poppen; do poppen werden ook wel ver
vangen door menschen, die zich dan echter als het 
ware als poppen bewegen. Alleen taal en 
literatuur toonen bij de Javanen grooto ont
wikkeling; ook hun tijdrekening (zio dat 
woord).

Voor feesten heeft de Javaan veel over; zij 
maken de gewichtigste momenten van zijn leven uit. 
Zij staan deels in verband met den Islam, zooals de 
garëbëgs (zio dat woord), deels in verband met 
de geestenveroering, cenigszins in overeenstemming 
gebracht met den Moharamedaanschcn godsdienst, 
liet zijn offermalen, bekend onder den naam van 
mlëkah (van het Arabische sadaka — aalmoes) en 
slametan (=* heiloffer), waarvan de geesten alleen het 
fijne, onzichtbare deel, de offeraars het stoffelijke 
genieten. Men komt bij elkaar om deel te nemen aan 
een maaltijd; do gaston bi’engen ieder een geschenk 
in zilver meo om den gastheer in de kosten tegemoet 
te komen. De maaltijd vangt aan mot het lezen van 
gebeden en fonnulioron door den dorpspriestor of 
een door vroomheid uitstekend persoon, on wordt 
vaak bij blijde gelegenheden opgeluisterd door ga- 
melanmuziek (zio MUZIEK en MUZIEK1NSTRU- 
MENTEN), wajangvcrlooningon en dans. Aan hoof- 
don, priesters en santri’s zendt de gastheer goschon- 
ken van het maal. De gelegenhcdon, waarbij deze 
oiïermalon worden aangoricht, zijn talloos. Er is 
geen gobourtenis van cenig gewicht in hot open
baar en huiselijk .leven van den Javaan, waarbij 
hij goon offermalen houdt; bij huwelijk, bij zwan
gerschap, bij bovalling, voor liet kind op onder
scheiden dagen na de geboorte, bij gelegenheid der 
besnijdenis, na herstelling van eene ziekte, na verlos
sing uit gevaar, na do begrafenis van een nabestaan
de, onz. Tot vorvulling eoner gelofte, voor een zieke, 
wiens gonezing wordt verlangd, ter erlanging ccner

N?

Een eigonaardig feest is het p&dd-loembanfeest 
van Japara, dat alleen daar schijnt thuis te behoo- 
ren. De naam beteekent: met elkaar spelevaren. 
In versierde en met boróh besmeerde prauwen trekt 
men in optocht met gamelan en danseressen naar 
een der eilandjes in de baai, met zich voerende 
groote hoeveelheden op bijzondere wijze gestoomde 
rijst (këtoepat), kolang-kalèng (vruchten van den 
arènpalm) en bedorven eieren, waarmede men, op 
het eilandje gekomen, elkander gooit, zich verber
gende achter schutsels en schilden.

Behalve het bij wonen dezer feesten behooren 
tot de genoegens en vermaken van den Javaan 
de jacht (zie JACHT) en dierenge
vechten. Do laatste worden veelal gehouden 
om aan de zucht tot spel en weddenschap bot 
te vieren. Geheolo nachten kunnen do Javanen 
kijken naar hot eentonige wajangspel, terwijl zij 
met niet mindor genoegen naar het dansen van rong- 
gèngs (beroepsdanseressen, jav. talèdèk) zien en 
nu en dan aan don dans deelnemen. Ook gevoelen 
zij veel voor hot oedjoengan, een soort tweegevecht; 
mannen met lonigo rotanstokken gewapend slaan 
elkaar beurtelings en gedurig kwaadaardiger, tot 
dat het bloed soms bij don rug neervloeit. Daar 
do grap dikwijls in twist en moord ontaardt, wordt 
dit spel door do politio zooveel mogelijk tegen
gegaan. Hazardspelen zijn bij hen zeer geliefd; 
zij hebbon daarvoor dobbelstecnen (dadoe), het 
keplèk (ons kruis of munt), Chineescho kaarten, 
draaitollctjes met oogon of nummers; wedden doen 
zij om de hardheid van kokosnoten, kemirivruch- 
ten, en do storksto dor lijnen van vliegers, die 
zij tegen elkander laton schuren. Meer onschuldig 
vermaak is het in den Oostmoesson vervaardigen 
van molentjes van eon paar bamboelatten, die 
mot vervaarlijk gedruisch en geloei in de roudto 
draaien; hot oplaten van duiven, aan welker staart 
kleine bamboezen fluitjes van verschillenden toon 
bevestigd zijn; het in den grond planten van lange 
bamboo’s.woiker geledingen van gaten voorzion wor
den, w'aarin do wind speelt zoodat er verschillende 
tonen aan worden ontlokt. Verder tal van kinder
spelen. Tot do vermaken van vorsten en grooten aan 
de beide hoven on van do regenten in do Gouver- 
nemontslanden behoorde het tournooispol (sëuónan). 
Sierlijk uitgedoste ruiters, gozoten op paarden met 
oud-Javaanscho zadels opgetuigd en gewapend met 
nagemaakte lansen (lange stokken mot knoppen 
aan do uiteindon), ronnen tegen elkaar en trachten 
elkaar uit het zadol te lichten. Dit spel is echter 
nagenoeg geheel in onbruik geraakt.

Do voornaamsto gebruiken bij h u w e 1 ij k o n.
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o v o r 1 ij d e n, enz. zijn in het kort do vol
gende:

*! / £ * Ct<- vV ; De Javaan t r o u \v t reeds op jeugdigen leeftijd; 
:] 7 /I t-. - lang ongetrouwd te zijn geldt bij hem als niet

y CC A passend. Meestal is de jongeling 15 ii 16 jaar oud
; 'C ’ ■? & en meisje 12 a 13. Ouders of voogden bespre-

(’st* ' •* ' ken vooraf de zaak met elkaar, waarna bij overeen
stemming den jongeling de gelegenheid gegeven 
wordt om het meisje te zien. Bevalt zij hem,dan gaat 
het huwelijk door; de goedkeuring van liet meisje 
wordt niet vereisclit. De vader van den jongeling 
geeft dien van het meisje daarop een verlovings- 
pand (paningsel), bestaande uit een ring, kleedjes en 
snoeperijen en eenige dagen daarna den koopprijs 
der bruid (toekon, toembassan), bestaande in geld, 
keukengereedschappen, lijnwaad, gevogelte, rijst, 
enz. Een geschenk voor de ouders der bruid (sasra- 
han) is er bij gevoegd. Op dcnzelfden dag waarop de 
geschenken worden aangeboden, zenden de weder - 
zijdsche ouders aan hunne bloedverwanten en vrien
den, ook wel aan hunne hoofden, tondjokkan of 
geschenken van eetwaren en noodigen hen uit tot 
bijwoning van de djagongan of het gezellig samen
zijn, dat gedurende één of meer dagen vóór de vol
trekking des huwelijks ten huize van do ouders der 
aanstaande echtgenooten plaats vindt. Don nacht 
vóór het huwelijk moeten de aanstaande echtge
nooten wakende doorbrengen, anders overkomt hun 
een groot ongeluk. Den volgenden dag wordt liet 
huwelijk in de moskee voltrokken. De bruigom be
geeft er zich heen in staatsiekleeding (hofkostuum), 
het gelaat beschilderd en gcblanket, vergezeld van 
bloedverwanten en genoodigden, gewoonlijk in 
optocht met muziek, de bruid blijft thuis en laat 
zich vertegenwoordigen door haren wali (mannelij- 
ken bloedverwant of vertegenwoordiger der over
heid, zonder wiens tusschenkomst eene vrouw geen 
huwelijk mag sluiten). Bij het sluiten van het huwe
lijk worden over het algemeen de bepalingen van 
het Mohammedaansche recht getrouw nagekomen 
(waarover en over enkele afwijkingen zie ISLAM); 
gewoonlijk wordt het in dc moskee gesloten; bij 
Regenten en grooten echter in de pendopo van hun 
woning. Het geschiedt in tegenwoordigheid van 
den naïb (distriets-geestelijke), bij aanzienlijken ook 
wel van den pengoeloe; bij huwelijken van desa- 
lieden gaat de desageestelijke vaak mede om den 
naïb enz. mede te deelen, wat deze van de aan
staande echtgenooten weten moet, opdat het hu
welijk voltrokken kan worden. De bruidegom keert 
naar huis terug, kleedt zich in een ander fraai kos
tuum en wordt daarna in plechtigen optocht naar 
de woning der bruid gebracht, die hem in bruids- 
kleedij, beschilderd gelaat, bovenlijf alleen met een 
borstlap (këmben) bedekt en armen naakt, en met 
gele borèh ingesmeerd, opwacht. Hierop hebben al
lerlei symbolische ceremoniën plaats, waaronder het 
wassehen der voeten van den bruidegom door de 
bruid, ten teeken van eerbiedige onderwerping. De 
bruidegom brengt vervolgens zijn bruid in optocht 
naar het huis zijner ouders, waar feest gevierd wordt; 
den volgenden dag wordt dit feestvieren herhaald in 
het huis der ouders van de bruid; den derden dag 
betrekken de jonggehuwden zonder verdere plech
tigheden hunne woning, of blijft de jonge 
met zijne vrouw bij zijn schoonouders inwonen 
en werkt met en voor hen, totdat hij een eigen 
woning betrekt*). (Zie noot op volgende kolom/* 

De Javaan, belijder van den Islam, kan vitsr 
wettige vrouwen tegelijk hebben; de mindere 
stelt zich echter in den regel met slechts ééne

tevreden, terwijl de aanzienlijken soms één of meer 
bijvrouwen bobben, waarover zie SELIR. Ontbin
ding van het huwelijk geschiedt in hoofdzaak vol
gens de voorschriften van den Islam (zie ISLAM); 
zeer gebruikelijk is de t a 1 a q of verstooting van 
de vrouw door den man.

De geboorte van een kind, vooral van het eerste 
kind, gcoft aanleiding tot tal van oflormalen, die 
gewoon lijk reeds .maanden tevoren aan vangen en 
tot doel bobben het kind tegen invloeden van boozo 
geesten te beschermen. Eenige dagen na do geboorte 
geschiedt de naamgeving (zie aldaar), waarna, by 
het eerste kind, de ouders veelal van naam verande
ren en dien van hun kind aannemen, b. v.: het kind 
heet Troeno, dan noemt de vader zich Paq Troono 
(de vader van Troeno) en de moederMboq Troeno (do 
moeder van Troeno). Op mannelijken leeftijd geko
men, verandert de zoon, indien hij tot den aanzien
lijken stand behoort, mede van naam; in gewone 
gevallen wordt met de naamsverandering gewacht 
tot het huwelijk.

Op 10- a 12 jarigen leeftijd, soms later, wordende 
jongens besneden (zie BESNIJDENIS) en een paar 
jaar later de tanden afgevijld; dit geldt gewoon
lijk als een teeken dat zij meerderjarig (akil 
balèg) zijn.

Bij overlijden worden even tevoren priesters of 
santri’s geroepen om met de aanwezigen te bid
den en uit don Koran voor te lezen, en om daarna 
de lijkwassching te verrichten. Het lichaam wordt, 
na door de bloedverwanten gewasschen te zijn, in 
een wit lijkkleed gewikkeld, zoodanig dat het 
kleed er in drie, vijf of zeven windingen om heen 
gewonden en het gehcele lichaam met het hoofd 
erin verborgen is. Binnen 24 uren wordt het lijk 
grafwaarts gedragen, bedekt met een doek, liggende 
op een bamboezen balé-baló en voor zon en regen 
beschut door een pajoeng (zie OVERLIJDEN en 
GRAF), daarbij gevolgd door bloedverwanten en 
vrienden en voorafgegaan door priesters, die den 
geheelen weg over het geloofsformulier prevelen.

Voor bijzonderheden omtrent recht wordt ver
wezen naar ISLAM.

Isiteratuur. Over de Javanen bestaat een zoo uit- 
gebreido en in allerlei werken verspreide literatuur, 
dat wij ons hier bepalen moeten tot het opgoven van 
enkele werken, waarin de Javaanscho maatschap
pij uitvoerig wordt behandeld, en overigens verwij
zen naar de literatuuropgaven, in die werken voor
komende. Wij noemen dus> Java, door P. J. Veth 
2C uitg. 1890. —Handleiding voor de vergelijkend o 
volkenkunde van N.-L, door Dr. G. A. Willeen, Lei
den J893. — L. Th. Mayer, De Javaan, als mensch 
en als lid van hot Javaanscho huisgezin, Bat. J89I. 
—/Jd., Een blik in het Jav. volksleven, Leiden 1897.
— Handleiding bij de beoefening der Land- en Vol
kenkunde van N.-L, door De Hollander, 5o uitg.—,

j/Ned. O.-L, door P. A. Van der Lith, Leiden 1893/
— Bijdragen tot de kennis van den godsd. en zedel. 
toestand der Javanen, door C. Poenscn, Med. Ned. 
Zend. IX, bl. 333. — X, bl. 23. - XIII, bl. 153 on 
313. — XIV, bl. 123, 170, 259, 291. Id. karaktcr-

i

!;

*) De Javaanscho vrouw is niet opgesloten, 
zooals in het Oosten veelal de gewoonte is; zij 
geniet min of meer dezelfde vrijheden als do 
Europeesche. Alleen de bijvrouwen der voorname 
hoofden maken eene uitzondering; dezen moeten 
in het achtergebouw der woning verblijf houden 
en vertoonen zich weinig.
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dooi’ hem gewijd, vooral in de door hem geredi
geerde: „Notes from the Loyden Museum”. Voor 
hot verkrijgen van zoölogisch materiaal uit onze 
Oost- en West-Indischc bezittingen gaf Jentink^^ t k /-■ r 
zich veel moeite. . / t ■■%*>* ji/

JEQUIR1TY. Onder dezen naam zijn do Abrus- »
zaden (zie SAGA) in de oogheelkunde bekend.

JOA. Naam op de Aroe-eilanden van eene Pape- 
gaai-soort, Hypocharmoayna placentis; op de Koi- 
cil&nden Sri, op Goram Kaliloewoet.

JOANA. Zie DJOEWANA.
JOBI. Zie JAPÈN. ,
JOBSTRANEN. Zie COIX.
JODIUM. Komt op Java c/u wellicht ook op an

dere eilanden aan natrium gebonden in zoute bron
nen voor en wel in enkele in zoo groote hoeveel
heid, dat technische winning mogelijk is. De thans 
in exploitatie zijnde bronnen on terreinen liggen in 
de residentie, Soerabaja..terwijl ook in do residen-
tiën Semarang_ep Pekalongan,,concessies voor
het winnen van jodium uit bronwater zijn 
gevraagd. In de eerste jaren van de exploitatie 
werden de bronnen, die uit den grond opwelden, 
voor de jodiumwinning gebezigd, doch later ver
grootte men hun debiet door aanboring, waardoor 
de jodiumopbrengst sterk toenam. Onder de bron
nen zijn er, die van 100 tot 120 milligram jodium 
per Liter bevatten, doch het gemiddelde gehalte 
is vrij wat lager. De meest gebruikelijke wijze 
van jodiumwinning uit het bronwater geschiedt 
door dit in ruime bassins met zwaveligzuur aan 
te zuren en met kopersulfaatoplossing te bedee- 
len, waardoor onoplosbaar cuprojodide neerslaat, 
dat bezinkt en uitgeschept wordt. Er wordt ook 
gewag gemaakt van eene electrolytischo methode, 
waarbij koperen electroden in den stroom van het 
jodiumhoudende water worden geplaatst, die het 
jodium als joduur binden, doch daaromtrent zijn 
geene vertrouwbare mcdcdeelingen verkregen kun
nen worden.

Volgens het Koloniaal Verslag bedraagt de jodi- 
umproductie van Java tegenwoordig (sedert 190S) 
gemiddeld iets meer dan 20,000 K.G. per jaar. Een 
deel van hot gewonnen joodkopor wordt op Java op 
jodiumpreparaten verwerkt, terwijl het grootste 
deel ter verwerking naar Europa wordt gezonden.
Volgens de Statistiek van den Handel en de In- en 
Uitvoerrechten in Nederlandsch Indië bedroeg do 
uit voer van joodkoper in 191-1 07,500 K.G., waar
van 59,291 naar Nederland werden gezonden, 
terwijl over 1915 deze cijfers respectievelijk 16,141 
en 11,SS1 hebben bedragen.

Zie Verbeek en Fennema. Geol. Beschrijving van 
Java on Madoera, Amsterdam 1890, II, 1001 en 
Aanvullingen. Chem. Weekblad 1912 500. <£.- *

JOEJOE. Javaansche naam voor eene soort van 
Land krab ben, Gccarcinus.

JOEJOE (MINJAK), (soend.), een minderwaar
dige soort van klapperolie, verkregen door stoomen 
on persen van hot residu, waaruit eerst de besto 
kwaliteit bereid is.

JOKO WOEROE, t. r. DJAKA WOEROE. Naam 
op Java voor een roofvogel, Polioaetus ichthyaetu-s. V 

JONGE (Jhr. Mr. JAN KAREL JAKOB DE). Geb.
17 Juni 1S2S te ’s Gravcnhage, zoon van Jhr. J. C. 
do Jonge, den bekenden Rijksarchivaris on schrij
ver van do „Geschiedenis van hot Ned. zeewezen” 
en H. 1\ J. van Kretschmar. Na den llden Sopt.
184/ als student te Leiden to zijn ingeschreven, 
promoveerde hij 29 April 1S52 in de rechten, 
dediging van een proefschrift „Geschiedenis van de

schetsen, XXIII, bl. 157. Zio vorder Repertorium 
op do literatuur betreffende do Nedorl. Kol. uit
gegeven bij M. Nijhoff, ’s Hago.

JAVA’S IBlc PUNT, Tandjoong Koelon of T. Lajar, 
aan den Z. ingang van de Behouden Passage; 
vormt tevens den Zuidelijken hoek van de Mcou- 
wenbaai.

JAVA’S 2'lc PUNT, of Tandjoeng Alang-Alang, 
aan den Noordelijken ingang van do Behouden 
Passage, soheidt de Meeuwenbaai van do Wel- 
komstbaai.

JAVA’S 3lle PUNT of Tandjoeng Lësoeng, scheidt 
de Welkomslbaai van do Peperbaai.

JAVA’S 4dc PUNT of Tandjoeng Tjikocning, 
ZuidclïjlüThöéTc van dé reede van Anjer^met licht
toren, seinpost, enz. (zie ook ANJÈR).

JAVASCHE BANK. Zie BANK.
JAVASCHE COURANT. Onder deze benaming 

wordt sedert 1828 (voor vroeger zie DRUKPERS,) 
van Regeeringswcge een nieuwsblad uitgegeven, ge
redigeerd onder het toezicht van den Directeur van 
Gonverncmentsbedrijvon, aan wien do vaststelling 

> der nadere bijzonderheden hieromtrent is overgela- 
... ten (Bijbl. 2311/gewijzigd bij Ind. Stb. 1903 no. 122). 

■ Verplicht is de onverwijlde opneming van alle 
stukken, van wege den Algemcenen Secretaris den 
redacteur met dat doel toegezonden. De Javasche 
Courant is het officieel nieuwsblad en 
dient als zoodanig overal, waar die uitdrukking 
in de nieuwere wetsbepalingen voorkomt (Ind. Stb. 
1848, N° 10). Als officieel nieuwsblad wordt zij zoo
veel doenlijk ingericht naar het model der Ned. 
Staatscourant; ook de benoemingen tot betrek
kingen in den staatsdienst worden in de Jav. Cour. 
vermeld. Alle insertiën in het officieelo gedeelte 
moeten beschouwd worden als officieel medegedeeld 
aan de daarbij betrokken autoriteiten, die mitsdien 
op deze insertie alleen, wanneer geene verdere 
ol'ficieele kennisgeving mocht worden ontvangen, 
verantwoordelijk zijn, ieder naargelang van plaatse- 
lijkc omstandigheden, voor het niet inachtnemcn 
of het niet doen inachtnemcn der daarbij gegeven 
voorschriften of gedane medcdeelingcn (Ind. Stb. 
1832, 39; 1871, 105). De reglementen en keuren 
van politie, door de hoofden van gewestelijk bestuur 
vastgesteld, moeten in de Jav. Cour. worden afge- 
kondjgd; die afkondiging, in gcldigcn vorm ge
schied, is de eonige voorwaarde van verbindbaar
heid (Ind. Stb. 1858, 17, 18). Sedert 1913 is de 
Jav. courant weder voorzien van een inhoudsregis
ter.

X . T
. S *

aan-

De Jav. Cour. verschijnt tweemalen ’s weeks 
(Dinsdag en Vrijdag); de inteekeningsprijs is / 25 
voor een gehcclcn jaargang; afzonderlijke exempla
ren zijn gedurendo het loopende jaar bij de Lands
drukkerij en van voorgaande jaren bij het dópöt 
van leermiddelen te Batavia voor / 0,25 to ver-

/ ■

krijgen.
JÈF. Zie ÈF.
JENTINK (Dr. FREDERICUS ANNA) geb. 20 

Aug. 1844 te Niouwland, ovorl. 4 Nov. 1913 te Lci^ 
den, studeerde in de dierkunde te Utrecht en. Lei
den, in welke laatste plaats hij in 1875 promoveerde. 
Daarna werd hij conservator aan ’s Rijks Museum 
van Nat. Kist. te Leiden,waar hij de afdeeling Zoog- 
dioron te boheeron kreeg. Na Sohlegel’s overlijden 
in 1884 word hij Directeur van dat Museum, welke 
betrekking hij tot zijn dood bekleedde. Bijzondere 
aandacht schonk Jenlink aan do zoogdier-fauna 
van don O. I. Archipel, on talrijk zijn do artikelen 
(bepaaldelijk over Knaagdieren) aan dat onderwerp

» ! 6

na ver-
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pa geboren. Vergezelde zijn vader, toen deze als gij 
zelaar naar Amboina werd gevoerd, en begon in 1656 
als vaandrig'ö'ndëFHe bevelen van De Vlamingh van 
Outshoorn, gouverneur van Arabon en Onderhoo- 
righeden, zijn loopbaan als dienaar van de Com
pagnie, waarbij hij den thans voor een Mohamme- 
daanschen inlander eigenaardigen naam Jonker aan
nam of verkreeg. Kwam 14 Aug. 1656 met de troe
pen van De Vlamingh voor het eerst te Batavia, . 
volgde in 1657 Rijcklof van Goens naar den vasten 
wal van Voor-Indië en Ceylon en kreeg bij het be
leg van Jafnapatnam eerf schot door do linkerhand, 
waardoor hij het gebruik dier hand voor altijd ver
loor. Tijdens deze krijgsverrichtingen verkreeg hij 
den rang van kapitein. In 1659 te Batavia terugge
keerd, vertoeft-hij waarschijnlijk tusschen 1660 en 
1664 op Amboina en Manipa, doch op 1 Jan. 1665 
wordt hij door de Regeering benoemd tot hoofd van 
de Amboneozen te Batavia. Woonde in 1666 onder 
Verspreet en Poolman de krijgsverrichtingen ter 
Westkust van Sumatra bij en trok in datzelfde jaar 
onder Speelman naar Makassar, Temate, Banda en 
Amboina. Ter erkenning van zijne trouwe diensten 
kreeg Jonker, na in 1669 met Speelman te Batavia 
te zijn teruggekeerd, in 1672 eene acte van trakte- 
mentsverhooging op perkament geschreven en ver
vat in een gouden doos met daaronder afhangende 
zegels.

In 1679 nam hij deel aan de expeditie onder Cou- 
per in Oost-Java, werd op diens last met zijn volk 
als lijfwacht aan den Soesoehoenan van Mataram 
toegevoegd en onderscheidde zich door de gevan
genneming van het hoofd der opstandelingen Troe- 
nü, Djöja. Een gouden ketting met penning ter 
waarde van 300 rijksdaalders worden hem daarna 
ter bclooning voor zijne diensten vereerd. Na in 
1681 kapitein F. Tack op diens zending naar Pa- 
lembang en Djambi te hebben vergezeld, onder 
scheidde hij zich in 1682—1683 in den strijd tegen 
Sultan Aboe’1 Fatah van Bantam.

Naden dood van zijn beschermer Speelman raakto 
Jonker op den achtergrond en in vergetelheid. Hij 
woonde aan de Maroenda beoosten T. Priok; liet, 
land, waar hij zich vestigde, heet nog Padjonkeran.

Als verdacht van eene samenzwering om Batavia 
aan te vallen en de Christenen om te brengen kwam 
Jonker bij- zijne gevangenneming in 1689 om het le
ven. Zie over hem Mr. J. A. v. d. Chijs, T. B. G. 
deel XXVIII 1883 en XXX 1885; Priangan door 
Dr. de Haan, lo Deel, 1910, blz. 22#—231.

JONKER (Prof. Dr. HAGEN GARRELD). Werd 
7 April 1875 te Veendam geboren en studeerde aan 
do Rijksuniversiteit te Groningen, waar hij in 1904 
promoveerde tot doctor in de aard- en delfstof - 
kunde. Hij was van 1897—1906 assistent van den 
hooglceraar in de geologie Van Calkar te Gronin
gen en werd in 1906 conservator van de geoJ. 
mineral. verzamelingen der Technische Hoogeschool 
te .Delft. In 1907 werd hij benoemd tot hooglceraar 
aan de afd. der scheikundige technologie en mijn
bouwkunde aan die Hoogeschool om onderwijs te 
geven in do palaeontologie en historische geologie. 
Hij schreef in 1911 in De Ingenieur een belangrijk 
art.: „Geologisch onderzoek in Ned.-Indië”, ter
wijl in 19J2 eene uitvoerige studie „Beschouwin
gen over de opleiding van 
en het geologisch onderzoek 
zelfde tijdschrift zeer de aandacht trok.

In 1916 deed hij een exploratiereis naar Timor, 
van waar hij een uitgebreid onderzoekingsmateriaal 
medebracht. Hij overleed J8 Jan. 1917 te ’sGra-

diplomatic gedurende den Oostenrijkschen succes- 
sie-oorlog en het congres van Aken?’. Daardoor, en 
ook door de uitgave van „Examen d’uno notice et 
de souvenirs biograpliiques du Comte Van der Duyn 
et du Baron Van der Capellen, publ. p. 1. Baron 
C. F. Sirtema De Grovestins”, werd De Jonge, dio 
zich te ’s Gravenhage als advokaat had nedergezet, 
bekend als gelukkig beoefenaar der geschiedenis en 
bij de reorganisatie van het Rijksarchief werd hij, 
na den dood van zijn vader, in 1854 tot tijdelijk 
ambtenaar bij die Instelling benoemd en in 1S66 tot 
adjunct-archivaris bevorderd. Sedert- 1S5S be
kleedde hij bovendien de betrekking van commies
griffier der Eerste Kamer, welke hij 20 Sept. 1877 
met die van griffier bij dat Hooge College verwissel
de. Bovendien was hij sedert S Jan. 1S75 belast met 
het Directeurschap van het schilderijen-kabinet 
in het Manrif slniis • om -zich vrijer te kunnen bewe
gen vroeg en ontving hij 1 Jan. 1878 ontslag als 
adjunct-archivaris, onder toekenning van den titel 
van Adviseur van ’s Rijks archief, voor zooveel 
de koloniën des Rijks betreft. De Jonge, die in 1866 
tot lid der Kon. Akad. v. Wet. was gekozen en een 
gewichtig aandeel had aan de organisatie van do 
tochten naar de Poolzee door de Willem Barendsz, 
overleed 15 Mei 1879 te ’s Gravenhage. Zijne letter
kundige werkzaamheden liggen vooral op het gebied 
der historische studiën; als zoodanig verdienen ge
noemd te worden : Het Ned. Rijks archief, verzamel, 
v. onuitgeg. oorkonden enz., 1857; Docuraents polit. 
et dipl. inédits sur les revolutions de 1787 et 1795; 
de 2de uitgave van het werk van zijn vader over het 
Ned. zeewezen, 1858—1862; een tweetal brochures 
over Nova Zembla, 1872, 1877; een opstel over de 
reis van Jhr. Lycklama a Nyeholt door Perzië (T. 
v. k. Aardr. Gen. I, bl. 143) en het met warmte ge
schreven werkje „De oorsprong van de Ned. bezit
tingen ter kust van Guinea”, 1871, waarin hij den 
voorgestelden afstand dier bezittingen aan Enge
land bestreed. Voor Ned.-Indië is van het hoogste 
belang de verzameling van onuitgegeven stukken 
uit het Oud-koloniaal archief, door' hem uitgege
ven en in meesterlijke inleidingen toegelicht onder 
den titel „De opkomst van het Ned. gezag in O.-I. 
1595—1610” 3 dln. (1862—1865), waarop, als on
derdeel dier serie, volgde „De opkomst van het 
Ned. gezag over Java”, waarvan De Jonge van 
1869—1878 zeven deelen (1610—1764) uitgaf, ter
wijl na zijn dood drie volgende deelen door M. L. 
van Deventer en twee supplementaire deelen door 
L. W. G. de Roo werden bewerkt, en „De geschiede
nis der Ned. in de Buitenbezittingen” door Tiele en 
Heeres is voortgezet. Deze reeks werken mag als het 
standaardwerk over de geschiedenis der Nederlan
ders in Oost-Indië worden beschouwd, van on
waardeerbaar nut voor ieder, die zich met de studie 
daarvan bezighoudt.

Zie over De Jonge: P. J. Veth, Jaarboek Kon. 
Akad. v. Wetensch., 1880 (verkort in Ontdekkers en 
onderzoekers, van denzelfden, Leiden 1884).

JONI. Symbool der vrouwelijke ontvangbaarheid, 
in den vorm van een vierkant steenblok met iri bet 
midden een holte en een spleet voor den afvoer 
van het offerwater. Een groot aantal joni’s wordt 

\. op Java in combinatie met den lingga vereerd.
. . Zie OUDHEDEN.

JONK. Zie VAARTUIGEN.
JONKER. Deze in de Indische geschiedenis als 

Kapitein Jonker bekende Amboinees, werd 
streeks 1630 als zoon van den Sangadji Koeasa op 
het tusschen Boeroe en Ceram gelegen eiland Mani-
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Na zijn genezing zet hij zijne medische studies te 
Berlijn voort on weet die tot een goed einde te bren
gen. Zeer stellig zou Junghuhn nog langer te Berlijn 
zijn gebleven, waar de gelegenheid om zijne lieve- 

. lingsvakken te bestudeeren zoo bij uitstek gunstig 
was, als hij in 1831 niet in een duel was betrokken. 
Om zich aan gerechtelijko vervolging te onttrekken 
neemt h\j dienst bij het Pruisische leger en wordt 
spoedig compagnie-arts in de Rijn-provincie, 
op den eersten Kerstdag van 1831 weet men hem 
te vinden en reeds mot Nieuwjaar zit hij gevangen 
op de vesting Ehrenbreitstein bij Coblenz, waar hij 
zijn 10 jaren vcitïngsTraiTmoet ondergaanT^STa een 
jaarbegint hij over ontvluchting te denken, hij houdt 
zich eerst ziek, simuleert daarna krankzinnigheid 
en weet eindelijk, in Sept. 1833, uit het militairhos
pitaal te Ooblenz te ontsnappen en Frankrijk te 
bereiken. In Toulon tracht hij een aanstelling te 
krijgen als officier van gezondheid bij het Fransche 
vreemdelingenlegioen, maar hij wordt slechts als 
gewoon soldaat aangenomen en komt in het begin 
van 1834 te Bone aan. Daar blijft hij slechts 5 maan
den, reeds in Juni moet hij wegens ziekte naar 
Frankrijk terugkeeren; hij gaat naar Parijs en 
neemt daar dat zijn straf hem reeds geruimen tijd 
geleden is kwijtgescholden. In Oef ober is hij weer 
in Duitschland terug en vat nu het plan op een 
nieuw leven in de tropen te beginnen. Hij reist 
naar Leiden cn^ vandaar naar Utrechte .legt er in 
December het verplichte examen af, waarop hij in 
Januari 1835 tot officier van gezondheid 3de klasse 
bij het leger in Ncderlandsch-Indië wordt aange
steld. Na een verblijf van enkele maanden te Har
derwijk vertrekt hij in Juni naar Java en komt in 
October 1835 te Batavia aan. De Sturm- und Drang
periode is voorbij, het tweede en vruchtbaarste 
tijdperk van zijn leven begint, het 13-jarige verblijf 
op Java en Sumatra.

Junghuhn heeft kort na zijn aankomst in Indië 
zijne lievelingsstudies weer opgevat, de botanie 
en de geologie, en al zijn vrijen tijd benut voor het 
maken van reizen in het Javaansche bergland, zóó 
zelfs, dat er klachten over venvaarloozing van zijn 
dienst tegen hem werden ingebracht. Gelukkig 
vond hij in den Ohef van den geneeskundigen dienst, 
Dr. A. E. Fritze, een voortreffelijk en helderziend 
man, die begreep, waar Junghuhn’s arbeidsveld lag. 
Hij nam hem als zijn adjudant mee op eenige in
spectiereizen over Java en gaf hem gelegenheid 
om in vrijen tijd zijne wetenschappelijke waarne
mingen voort te zetten, waarvoor trouwens Fritze 
zelf ook groote belangstelling had. Door toedoen 
van zijn chef kwam Junghuhn in aanraking met 
Diard, don voorzittor van do Natuurkundige Com
missie, met hot gevolg dat hij voor een jaar aan die 
Commissie werd toegevoegd. Toen echter in Mei 
1839 Fritze stierf, werd do dctacheering bij de Com
missie niet verder voortgezet, hij moest weer hos- 
pitaaklienst doen, legde zijn examen af voor offi
cier van gezondheid 2de klasse en vroeg tenslotte, 
zeer terneergeslagen, overplaatsing aan naar JPa- 
dang. Een gelukkig toeval maakt, dat hij samen- 
réist met Morkus, den nieuw benoemden Rogeerings- 
commissaris voor Sumatra, die aan boord Jung
huhn’s voortreffelijke eigenschappen als onderzoe
ker en waarnemer ontdekt en hem belast met 
opneming van do Batak-landon, welke opdracht 
hij tot het begin van 1842 uitvoert en die de aan
leiding is tot één van Junghuhn’s meest beroemde 
publicaties, zij het ook dat deze pas 5 jaar later in 
druk'is verschenen. De titel van dit in het Duitsch

venhage, juist enkele dagen voordat hij in het Kon. 
Aardr. Genootschap een voordracht over zijno reis 
zou houdon. Zie necrologie in: Do Ingoniour 27 
Jan. 1917 door R. A. v. Sandiolc.

JOODKOPER. Zio JODIUM.
JOOSJE. Zie KLI PVISSG'HEN.
JOURNALISTIEK. Zio DRUKPERS. (' CY -
JOWAN-BONDOL, t. r. DJOHAN BONDOL. Ja

vaansche naam voor eene Duifsoort, Ptilinopus 
meïanocephalus; op Celebes heet P. gularis 
Malomiti. P. coronulatiisheet op do Aroe-eilandon 
Loenggoeng, tevens aldaar een collcctiefnaam 
voor kleine bontgevederde soorten. P. xanthogaster 
wordt op do Keieilanden en Koor Oehdar ge
noemd. P. perlatus heet op de Aroe-eilanden 
Koerirar. Op Goram wordt P. viridis Galioo 
genoemd. P. javibu heet in het Maleisch Poenei 
djamboo.

JUFFERVISSCHEN (Pomacenlridae) hchooron tot 
de Acanthopterygii. Kleine meest schitterend ge
kleurde visschen, die vooral op koraalriffen talrijk 
zijn. Do soorten van de geslachten Premnas en Am- 
phitrion (Maleisch Bandóra en Polèng vallen op 
door de als wit lak uitziendc dwarsbanden, waarvan 
de eerste juist achter het oog loopt. Soorten van de 
geslachten Pomacentru-s en Glyphidodon worden in 
het Maleisch Bonang-bonang en Bétok laoet ge
noemd. De kleine sierlijke Ileliases soort.en worden 
met den naam Gemoetoe bestempeld,

JULIANA-TOP. Ook wel „Dablon” genaamd. 
Gelegen in den centralen bergketen in het midden 
van Nieuw-Guinea en in de nabijheid van de Oost
grens. Waarschijnlijk heeft een der bronrivicren 
van de Digoel, n.1. de Oewamba, in de uitloopers 
van dezen top haar oorsprong. De top ligt op 4° 46' 
Z.B. en 140° 19' O.L. en is 4721M. hoog. Beklommen 
werd hij nog niet, doch sneeuw en gletschers werden 
er op waargenomen. De top ligt hemelsbreed onge
veer 420 K.M. benoorden Merauké.

JUNGHUHN (FRANZ WILHELM), beroemd na
tuuronderzoeker, werd geboren te Mansfeld in do 
Pruis, provincie Sachsen deD 26sten Oct. 1809 (niet 
in 1812, zooals men door een foutieve opgave van 
Junghuhn zelf lang gemeend heeft, en evenmin in 
1810 zooals op zijn grafmonument te Lembang 
staat), waar zijn vader een betrekkelijk welgesteld 
chirurgijn was. Na door privaatlessen voor de Uni- 
vorsiteit te zijn voorbereid, vertrok hij op 16-jari- 
gon leeftijd naar Hallo om er volgens den wil van 
zijn vader maar tegen zijn eigen zin in de medicij
nen te gaan studeoren. In April 1826 wordt hij als 
student ingeschreven en in Juni van hot volgende 
jaar doet hij zijn toelatingsexamen voor do me
dische faculteit. Twee jaar lang blyft hij student, 
echter meer in naam dan in werkelijkheid. Geolo
gie en botanio boeien hem meer dan do mcdischo 
wetenschap; zijn onrustige natuur voert hem naar 
Thüringen, do Harz en Brunswijk, waar hij zich 
uitsluitend met zijn lievelingsvakken bezighoudt. 
Ton slotto onthoudt zijn vader hem het studiegeld, 
hij verlaat Halle voorgoed, raakt aan het zwerven 
on geeft do studio op; hij keert naar Mansfeld terug 
en maakt daar een van de moeilijksto tijden van 
zijn leven door. Zijn geest komt tegen alles in op
stand, niet in hot minst tegen do hom ingeprento 
godsdienstige opvattingen. Ook de bestudcering 

zijn liovolingsplanten, de paddestoolen, waar
bij in 1830 zijn eerste publicatie in het licht 

geeft, kan zijn geestelijk evenwicht niet horstellon; 
het komt in begin 1830 tot een crisis, waarin hij 
een poging tot zelfmoord doet.
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geraakte afleveringen van den eersten en den twee
den druk, niet verkeerde titelbladen enz. Men zie 
hierover de Junghuhn-bibliografie van W. 0. Mul
ler in het Junghuhn-gedenkboek pg. 326—334. 
Hasskarl vertaalde den tweeden druk in hetDuitsch. 
(Java, sein© Gestalt, Pflanzendecke und innere Bau- 
art, 3 deelen, .1852—1854). In dezen tijd van inge
spannen wetenschappelijken arbeid vond J. ook nog 
gelegenheid zijne denkbeelden over de religie en do 
kerk, zijne levens- en wereldbeschouwing, zij het 
voorloopig anoniem, te publiceeren. Dit geschiedde 
in zijn „Licht en schaduwbeelden uit de Binnen
landen van Java. Over het karakter, de mate van 
beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; 
over de invoering van het Christendom op Java, 
het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van 
den dag. Verhalen en gesprekken, verzameld op 
reizen door gebergten en bossclien, in de woningen 
van armen en rijken door de gebroeders Dag en 
Nacht. Medegedeeld door den eersigenoemden.” 
Te Leiden, bij Jacs. Hazenberg Cornszoon (Am
sterdam F. Gunst) 1854. De inhoud was van dien 
aard, dat men den uitgever wist over te halen, na 
het verschijnen van de eerste aflevering, van eene 
voortzetting der uitgave af te zien. De 2de en 3de 
aflevering verschenen toen kort daarop bij Günst. 
Inmiddels was het boek ook iu het Duitsch vertaald 
(Licht- und Schattenbilder aus dem Innern von 
Java enz.) doch vond daar een nog ernstiger tegen
stand dan in Nederland. De uitgave werd n.I. in 
Oostenrijk en verschillende Duitsche Staten ver
boden, „wegen der darin enthaltenen Schmahungen 
und Herabsetzungen des Ohristenthums”. De 4do 
aflevering, die was beloofd, verscheen nooit, maar J. 
en verschillende geestverwanten besloten tot de uit
gave van een tijdschrift, „De Dageraad”, waarvan 
het eerste nummer in Sept. 1855 verscheen. Het 
heeft tot 1866, dus tot na den dood van J., geduurd 
vóór de Licht- en Schaduwbeelden in een vierden 
druk verschenen met den naam van den auteur 
op den titel.

In Aug. 1855 was Junghuhn naar Java terugge
keerd. Hij was inmiddels (1850) gehuwd met Mej. 
J. L. F. Kocli. Tijdens zijn verlof heeft hij ten deele 
alleen, ten deele met zijne jonge vrouw, groote 
reizen gemaakt. Hij bezoekt zijne familie, 
zijne geboortestad, brengt een bezoek aan Alexan- 
der von Humboldt in Berlijn en maakt groote berg- 
reizen in de Alpen, de Pyreneeën, den Kaukasus 
on den Altai. Bovendien heeft hij zich als Neder
lander laten naturaliseeren. Kort vóór zijn terug
keer naar Indië had men hem benoemd tot ambte
naar voor Natuurkundige Onderzoekingen met den 
titel van inspecteur. Dit was noodig, omdat do 
Natuurkundige Commissie reeds in 1850 opgoheven 
was. Hem werd nu in het bijzonder opgedragen het 
natuurkundig onderzoek van Java, dat hij direct 
ter hand nam en waarover hij in briefwisseling trad 
met Aloxandcr von Humbold. Inmiddels was in den 
Haag verschenen zijne groote kaart van Java in 4 
bladen, die niet weinig tot zijn roem heeft bijge
dragen. Lang heeft zijne wetenschappelijke werk
zaamheid in do nieuwe betrekking niet geduurd. 
Zooals bekend is, was Hasskarl in 1854 met zaden 
en planten van kinaboornen op Java aangekomen. 
Men had hem tevens belast met de leiding der kul- 
tuurproeven, doch reeds in 1856 moest Hasskarl 
wegens gezondheidsredenen Java veriaten. Spoedig 
daarop belastte de Regeering Junghuhn met de 
waarneming van die betrekking; in Juli 1857 voor
loopig voor 1 jaar en in Februari 1858 definitief.

.verschenen werk is: Die Battalauder auf Sumatra ; 
(Berlin 1847). Het bestaat uit twee deelen, waarvan 
liet eerste de landbeschrijving (chorograpliie), het 
andere, de Völkerkunde, de bewoners behandelt.

Na zijne terugkomst op Java werd Junghuhn in . 
1845 eervol uit den militairen dienst ontslagen en 
kreeg hij direct daarop dc definitieve aanstelling 
als lid van de Natuurkundige Commissie mot een 
daaraan verbonden bezoldiging. In deze benoe
ming ligt zeer stellig eene erkenning van zijne groote 
verdiensten, zij bewijst ook, dat Junghuhn in dien 
tijd reeds machtige vrienden had. Intusschen had
den de wijze, warrop hij toestanden aan den kaak 
stelde, die hem niet bevielen, zijn bijtende spot en 
ironie, zijne persoonlijke aanvallen op bekende 
personen, hem ook tal van vijanden bezorgd. Eene 
bedreiging met ontslag uit !s Lands dienst en ver
wijdering uit de kolonie haalde hij zich zelfs op den 
hals door in zijne „Schetsen, ontworpen op eene : 
reis over Java, voor topographische en natuurkun
dige navorsekingen, aan het einde van hot jaar 
1844” (Tijdschr. v. Ned. Indië, Jaarg. 1845), eene 
levendige beschrijving te geven van een tijgerge vecht 
te Solo, waaraan hij eenige spottende opmerkingen 
aanneF adres der Vorstenlandsche grooten laat 
voorafgaan. Een persoonlijke reprimande van den 
Gouvemeur-Generaal Rochussen moest aan de be
dreiging kracht bijzetten, maar Rochussen raakte 
tijdens het onderhoud zoo sterk onder den indruk 
van Junghuhn’s persoonlijkheid dat hij hem be
lastte met een onderzoek van de kolenvelden op 
Java. Overigens was 1845 een zeer vruchtbaar jaar 
voor Junghukn’s naam als onderzoeker, wegens de 
verschijning van een zijner belangrijkste werken: 
„Topographische und naturwissenschaftliche Reisen 
durch Java”, waarbij behoort een „Topographischer 
und naturwissenschaftlicher Atlas”. Het is een 
werk van bijna 500 bladzijden; het bevat een be
schrijving van Junghuhn’s reis naar Indië en is 
verder in twee deelen verdeeld, waarvan het eene 
de reis door West- en liet andere die door Oost-Ja- 
yji..behandelt. Het zijn de tochten, die hij in 1838 ' 
en 1839 met Fritze ondernomen heeft.

In Augustus 1848, na een dertienjarig verblijf 
in Indië, gaat hij met verlof naar Europa. Oorspron
kelijk werden hem drie jaren verlof toegekend, maar 
het zou zeven jaar duren vóór hij de tropen terug
zag. De reis naar Nederland geschiedde met de z.g. 
Engelsche Overlandpost, van welke reis hij in het 
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië van 1851 eeno 
levendige beschrijving heeft gegeven, toegelicht 
met kaarten en platen. Na zijne aankomst in Ne
derland vestigde hij zich eerst in den Haag, kort 
daarna echter in Leiden, waar meer" gelegen heid 
bestond wetenschappelijke werken te raadplegen 
en met wetenschappelijke personen in aanraking 
te komen. Hier begint hij met rusleloozen ijver zijn 
talrijke waarnemingen en aanteekeningen uit te 
werken. Het resultaat is onder meer zijn meest be
roemd werk „Java”, waarvan reeds in 1850 de eer- I 
ste aflevering verscheen. In 1852 zag het complete 
eerste deel het licht en in de beide volgende jaren 
de deelen II—IV. Deze eerste druk draagt den titel: 
„Java, deszelfs gedaante, bekleeding en inwendige 
structuur”, en is reeds in 1853—1854 gevolgd door 
een tweeden verbeterden druk onder den beteren 
titel „Java, zijne gedaante, zijn plantentooi en in
wendige bouw”. Jammer genoeg zijn er bij de uit
gave tal van slordigheden begaan door den drukker 
en den uitgever, zoodat tal van exemplaren in om
loop zijn met foutieve pagineering en door elkaar
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uit (leze laatste levensperiode is stellig geweest 
het bezoek van den beroemden geograaf Ferdinand 
von Richthofen. Gedurende 34 dagen leidde J. hem 
in de Prcanger rond en Von Richthofen heeft 
haaldelijk betuigd, hoeveel hij aan diens veelom
vattende kennis tijdens die reis heeft gehad.

Na zijne aanstelling bij de kinakultuur had J. 
zich eerst te Tjiandjoer gevestigd, maar hij verhuis
de spoedig naar Lèmbang, boven Bandoeng op de 
helling van den Tangkoeban-Prahoe. Daar heeft 
hij tot zijn dood gewoond. In den Westmoesson 
van 1S63—1864, tijdens eene reis door de kina- 
plantsoenen ten Z. van Bandoeng in gezelschap 
van den Directeur van den plantentuin te Calcutta, 
overviel hem een ernstige dysenterie, die hem nood
zaakte direkt naar Lèmbang terug te keeren. Nau
welijks hersteld, openbaarde zich een leverontste
king, die voor hem aanleiding was om in Maart 
tweejarig verlof naar Europa te vragen. Nadat door 
een dieet ook deze laatste ziekte grootendeels ge
weken scheen en J. weer tot zijne vroegere, blijk
baar niet al te matige, leefwijze was teruggekeerd, 
trad een leverabces op, dat met een later ontstane 
complicatie op 24 April 1864 zijn dood tengevolge 
had.

Het is niet gemakkelijk te verklaren, hoe J. er 
gekomen is zijn wetenschappelijk werk zoo goed als 
geheel in den steek te laten en dat nog wel in den 
besten tijd van zijn leven. Winstbejag is hoogst waar
schijnlijk zijn drijfveer niet geweest, toen hij zich 
op de kinakultuur'wierp. Vermoedelijk hebben zoo
wel zijn eerzucht als zijn idealisme hem parten ge
speeld. J. heeft zich van zijne nieuwe betrekking 
ongetwijfeld een groote voorstelling gemaakt. Hij 
heeft gemeend op het onontgonnen terrein baan
brekende onderzoekingen te kunnen doen, maar te
vens zal het denkbeeld, de lijdende menschheid een 
dienst to kunnen bewijzen, ook wel invloed op zijn 
besluit hebben uitgeoefend. In ieder geval heeft J. 
in den beginne de moeilijkheiden van zijn taak on
derschat. Wel is waar was niemand beter dan 
hij op de hoogte van de omstandigheden van kli
maat en bodem op Java, maar J. was te veel plan- 
tengeograaf en te weinig kweeker, te veel beschrij
vend waarnemer en te weinig experimenteel physio- 
loog, en zoo is hij tot zijn kardinale fout gekomen, 
de kinaboomen te willen planten in bet gedunde oer
woud, ten deele in de schaduw van en tusschen de 
oerwoudboomen in. Hij meende daarmee de na
tuurlijke omstandigheden van den kinaboom in 
Amerika te hebben nagebootst, maar zag over het 
hoofd, dat de mogelijkheid om een soort te doen 
groeien buiten hare natuurlijke standplaats, te mid
den van soorten, die geheel aan de omgeving zijn 
aangepast, afhankelijk is van een uiterst gecompli
ceerde combinatie van uitwendige omstandigheden, 
die men niet in zijn macht heeft en zelfs slechts 
voor een zeer klein deel kent. Het is echter niet te 
ontkennen, dat Junghuhn met groote kennis van 
zaken het gunstigste terrein voor de kuituur heeft 
uitgezocht; dat nog steeds in de Preanger het cenige 
terrein ligt, waar de kinaboom goed groéit, en dat 
alle pogingen om een ander terrein te vinden, zoo
wel op als buiten Java, schipbreuk hebben geleden. 
Een andere fout, die Junghuhn vaak verweten wordt, 
Is dat hij overdreven zorg besteedde aan eene enkele 
soorl, de Cinchona Pahudiana, die echter noch de 
beste, noch zooals men wel cens beweerd heeft, de 
slechtste soort was.In iedergeval hebben Junghuhn’s 
tegenstanders door hun meedoogenlooze kritiek 
hem de laatste jaren van zijn leven terdege ver
gald. Geen wonder, dat de geschriften van J. uit 
dien tijd veelal een polemisch karakter dragen. 
Van zijne publicaties over de kina is te noemen een 
artikel in het Nat. Tijdsehr. voor Ned.-Indiè van 
1858 (Deel XV) over den „Toestand der aange
kweekte kinaboomen op het eiland Java tijdens het 
bezoek van Zijne Excellentie den Gouverncur-Genc- 
raal Ghs. F. Pahud” (ook in het Duitsch gepubli
ceerd in Bonplandia, 1858), op welk artikel een 
scherpe kritiek volgde van den Hortulanus van ’s 
Lands Plantentuin J. E. Tcysmann,,, professor in 
den groententuin te Tjipanas”, zooals J. hem hoo- 
nend noemde. Verder met De Vrij samen een arti
kel in hetzelfde Nat. Tijdsehr. van 1859 over „De 
Kinacultuur op Java, op het einde van het jaar 
1859”, waarvan De Vrij het chemische deel bewerkte 
en ten slotte een aantal „Jaarlijksche Berigten”, 
alle in bovengenoemd tijdschrift, Het laatste ver
scheen na zijn dood in 1865. Medcdeelingen van 
wctenschappolijkcn aard zijn na zijne plaatsing bij 
de Kinakultuur niet meer verschenen, ofschoon het 
wel vast staat, dat J. op zijne talrijke reizen over 
Java nog veel stof voor publicaties heeft verzameld, 
waarvan men echter na zijn dood niets meer heeft 
kunnen vinden. Een van de gelukkigste tijdperken
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Junghuhn is te Lèmbang begraven, op een plek, 
die hij zelf daartoe aangewezen had. Op kosten 
zijne vrouw is op zijn graf een obelisk op voetstuk 
gebouwd, dat thans geregeld op gouvemements- 
kosten wordt onderhouden.

Junghuhn's wetenschappelijke beteekenis spruit 
voort uit zijne bijna onovertroffen gave van waar
nemen en zijn vermogen om het waargenomene op 
een heldere wijze te boek te stellen; uit zijn buiten
gewone vlijt en doorzettingsvermogen; uit zijne 
groote kennis en belezenheid, gepaard aan een enorm 
geheugen; uit zijne oorspronkelijkheid en waarheids
liefde en bovenal uit zijne liefde voor de natuur.

Deze eigenschappen komen overal tot haar recht, 
zoowel in zijn plantkundig werk, als in zijne geolo
gische, topografische en ethnologische publicaties. 
Vooral in zijn meest beroemd werk „Java” komen 
zijne schitterende kwaliteiten voor den dag. De 
beschrijving van den plantengroei, in het eerste 
deel van dat werk gegeven, is nog steeds onover
troffen, niet alleen uit een oogpunt van zuivere 
landschapsbeschrijving, maar ook wegens de plan- 
ten-geografische indeeling, daarin neergelegd. Zijne 
hoogtezonen hebben zich tot den huidigen dag on
veranderd gehandhaafd, dank zij zijn vermogen 
direct de karakteristieke vormen in een formatie 
te ontdekken en aan to duiden. Bovendien bezat 
hij de kunst, om in b)peienden en levendig 
don indruk weer te geven, dien het plantenkleed 
op hem maakte, zonder zich aan overdrijving schul
dig te maken. Nog steeds staat de botanicus, die 
Java bezoekt, in bewondering voor de treffende 
juistheid, waarmede Junghuhn het waargenomeno 
wist te schotsen. Dit vermogen om waar te nemen 
en te beschrijven komt natuurlijk ook uit in zijne 
te r rein bcsch rij vin gen, zijne topografische schetsen, 
zijne teekeningen van profielen en kaarten. Van dit 
laatste is veel door de moderne topografie aaugevuld 
en verbeterd. Dat J. op geologisch gebied minder 
gelukkig in zijn onderzoek is geweest, mag men hem 
niet als een fout aanrekenen. Men vergote niet, dat 
J. dilettant was, zoowel op plantkundig als op geo
logisch gebied, zij het dan ook een schitterend dilet
tant. Dat zijn botanisch werk meer blijvend van 
waarde is geweest dan zijn geologische arbeid, heeft 
men wel eens willen toeschrijven aan het feit, dat
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J. van huis uit botanicus on geen geoloog was. Men 
vergeet daarbij echter, dat do belangrijkste botani
sche publicaties niet alleen op J.’s waarnemingen be
rusten, maar aangevuld zijn door de bewerking van 
zijne collecties door vakbotanici, welke bewerking in 
Europa plaats had. Uit deze samenwerking ontstond 
het schitterend geheel, dat wij in het eerste deel van 
„Java” aantreffen. Ten opzichte van de geologie 
verkeerde J. in heel wat minder gunstige condities, 
zoowel tengevolge van zijne vroegere opleiding, die 
op plantkundig gebied stellig grondiger is geweest, 
als door de eigenaardige moeilijkheden, die geolo
gisch waarnemen altijd meebrengt. Men bedenke 
daarbij, dat hij zich niet tot de beide bovengenoemde 
vakken beperkte, maar zich bewoog op het. gebied 
van land-, taal- en volkenkunde, van de archaeo- 
logie, klimatologie, meteorologie en paleontologie. 
Als bijzondere verdienste op geologisch gebied moet 
hem aangerekend worden het feit, dat hij door het 
waarnemen van de Javaansclie vulkanen tot de 
overtuiging kwam, dat zij niet ontstaan zijn door 
opheffing van den bodem, zooals toen ter tijde nog 
door beroemde geologen verdedigd werd, maar dat 
zij zich zelf opbouwen uit de produkten, die ze uit
werpen, een opvatting, die thans algemeen als de 
juiste erkend wordt.

Junghuhn was een ijverig en accuraat verzame
laar. Zijne plantencollecties uit Java en Sumatra 
zijn een uiterst belangrijke bijdrage tot de kennis 
van de flora dier landen. Zij berusten grootendech 
in ’s Rijks Herbarium te Leiden en zijn door een 
groot aantal mannen van het vak bewerkt (Plantae 
Jungliuhnianae. Enumeratio plantarum, quas in 
insulas Java et Sumatra detexit Fr. Junghuhn. 
Leiden 1851—1855). Ook met het verzamelen van 
fossielen heeft J. zich bezig gehouden. De planten
resten uit het tertiaire tijdperk zijn door Göppert 
uitvoerig beschreven in 1854. De dierlijke resten 
werden in 1854 voor een klein deel, en pas in 1879— 
1880 door K. Martin geheel bewerkt. Junghuhn’s 
typische karaktereigenschap was zijn groote 
drang naar zelfstandigheid, naar vrijheid in denken 
en handelen, eigenschappen, die, gepaard aan strijd
lust en lust tot spotternij en ironie, hem in zijn leven 
vele onaangenaamheden hebben bezorgd. Bij het 
lezen van zijne polemieken krijgt men meestal den 
indruk, dat hij zichzelf niet altijd meester blijft, 
dat zijn strijdlust hem de baap wordt, en dat hij 
daardoor meer zegt dan hij verantwoorden kan. 
Bovendien ontaardde zijn standvastigheid wel eens 
in stijfhoofdigheid. Dat hij, ondanks die eigenschap
pen, zooveel succes heeft gehad, moet worden toe
geschreven aan zijn groote waarheidsliefde, aan 
zijn enthousiasme, aan zijne geheeJe krachtige per
soonlijkheid, die zijn superieuren de overtuiging 
schonk, dat zij te doen hadden met een rechtschapen 
idealist, die uitsluitend de belangen der wetenschap 
voor. oogen had./
A Ee
geven zijne „Licht- en Schaduwbeelden”. Deze zijn 
in zekeren zin als zijn geloofsbelijdenis te beschou
wen. J. ging door voor een typisch vrijdenker van 
de zestiger jaren, een „Dageraadsman”, zooals dat 
doordegeloovigen van dien tijd wel eens minachtend 
werd uitgedrukt. Toch blijkt uit zijn bovenge
noemd werk overtuigend, dat J. alles behalve was 
de oppervlakkige atheist, waarvoor hij wel eens is 
aangezien. Zijn aanleg was ongetwijfeld religieus,, 
maar zijn vrijheidszin was in zijn jeugd al in 
flict gekomen met de streng rechtzinnige denkbeel
den, die de man, welke hem godsdienst-onderwijs

gaf, hem trachtte in te prenten. Zoo kreeg hy al 
vroeg een ingekankerden afkeer van do kerk met 
haar vormen. De felle toon, dien hij tegen het Chris
tendom aanslaat, voortkomende uit eenzijdige voor
lichting en onjuiste voorstellingen aangaande do 
kerkelijkc leerstellingen, is oorzaak, dat hij door 
velen verkeerd werd beoordeeld.

Over den „Humboldt van Java”, zooals zijn cere- 
titel luidt, is veel geschreven. Van de oudere bio
grafieën is de beste en uitvoerigste die van A. W. 
Kroon, in het Tijdschrift De Dageraad van 1864.
Een veel minder goede en uitvoerige is die van Mr.
H. Rochusscn in het Nat. Tijdschrift voor Ned. In- 
dië van 1865. De nieuwste is die van Max. C. P. 
Schmidt: „Franz Junghuhn. Biographische Beitrage 
zur 100. Wiederkehr seincs Geburtstages gesam- pd 
melt und bearbeitet von
waarin onuitgegeven bijdragen van J. opgenomen 
zijn o.a. zijn „Flucht nach Afrika”, en een aantal 
brieven. Eene interessante levensbeschouwing gaf 
in 1909 A. Wichmann in Petcrmann’s Mitteilungen, , 
terwijl M. J. Sirks in zijn „Indisch Natuuronder- [/ 
zoek” (1915) een apart hoofdstuk aan J. wijdde. Van 
bijzondere beteekenis is voorts het „Gedenkboek 
Franz Junghuhn, 1809—1909”, in 1910 uitgegeven^* 
bij de firma Nijhoff door de Junghuhn-Commissie, 
die zich gevormd had om den 100-jarigen geboor
tedag van J. te herdenken. In dit werk hebben ver
schillende personen Junghuhn herdacht ieder op 
het gebied, waarop hij zich bewogen had. Er worde 
ten overvloede hier nog eens naar dat werk ver
wezen, waarin vooral van belang is eene Junghuhn- 
bibliographie van de hand van W. C. Muller.

JUNIPERUS CHINENSIS, Lam. (en Juniperus 
excelsa Bieb.), Coniferen, die als sierplanten op 
verschillende plaatsen op erven worden aange
plant (vaak onder den naam Tjcmara papoea) en 
waarvan het hout (onder den naam van Kajoe 
Kastoeri) als reukhout in doepa (wierook) wordt ge
bruikt. Vooral de Preanger levert dit reukhout.

JUSTICIA GENDA RUSSA Burm., fam. Acanlhal 
ceae, Gandaroesa (mal., soend.), Gondfirosa (.tav.), 
Handaroesa (soend.), een tot 2 M. hooge heester 
met witte of roodachtige bloemen in aren, in Indië 
zeer veel als omheining aangeplant. De bladeren, 
die bij wrijven onaangenaam rieken, zijn zeer be
kend als middel tegen verschillende ziekten, voorna
melijk echter als zweetmiddel, in den vorm van een 
afkooksel.

JUTE. Naam eener zeer belangrijke handelsvezel 
en der planten, waarvan deze afkomstig is, nl. Cor- 
chorus capsularis L. en C. olilorius L., eenjarige ge
wassen uit dc familie der Tiliaceae. Deze worden op 
groote schaal in Britsch-Indië aangeplant, ter ver
krijging van de vezel, die een der hoofd producten 
van Voor-Indië uitmaakt. In de laatste jaren wer
den gemiddeld 9 tot 12 millioen ewts. ruwe jute- 
\rezel uitgevoerd, die een geldswaardig bedrag van 
180 tot 240 millioen rupees vertegenwoordigen, be
nevens 700 tot 800 millioen goenizakken, 1000 mil
lioen yards jute weefsels en 700,000 ton garen en 
koord.

De productie van jute is vrij wel een monopolie 
voor dat land, daar proeven, genomen met het doel 
dat handelsgewas ook elders te kweeken, niet met 
succes bekroond geworden zijn. Volgens cultuur- 
proeven te Buitenzorg is Corcliorus capsularis 
Java de meest geschikte soort bevonden, maar des
niettegenstaande deugen do daar hecrschende 
standigheden blijkbaar niet voor de juteplant.

In haar vaderland gedijt dc jute het best op een

[
i

”, Leipzig 1909^

(P
/

waardige kijk op Junghuhn ’s psychen zeer me
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zeer vochtigen grond, in ecu warm klimaat. Men j had toegelcgd. Als proeven dier studie versche- 
kan den verbouw omwisselen met dien van padi. j ncn: eeno uitgave van den Arab. geograaf Jakübi 
Ongeveer 5 maanden na de uitzaaiing kan men do j (Leiden, 1801), do laatste declcn (V en VI) dor 
planten, die dan bloeien, bij den grond afsnijden. I door zijnen vader ondernomen uitgave van een 
Zij worden daarna in bossen bij elkander gebonden ! Arab. geogr. wdb. (Leiden 18G2—64), benevens stu- 
en onder water te roten gelegd, totdat do bastve- I dien over do Psalmen en over godsd. feesten bij de 
zeis loslaton, hetgeen van 8 tot 10 dagen vorcischt. I Israëlieten in de Godgol. Bijdr. 1800—65. Kort

na zijne promotie wist ICeyzer (zie aldaar) hem aan 
en droogt de vezel. Het sorteeren en persen in balen ' do toen juist opgerichte Indische Instelling te Delft 
van 400 Engelscho ponden of 182 K.G., die 0,3 M* j te verbinden, waar hij aanvankelijk het Javaansch, 
innemen, geschiedt meest in Calcutta, dat ook de later, na Keyzers dood, de zgn. Godsd. wetten, 
grootste uitvoerliaven voor jute is. i volksinstellingen en gebruiken van N.I. (sedert

Jute is lichtgeel of grauwachtig vankleur.de vezel i Juli 1872 als Hooglecraar) doceerde. Met leven- 
is zacht en zijdeachtig. Do vezelcel is zeer kort, zoo- j dige belangstelling en grooto toewijding streefde hij 
dat jutevezeis niet veel innerlijken samenhang heb- : onvermoeid naar uitbreiding der toenmalige kennis 
ben en de waarde der stof niet in vergelijking kan i zoowel van den Islam in het algemeen als met name 
komen met vele andere hennepachtige vezelstoffen, van den invloed, door dien godsdienst op leven en 
welke door groote vezelcellengten uitmunten, zooals geloof der Inlanders en op hunne taal en letterkunde 
o.a. rami. uitgeoefend, welk onderzoek destijds bij gebrek aan

De meeste jute dient voor de vervaardiging van genoegzaam betrouwbare gegevens betreffende de 
zakken en balen, terwijl er ook zeer veel goedkoope zeden en gebruiken in N. I. met groote bezwaren ge- 
gordijn- en meubelstoffen van vervaardigd worden paard ging. Van zijne veelzijdige studiën op dit ge
en ten slotte heeft de fabrikatie van linoleum een bied getuigden o. a. de uitgave van het werk van 
onverwacht groote vraag naar juteweefsels gescha- den Arabischon wetgeleerde Sjïrazi (door Keyzer in

1853 vertaald), Leiden, 1879, en van den Arabischen 
Catechismus van Samarkandi (in de Bijdr. v. h.
Kon. Inst. v. 1.1. en vlk. 1881, V, 215 vv., 267 vv.), 
benevens eene reeks van bijdragen en studiën in het 
T. v. N. I. 1870 1,1873 II, 18751, in de Bijdragen tot 
de t. 1. en vlk. van het Kon. Instit. Jrg. 187S—1883 
en in do Ind. Gids Jrg. 1879—1884 (eene uitvoerige 
bespreking van L. W. C. v. d. Borg’s „Beginselen’’ 
in don Jrg. 1879—80 verscheen ook afzonderlijk als 
„Een handleiding voor de studio van den Islam 
beoordeeld”, Amsterdam, 1880); eene studie over 
don invloed van hot Perzisch en Arabisch op deir^, 
Jav. on Soendan. taalschat, in het Feestnummer der 
Bydragen van het Kon. InstitT, 1883 1,'25^82'blêëf '
(evenals vele andere voorgenomen uitgavenyonvol- 
tooid (vgl. Bijdrag. v. h. Kon. Inst. 1894 X, 169)v<^,<'~ 
Vgl. verdor: Ned. Spectat. 1887, blz. 70; T. v. N.'L

Dan schilt men deze met do hand af, wascht hen uit

:

pen.
Juteweefsels ontvlammen gemakkelijk en worden 

daarom vaak door middel van aluin en dergelijke 
stoffen minder brandbaar gemaakt. Men zie verder 
onder GOENI.

Onder den naam van Java-jute wordt op Java, 
vooral in de omgeving van Karanganjar, een andere 
vezelplant gekweekt, namelijk de Hibiscus canna- 
binus, waarvan de vezel in sommige opzichten boven 
de gewone jute uitmunt. Zie hierover HIBISCUS 
CANNABINUS en VEZELSTOFFEN.

JUYNBOLL (ABRAHAM WILLEM THEODO- 
RUS). Geb. te Franeker 28 Oct. 1834, gest. te 
Delft 4 Febr. 1887, in 1863 te Leiden bevorderd 
tot doctor in de godgeleerdheid (op Diss. „Juda 
en de Assyr. macht”), waar hij zich onder leiding 
van zijn vader, den Leidschon hoogleeraar, met 
groote voorliefde op de Oostersche wetenschap 1887,1, 138; Ind. Gids 1888, I, 265 v.

K.
P* /. De kaarten der Hollanders.
Do kaartbeschrijving der oudheid en der middel- 

eouwon sluit zich nauw aan bij de geschiedenis der 
ontdekkingstochten (zie het artikel ONTDEKKING 
VAN NED.-INDlE). Uit de kaarten blijkt, welk 
resultaat voor do algemeenekennisdie tochten gehad 
hebben en bovendien bewaren zij documentaire 
gegevens, afkomstig van tochten, waarvan geen ge
schreven berichten tot ons gekomen zijn.

a. De kaarten der Oudheid en hunne navolgingen in 
de middeleeuwen.

KAAI- en STEIGER-GELDEN. Zie bij HAVEN- 
en AN K E RAGE-GELDEN enz.

KAAIMAN. Zie KROKODILLEN.
KAALKOP (VISCH). Zie KAKAP.
KAARTBESCHRIJVING.
Oude Kaaktbeschbijvino. De oudste Europce- 

scho kaarten, waarvan wij kennis dragon, ver
melden reeds cenige moeilijk te herkennen eilanden 
van den Oost-Indischen Archipel. De hier volgende 
kaartbeschrijving neemt een aanvang ongeveer bij 
het begin der Christelijke jaartelling en vervalt in 
de volgende perioden:

a. Do kaarten der Oudheid en hunne na- 
Jgingon in de middeleouwcn. 

h. Do kaarten der Javanen.
c. De kaarten der Arabieren.
d. Do kaarten der vroegste Europeesche ont- 

kingsroizigers.
e. Do kaarten der Portugeezen.

Er zijn ons geen kaarten van den Indischen Archi
pel uit de Oudheid overgeleverd, maar het wordt 
vrij algemeen aangenomen, dat de kaarten, toege
voegd aan de oudste handschriften van Ptolemaous, 
teruggaan op kaarten uit de eerste eeuwen na Chris
tus, hetzij nagevolgd naar kaarten van Ptolemaous

\ i»
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een deel betrekking op Sumatra of op den Archipel 
in het algemeen. „De drie Sindai” bergt den naa-m 
Soenda; als bizonderheid wordt gezegd, dat ze be
woond zijn door menschencters. De overige namen 
worden, met meerdere of mindere scherpzinnigheid 
of nog meer op goed geluk, met bestaande eilanden 
of eilandengroepen gelijkgesteld:

Bazakata, met veel schelpen en naakte bewoners, 
die Aginnalai heeten = Andamanen? Atjeh? (Py
nappel). Agathou daimonos: het eiland van Aga- 
thodaemon, aan men de redactie der kaarten van 
Ptolemaous wordt toegeschreven (Pynappel). De 
5 Baroussai met menschencters = Baroeslanden, 
Bataks (Rouffaer); Nico baren ? Baroes? (Pynap
pel); Nicobaren (Rawlinson). De drie Sabadeibai 
met menscheneters = Iabadiou (Rouffaer, Pijn
appel), eilanden aan de kust van Sumatra (Rawlin
son). De 3 Satyrseilanden, waarde inwoners staar
ten hebben = een paar eilanden van den Mergui- 
Arcliipel (Pynappel). De tien Maniolai, waar de 
magneet wast, blijven onverklaard.

Voeg ik hier nog bij, dat men de stad Argure 
(Zilveren) op Iabadiou met Atjeh interpreteert 
(Rawlinson), en dat men Ptolemaeus’ kennis van 
den Archipel nog vergroot heeft door in de wel
bekende Aurea Chersonesus Sumatra te zien, dan 
heb ik wel de uitersten der hypothese aangegeven.

Waarschijnlijk onafhankelijk van deze gegevens 
zijn de 1378 eilanden vóór Taprobane, waarvan Pto
lemaeus er 19 met name noemt, die ook op de kaart 
als een krans het eiland omgeven. Deze 19 symboli- 
seeren de geheele Oost-Indische eilanden-wereld. 
Geen dezer 19 namen laat zich identifieeeren.

In de oudheid bestond nog een andere voorstelling 
van het verrëÜosten, ouder dan die van Ptolemaeus, 
waarvan wij aanwijzingen vinden bij Pomponius 
Mela-, Plinius en Solinus, de eerste van 41 n. Ghr., do 
tweede van c. 76 n. Ghr,, de laatste uit de vierde 
eeuw. Hier is niets zekers van den Archipel bekend, 
maar de voorstelling dat daar in den uitersten Oce
aan twee eilanden zouden liggen, het één o van goud, 
het andere van zilver, is vermengd rnet mythologi
sche bestanddeelen, al heeft men er iets redelijkers 
van gemaakt, door te zeggen dat die eilanden rijk 
aan goud en zilver zouden zijn. De oorsprong van 
deze eilanden is misschien terug te vinden op de 
wereldkaart van een Beatus-handschriftuit deXIIIo 
eeuw, (Parijs, Bibl. nat., ms. lat. 1306), waar men 
op de plaats waar gewoonlijk deze eilanden gelee- 
kend worden, d, i. aan de uiterste rechterzijde der 
wereldkaart, de figuren van Zon en Maan afgebceld 
ziet. Daar deze kaart, evenals zoo vele middeleeuw- 
sclie kaarten, geacht wordt terug te gaan op de hy
pothetische Romeinsche wereldkaart uit den tijd 
van Augustus, vindt men hier wellicht nog de oor
spronkelijke voorstelling: een kaart van de wereld, 
dat is het heelal, kon allicht ook zon en maan afbeel
den. Langs dichterlijk-mylhoJogischen weg werden 
die zon en maan eilanden van goud en zilver. Een 
„Eiland van de Zon” met mythologische eigenschap
pen komt daarnaast in den Oostelijken Oceaan voor. 
Dit wordt reeds in de vierde eeuw vóór Christus ver
meld, in den Perjplus van Nearchos, 326 v. Ghr., te 
boek gestold door Arrianus in de tweede eeuw na 
Ghr.

zelf, hetzij gereconstrueerd naar zijn Indices van 
plaatsnamen. Hoe het zij, de oudste ons bekende 
Ptolemaeische kaarten dagteekenen uit de tweede 
helft der XlIIe of het begin der XlVe eeuwen bevin
den zich in het Grieksche handschrift van Ptole
maeus in het klooster van Mont-Athos (uitgegeven 
in facsimile door P. do Séwastianoff, Paris, 1867; 
de beste tekstuitgave door Carl Müller, Paris, 1SS3- 
1906) en in den „Urbinas S2” der Vatikaansche 
Bibliotheek. De Indische Archipel komt voor op 
de Wereldkaart en op de 1.1c en ,12e kaart van 
Azië. Als alle kaarten van Ptolemaeus houden 
zij nauw verband met den teks(. De berichten 
van Ptolemaeus over den Archipel zijn opgebouwd 
uit drie factoren: de reis naar Cattigara (boek I, 
Hfdst. XIV), de 1378 eilanden bij Taprobana 
(boek VII, Hfdst. IV), de verschillende met na
me genoemde eilanden (Boek VII, Hfdst. II). 
Deze drie factoren zijn op de kaarten verwerkt, ter
wijl de astronomische plaatsbepalingen in den tekst 
blijkbaar afgelezen zijn van de kaarten. Ter loca- 
lisatie der op de kaarten genoemde eilanden kunnen 
ze dus geen dienst doen.

Het hoofdstuk over de reis naar Cattigara, het 
uiterste Oostelijke punt van de bekende wereld, is 
zeer onduidelijk. Ptolemaeus ontleende zijn kennis 
aan Marinus van Tyrus, die zijne berichten had van 
den Griekschen zeevaarder Alexandros. Maar Mari
nus geeft na liet verlaten van de Aurea Chersonesus 
geen afstanden meer op, en de aanwijzing van de 
richting, die de vaart van Alexandros zou genomen 
hebben, is al even onduidelijk. Ptolemaeus komt er 
langs hypothetischcn weg toe Cattigara op 8° Z.B. 
te plaatsen. De verschillende moderne interpretaties 
plaatsen Cattigara op Djjlo]p_(bijv. in het werk van 
Venegas, Diferencias de libros, Toledo 1540, en in 
de verschillende Atlassen van Baptista Agnese, uit 
de XVIe eeuw), of bij Mergui in Burma (Pijnappel 
in Bijdr. v. T. L. «fc V. 3 V, 1870, blz. 42) en onge
veer daar reeds op de kaart in Solinus, B.asel,T538; 
identifieeeren het met Kanton (Reichard, Atlas der 
alten Geographie, 1827), met een stad aan de mon
ding der Mekong (Klaproth, Tableaux historiques 
de 1’Asie, Atlas, pl 6—S), met Singapore. (Vivien de 
Saint-Martin, Histoire de la geographie, 206), met 
Hanoi (Richthofen, China, 1509), met Hang-Tchou 
(Gerini, Researches on Ptolemy’s geography of 
Eastern Asia, London 1909, p. 302), en met Kiauchi 
in Tonkin (Rawlinson, Intercourse between India 
and the Western world, 1916, bl. 136).

Volgen wij de algemeene strekking dezer inter
pretaties en nemen we aan dat Cattigara veel Noor
delijker moet liggen dan op de Ptolemaeische kaart, 
dan zijn de eilandengroepjes tusschen Taprobane 
en Cattigara enkele details van de verschillende ar
chipels, die van Voor-Indië tot aan de Chineesche 
kust verspreid liggen. De identificatie is dan wel ón
mogelijk. De namen en enkele in den tekst gegeven 
Inzonderheden wettigen het vermoeden, dat Pto
lemaeus’ berichten werkelijk berusten op inden Ar
chipel door reizigers opgedane ervaringen. Onge
twijfeld is het Ptolemaeische Iabadiou het eiland 
•Ja, ya—Dezelfde naarn kornt voor in het Ramayana, 
uit denzelfden tijd als Ptolemaeus (H. Kern, Java 
en het GoudüilamHnMJijdFrvrT. -L. <STV. 3 IV,~blz. 
640jrDê'c>mschrijving van het eiland echter : „het - 
geen beteekent gersteiland; men zegt dat dit eiland 
zeer vruchtbaar is en zeer veel goud voortbrengt en 
aan den Westelijken hoek een hoofdstad heeft, de 
Zilveren geheeten, die gelegen is op 167, 8l/2 Zuid ; de 
Oostelijkc hoek echter op 169, 8‘/c Zuid; ” heeft

1

In de tot de hypothetische Romeinsche wereld
kaart teruggebrachte middeleeuwsehe kaarten, waar
toe ook de voor ons zoo zonderlinge wiel-enT-kaarten 
behooren,meen ik vele latere elementen te moeten er
kennen. Tot op de reizen van Marco Polo in de XlIIe 
eeuw blijven zij gebaseerd op Ptolemaeus en dc Ro-voor

P&C* oU (La** JL



K A A R TB E SCH R I.J VIX O. 229

meinon, vooral op de laatsten. Er komen echter op 
verschillende kaarten naast de goud- en zilvereilan
den en resten van de Ptolomaeische eilanden allerlei 
namen voor, waarvan de verklaring nog niet gege
ven is, maar die men grootendeels zal moeten toe- 
schryven aan vergissingen, verbasteringen en ver
keerde localisatics.

tadas para sonalar y demostrar los vientos como aca 
ent re nosotros se hazo”. Ramusio, deel I, 1550, zegt 
alleen: „una charta, laqual era tutta rigata per lun- 
go et per trauerso”).

Nog precieser is het volgende bericht: De Por- 
tugeesche stuurman Francisco Rodrigucz maakte in 
1512 in opdracht van Affonso de Albuquerque 
zeekaart, waarop de Kaap de Goede Hoop, Portugal 
en Brazilië voorkwamen. Deze kaart was gebaseerd 
op een grootc kaart van een stuurman van Java 
(„que se tirou düa gramde carta dum piloto de jaoa” 
Cartas de Afïonso de Albuquerque. Lisboa, I, 1884, 
64, geciteerd door H. Harrisse, Discovery of North 
America, Paris, 1892, p. 474). Men zal wel moeten le
zen, dat hij de voorstelling van den Indischen Archipel 
aan den Javaanschen loods ontleende en uit zich 
zelf Portugal en Brazilië eraan toevoegde om de lig
ging van Indie ten opzichte van het moederland 
en het andere Portugeesclie kolonisatiegebied vast 
te leggen.

Deze kaart of een dergelijke meen ik terug te vin
den in een getcekenden Portugeeschen zeeatlas, die 
toegeschreven wordt aan de Reinels en gedateerd op 
c. 1516 (Parijs, Bibl. nat., CJartes et plans Ge. DD. 
683). In dezen Atlas, waarin ook Brazilië en Portu
gal voorkomen, is een kaart van den O. I. Archipel, 
die geheel afwijkt van de voorstelling uit die dagen 
en die door een groote opeenhooping van zonderling 
grillig gevormde eilanden terstond als iets bizonders 
in het oog springt. Toch is Sumatra goed te herken
nen, en vlak links daarvan lava Maior met Madoera, 
maar in spiegelbeeld. Verder leest men erdenamenT* 
van Timor, Malucus Insule, Ambonyo, y. de bamda, 
enz. Deze zonderlinge ca rtögrapTnsche opvatting, 
die niet op de andere kaarten van dezen Atlas terug
keert, laat zich verklaren of ten minste begrijpen, 
wanneer men het ervoor houdt, dat deze kaart in 
een ander alphabet gesteld is dan de Europeesche 
kaarten. Een dergelijke opcenhooping van grillige 
eilanden, maar dan verplaatst naar de onbekende 
zee ten Oosten van de Philippijnen, komt voor op 
de planisfeer van Lopo Homem, Lisboa 1554. Ook 
de Catalonische wereldkaart van 1375 heeft ten 
Oosten van Azië zeer veel eilanden.

Volledigheidshalve voeg ik eraan toe, dat Willem 
Lodewycks, die de eerste reis der Hollanders in den 
Archipel meemaakte in 1595/96, verklaart, dat de 
Javanen geen zeekaarten hadden, „want zij die 
niet en verstacn”, en dat ze pas het kompas van 
de Portugcezcn hadden leeren kennen. (Zie^Hout- 
man’s reis, ed. Roufïaer-IJzerman 1 131).

c. De kaarten der Arabieren.

Een schifting en samenstelling der Arabische be
richten over het verre Oosten heeft tot resultaat 
opgcleverd, dat ten tijde der Abassiden de vaart 
ging om .Sumatra en Banka heen, langs de Noordkust 
van Java naar Makassar en door de Molukkcn naar 
de Philippijnon, over Halmaheira en Amboina. (Die 
topogr. Capitel des Indischen Seespiegels Mohit, 
iibers. v. M. Bittner. Mit Einl. u. Taf. v. W. To- 
maschek. Wicn 1897).

Men zou dus op hunne kaarten reeds een vrij uit
voerige kennis van den Archipel kunnen verwachten. 
Dat dit niet het ge\al is, kan tocgcschreven worden 
aan verliezen; uit de overgebleven kaarten echter 
komt ons van den Archipel slechts een zeer schamele, 
verwarde voorstelling tegen. Dezelfde verwarring 
hcerscht in de omvangrijker beschrijvingen van 
Arabische geographen. Ze is waarschijnlijk te ver
klaren uit de wijze van samenstelling: bijeenvoeging

een

b. De kaarten der Javanen.

Er zijn geen kaarten door Javanen of inlanders 
uit den vóór-Hollandschen tijd bekend; toch zijn er 
verschillende aanwijzingen, die het bestaan ervan 
doen vermoeden.

De beschavingstoestand in den Archipel was ge
durende de Europeesche middeleeuwen ontwikkeld 
genoeg voor kaarten. Reeds van zeer vroegen tijd af 
hooren wij meermalen van groote zeevaart der In
donesiërs. Madagaskar is gekoloniseerd in de eerste 
eeuwen onzer jaartelling door Westelijke Indonesi
ërs, die tot het Hindoeïsme waren overgegaan. Zee
lieden van Java, Sumatra en Malakka hebben op 
Madagaskar talrijke inlanders met lichteren huid
kleur aangotroffen, die afstamden van Indonesi
ërs naar dat eiland geëmigreerd. Een nieuwe uit
tocht van Indonesiërs had plaats in de tiende eeuw. 
Dat zijn de oostersehe zeelieden, aangeduid onder 
den naam Wakwak in het „Livre des merveilles de 
rinde”. (G. Ferrand, Les voyages des Ja vanais a 
Madagascar, in: Journal asiatique, Xe série, Tomé 
15 (1910), bl. 2S1—330).

Edrisi zegt in 1154 dat de inwoners van Zend, dat 
is Afrika, handel dreven met lieden uit de eilanden 
van Zabedj (Sumatra of Java), (De Jonge, Opkomst, 
II 110).

In later tijd bestond de zeeverbinding met Ma
dagaskar en Afrika nog. De Portugeesclie zeevaarder 
Lopo Sequicra trof in 1509 op de kust van Madagas
kar een jonk van Java aan, geladen met kruidnage
len. (Opkomst II 119). En nog in 1001 vonden 
Zeeuwsche reizigers, dat de Gomorren-eilanden in 
betrekking stonden met Atjch op Sumatra ( Ibidem).

Het koninkrijk Ternatc zou reeds in het midden 
der XIIIc eeuw opgekomen zijn en nam door Vlcn 
specerijharidel in de XIVo eeuw sterk toe in macht. 
In 1322 zetten zich daar Javanen en Arabieren als 
volkplanters neder. Het Maleische wetboek van 
zeerecht dagteekent uil het eind der XIIIc eeuw en 
het Makassaarsche ongeveer uit dcnzelfdon tijd. Ze 
vermelden Java, Timor, Bima, Makassar en Tan- 
djoeng Poera (op Borneo’s Z. W.-kusf).

Wijzen deze berichten op een geregeld onderhou
den zee ver keer, zou men dan moeten aannemen dat 
dat zonder de hulp van kaarten plaats had, omdat er 
geen tot ons gekomen is? Evenmin zijn van de be
roemde reis van Hayam Woerook, vorst van Ma- 
djapait, door Java’s Oosthoek cartographischo do
cumenten overgeleverd [Zie J. F. Niermeyer en N. 
J. Krom in Tijdschr. Aardr. Gen. 30 (1913), 322 en 
32 (1915), 213].

Wij bezitten minstens twee stellige berichten over 
kaarten bij de inlanders in gebruik. Lodovico de 
Varthcma, van Bologna, reisde omstreeks 1505 van 
Borneo naar Java. De stuurman had een kompas 
en een groote zeekaart, waarop vele lijnen goteekend 
waren om de winden aan te wijzen, zooals ook de 
gewoonte was op Europeesche kaarten (Gap. 27 
van het derde boek van ïndië. In de Spaanschc uit
gave, Sevilla 1520: „El piloto dela nao traya alli 
consigo aguja y piedra yman: y carta de marear 
mpy grande: enla qual venian muchas rayas pin-

O
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Archipel aan het licht komen. Men zie hierover: 
Chau Ju-kua, his work on the Chinese and Arab 
trado in the XIIth and XlIIth ccnturies, entitled 
Chu-fan-chï, transl. from the Chinese and annotated 
by F. Hirth and W. W. Rockhill. St. Petersburg 
1912.

Tan onsamenhangende berichten, gepaard ongetwij
feld aan cartographische voorstellingen, aan de In
diërs ontleend, die weder opgewerkt moesten wor
den op de in een geheel ander alphabct gestelde Pto- 
lemaeïsclie kaarten, die voor den Arabier allicht 
ook slechts voor een deel verstaanbaar waren. Een 
ontwarring der Arabische kaarten is tot nog toe niet 
algemeen bevredigend gelukt. Het uitvoerigste is 
hierover Lelewel, Géographie du Moyen-Age. die 
schetsmatige reproducties geeft en reconstructies 
van vermelde, doch niet teruggevonden kaarten, 
waarop de Oost-Indische Archipel voorkomt.

Drie kaartwerken der Arabieren zijn in originali 
bekend:

1°. Een haart der Javaansche Zee van 1036 (al 
bahr al-muzlim), de oudste beleende- haart van een deel 
van den Indischen Archipel, in een handschrift van 
den Kitab surat al-ard (wereldkaartboek) van al- 
Hwarismi, in de Universiteitsbibliotheek te Straats
burg, fol. 20 recto. Volgens H. v. Mzik (Ptolcmaeus 
und die Karton der arabisclien Geographen, in: Mitt. 
Geogr. Ges. Wien 58 (1915), 160 vlg.) is het een ru
we nabootsing van een oudere kaart.

2°. Een cirkelvormige wereldkaart van Edrisi, 1154, 
waarvan twee ex. bekend zijn, één te Oxford (facs. 
bij Jomaixl, Monuments de Ia géographie, Paris, 
1842—62, pl. 13 en in de editie van William Vincent 
van den Periplus Maris Ervthraei, Oxford, 1S09; 
een teekening naar beide bij Lelewel, pl. 10). De 
Indische Oceaan is ten deele Ptolemaeïsch, doch naar 
het Oosten open. Behalve dat er een aantal onge
noemde eilanden in zijn verstrooid, onderscheiden 
zich drie door hun grootte: ze heeten Serindib, wat 
men verklaart met Ceylon, Kami, wat Sumatra zou 
zijn en Fondziel, eenlang smal eiland, eerst strek
kende Z.W.-N.O., daarna W.Z.W.—O.N.O. Dit 
zou een equivalent van Malakka zijn.

3°. Van denzelfden Edrisi op hetzelfde jaar 1154 
gebracht, bestaat een atlas in 70 kaarten, tezamen 
vormend een wereldkaart verdeeld in7klimaten, elk 
in 10 secties. Secties 8, 9, 10 van Climalen II beel
den den Indischen Oceaan af. (Lelewel, pl.17). Voor
al op deze kaart is van toepassing wat ik zooeven 
zeide. Een lang smal eiland doorsnijdt den geheelen 
oceaan van West naar Oost, wat Malakka zou moe
ten verbeelden; verder wordt men verleid een ander 
groot eiland, dat Rami heet, met Sumatra of ten 
minste met het Noorden ervan te identificeeren.

S

d. De kaarten der vroegste Europeesche 
ontdekkingsreizigers.

De eerstö Europeaan, waarvan we weten, dat hij 
den O.-I. Archipel bezocht, is do beroemde reiziger 
Marco Polo. Het schiereiland Malakka omzeilende 
om van China naar Arabic te komen, deed hij het 
Noordelijk gedeelte van Sumatra aan. Van den Archi
pel vernam hij verschillende bizonderheden, die hij 
echter niet zelf kon controleeren. Dit feit had plaats 
in 1292. Na hem kennen wij tot op de komst der 
Portugeezen nog slechts twee Europeërs in den Ar
chipel: Fra Odorigo de Pordenone, in 1323, die Su
matra (Lamori), Java, en waarschijnlijk de Zuidkust 
van Borneo bezocht, en Nicoló dei Conti, die c. 
.1432 Sumatra aandeed en op Java negen maanden 
vertoefde. Dat er meer Europeanen in deze periode 
den Archipel bezochten, is meer dan waarschijnlijk. 
Vele Venetiaansche kooplieden zagen er ongetwij
feld niet hun voordeel in, de door hen nieuw gebaan
de wegen in Azië algemeen bekend te maken. Wel
licht zijn bij minutieuse bestudeering der kaarten 
uit deze periode sporen van dergelijke onbekend ge
bleven reizen te vinden. De bekende en onbekende 
reizigers hebben echter dit gemeen, dat zij reis
den op niet-Europeesche schepen, en dat men bij 
geen van hen van huis uit mathematische en car
tographische kennis kan veronderstellen. Wat zij 
medebrachten moest zich beperken tot namen van 
eilanden met bizonderheden,die zij ervan vernamen, 
of hoogstens tot kaarten der inlanders of Arabieren. 
Deze opvatting wordt bevestigd door de kaarten, die 
tot ons gekomen zijn. De twee voornaamste: een 
anonyme planisfeer van 1447, aansluitend aan het 
reisbericht van Nicoló dei Conti, en de welbekende 
cirkelvormige wereldkaart van Fra Ma ar o, van 1459, 
(goede reprod ucties van beide in Onghania’s Raccol- 
ta di mappamundi, Venezia, c. 1880. Ex. ter Amst. 
Univ. Bibl.), die een zorgvuldige compilatie is van 
wat er toen in Venetië van de wereld bekend was, en 
verschillende andere van minder betcekenis, be
vatten wel verlokkend naar waarheid zwemende na
men en rijke inscripties: deze bedekken echter de 
volslagen cartographische onkunde der makers met 
den O.-I. Archipel. Geen eiland is door zijn ligging 
of vorm met één der werkelijk bestaande overeente- 
brengen. Ze zijn niet anders dan het in kaart ge
brachte verhaal der Europeesche bezoekers. Java 
Major en Java Minor hebben ze zoowat alle— wie 
heeft afdoend deze twee Java’s geïdentificeerd? — 
de kaart van J447 heeft nog bovendien de eilanden 
Sanday en Bandan, maar beide met hun inscriptie 
zóó uit Conti’s verhaal overgenomen. Sandai heeft 
Fra Mauro ook, Banda niet, wel heeft hij vele in
scripties en eilanden, zeer zeker een gedetailleerd 
onderzoek waard. Echter geeft een eerste beschou
wing der kaart geen vertrouwen, dat er reëele car
tographische kennis in herkend zal worden.

Kortelijk de daarvoor in aanmerking komende 
kaarten dezer periode resumcerende, zouden op de 
kaarten in de Sala dello Scudo in het Palazzo Ducale 
te Venetië reeds de berichten van Marco Polo, c. 
1300, in kaart gebracht zijn (Uzielli e Amat., Studi, 
1882, II bl. 47). Op den Catalonischen Atlas van 
1375 (Nordenskiold, Periplus, pl. XIV), komt onder

Een der met Dzaba aangeduide eilanden en een an
der geheeten Maïd zijn, naar Lelewel meent, Java.

Deze kaarten van Edrisi zijn onbegrepen docu
menten uit het onbekende Oosten, die wij waar
schijnlijk eerst zullen verstaan, wanneer wij volko
men in de beschavingsgeschiedenis van het Oosten 
zijn doorgedrongen. Ik mag erop wijzen, dat de kaart 
van Reinel, hierboven genoemd, wel niet direct iets 
met die van Edrisi gemeen heeft, maar dat toch 
een zekere verwantschap tusschen beide niet te loo
chenen valt, een verwantschap, die samenvalt in 
beider gedeeltelijk Javaanschen oorsprong.

Ik verwijs naar Lelewel voor enkele door hem be
proefde reconstructies. Alleen zij hier nog vermeld, 
dat Vasco da Gama op zijn eerste reis naai' Indië 
te Melinde, op de Oostkust van Afrika, in April 1498, 

Arabische zeekaart zag van de kust van Indië, 
die hem getoond werd door een Gujcrati, zonder 
kompaslijnen, maar door parallellen en meridianen 
in vierkanten verdeeld (Barros, Da Asia, geciteerd 
door Nordenskiold, Periplus, bl. 15).

Wellicht zullen er in de eerstvolgende jaren 
C h i n e e s c h e ka a r t e n
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de talloozc fantastische eilanden, die het legenda
risch getal van 7548 moeten voorstellen, en die wel 
aan een inlandschc kaart ontleend zijn, een grootcr 
eiland voor: „lila Jana”, met 
een
boomen, die er groeien, de notemuskaat, de kam
fer en het sandelhout. Deze inscriptie en daarmede 
de voorstelling van het eiland hefeftwelbctrekkingop 
den geheelen Indischen Archipel. Men kan dus nau
welijks zeggen, dat hier voor het eerst op een Euro- 
peesche kaart het eiland Java voorkomt. Het eiland 
ligt merkwaardig genoeg ver ten Westen van Ta- 
probane (lila Trapobana), dat dan Ceylon zou zijn.
De wereldkaart in den zeeatlas van'Aïïdrea B’ianco 
van 1436 (facs. bij Onghania en bij Nordcnskiold,
Periplus, bl. 19) heeft het type, dat ook bij de Ara
bieren voorkomt: de Indische Oceaan wordt ten 
Zuiden begrensd door vastland, is echter in het Oos
ten open, buiten den Indischen Oceaan ligt: „ïxola 
persina”, iets meer naar het Westen: „ixole di co- 
lenbi”. De peper komt op de kaart van Andreas 
Walsperger van 144S voor (Zeitsehr. f. Erdk. dl.
26 bl. 371).

In 1492 werden de gegevens, aldus van leeken ver
kregen, wetenschappelijk gezeefd door Behaiin, die 
van de door Marco Polo genoemde eilanden op zijn 
„aard-appel” een heel aardig cartographisch beeld 
ontwierp, dat hij koppelde aan het Ptolemaeïsche 
Verre Oosten (beste facs. in Ravenstein, Behaim,
London 1909). Dit werd een type, dat door de over
name door Waldseemüller op zijn groote wereld
kaart, gedrukt in 1507, groote verbreiding kreeg.
Men vindt liet op de Globe van Laon en die van 
Lenox, op Schöners Globe van 1515 en op de min 
of meer slordige navolgingen van Waldseemüllers 
kaart. En zoo komt dit type, hoewel tot onherken
baar toe nageschetst, voor op de oudste bekende 
Hollandsche wereldkaart, die in 1514 te Leiden ver
scheen (facs. met studie van C. P. Burger Jr. in hot 
tijdschrift Het Boek, 1915). Men kan dus zeggen, 
dat in 1514 reeds het eiland Java zijn intrede deed 
in de Hollandsche cartographie.

Tegenover al deze fantasie, gevolgd door weten
schappelijke kritiek, staat een wereldkaart van een 
Italiaan, in Portugal ontstaan in 1489 (facs. in kleu
ren in Zeitsehr. f. Erdk. Neue Folge I (1857) bl. 447; 
in zwart bij Nordcnskiold, Periplus, bl. 123, die ze 
toeschrijft aan Hcnr. Martellus Germanus), die so
ber en documentair getrouw alleen de -kust van 
Afrika geeft zoover ze in dat jaar door de Portugee- 
zen ontdekt was, maar van het Oosten slechts den 
Ptolemaeïschen vorm. Hier is de grondslag van den 
nieuwen tijd, waarin men zich, geleid door do Por- 
tugeezen, slechts op reëelo cartographie toelegt.

Een samenstelling van namen in den O.I. Archi
pel uit deze periode en op de kaarten der Arabieren 
vindt men bij Lelewcl, Géographie du Moyon Age,
Bruxelles, 1850, Atlas, bl. 25.

e. De kaarten der Porlugeczcn.
Met de Portugeezon begint de reëele cartographi- 

sche uitbeelding van den Archipel langs een door
gaande lijn zich te ontwikkelen. De lijn zelf zien we 
niet, door het slechts bij uitzondering aanwezig zijn 
van oorspronkelijk opncmingsmateriaal, maar de 
mijlpalen, hier en daar geplaatst, wijzen de aanwe
zigheid en de richting der lijn aan. Een enkele maal 
missen wij ook dien mijlpaal.

Eerste mijlpaal: de wereldkaarten genaamd Canti- 
no en Canerio van c. 1501. Ze geven nog slechts de Serra, waar deze admiraal gedood werd. Deze ont
vaart om het schiereiland Malakka naar China. Het breken op het latere type van Ribero. (Facs.: J.

Ptolemaeïsche eiland Ataporbana op de plaats van 
Sumatra is hoogstens voor de Noordpunt geobser
veerd. Er ligt waarschijnlijk een goede Arabische 
zeekaart aan dit gedeelte der beide wereldkaarten 
ten grondslag. Ver in zee ten Z.W. van Malakka 
liggen de eilanden Ganda en Caleinzuam, het eerste 
voortbrengend veel „bonsoyin&serica&porcelanas”, 
het ander veel „clauo”. Is Ganda, bij Waldseemüller 
1507 Ioua en Iona, soms Java? (Cantino: facs. in 
vStevenson, Maps illustrating early discovery and 
exploration in America. New-Brunswick, 1906, pl. 1; 
Canerio: facs. door Stevenson, New-York 1907, 
afzonderlijk verschenen).

Tweede mijlpaal: de Carta marina van Waldsee
müller van 1516, de eerste gedrukte zeekaart der 
wereld. Met bijgedachten aan Ptolemaeus en met 
inscripties, die herinneren aan Marco Polo, breidt 
zij het type van Cantino uit. Het schiereiland Ma
lakka strekt zich nog verder zuidelijk uit dan op 
Cantino; een Ptolemaeïsche herinnering; ten Westen 
ervan het groote eiland Samotra, ten Z.O. daarvan 
het groote eiland Giava of lava, aan deNoordkusteen 
klein eilandje Borney; Noordelijker op, een eiland
je Monocle, blijkens de daarbij geplaatste inscriptie 
over kruidnagelen de Molukken, dan Bandam, met 
notemuskaat, en nog Noordelijker aan de Oostkust 
van Malakka Tiraor, met sandelhout. Alles Portu- 
geesch materiaal, op door ons onbegrepen manier 
geïnterpreteerd. Het eilandje Iona is verder Weste
lijk gebracht. Tusschen Java en Sumatra wordt het 
getal van 8000 eilanden genoemd.»

Derde mijlpaal: Een Porlugeesche wereldkaart te 
München, gesteld op 1519 (Stevenson, pl. 5). Ze geeft 
ëëh regelmatige voorstelling van de vaart naar de 
Molukken langs de Oostkust van Sumatra (Camata- 
ra), Java, (J.deJaua, onzeker van vorm, waarschijn
lijk slechts Wcst-Java), de kleine Soenda-eilanden 
(Ilhas dos Gaos), waarvan genoemd worden „Sum- 
baba” en „ilha do fugo”, naar de „ilhas de maluqua 
domde vemho do vemho cravo” (sic!). Nadere iden- 
tificeering van details is zeer onzeker. Wellicht is 
de meest Oostelijk afgebeelde kust de Westkust 
van Halmaheira.

een kon in g erop en 
paar steden. Een inscriptie noemt onder de

Een Portugeesche kaart van den Indischen 
Oceaan te München, toegeschreven aan Reinel en 
aan het jaar 1517, vertoont hetzelfde type met 
een paar namen meer. (Schets bij J. Denucé, 
Origines de la cartographie portugaisc, Gand, 
1908).

De volgende mijlpaal staat iets bezijden: het is de 
kaart van Oost-Indie in een Portugeeschen zeeatlas te 
Parijs, toegeschreven aan Reinel en aan het jaar 1516. 
Een mongsel van inlandsche cartographie en Por
tugeesche observaties, geeft ze ons te zien met welke 
moeilijkheden do recele cartographie te kampen had 
om uit don ohaos op te rijzen. Te midden van een 
verwarde massa oilanden, — genomen naar een 
inlandsch kaartbeeld? — vindt men Sumatra (Ta- 
probana), Java maior, — dat ongetwijfeld Java is, 
maar h rebours getcekcnd, men zie het aanliggende 
eiland Madoora, — Java minor en Candin, waarvan 
niets te zeggen valt, en dan weder Timor, Ambonyo 
en Buyo (Boeroe?) on een Seilam, dat om zijn vorm 
en ligging zeker Ceram is, ten Noorden daarvan een 
Malucus insula, een onzeker groepje eilanden. Dan 
ligt nog tusschon de Molukken en Achter-Indië een 
groep „Macaer insulo” (Makassar?). Het meest es- 
sentiëele op deze kaart is do tocht naar do Molukken 
vat\ Abreu en Sorrao, ze geeft zelfs de eilanden van
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ca, Pan ar u ca; dan volgt. Soembawa (Simbauo), cn 
Flores (C. fleurs), de eilandengroepen tusschen Hal- 
fïïaïïëlïa en Timor uitvoerig, Oostelijk van het on
genoemde Ceram: „Les papuas” (de eilanden ten 
Noorden van Niemv-Guinea), en Arnim (Aroe). 
Halmaheira onder den naam van A batochina mist 
echter nog zijn Zuidelijk schiereiland. Verder is hier 

Borneo de geheele Westkust en een gedeelte van 
de Zuidkust tot Taifipura, en eindelijk een gedeelte 
der Westkust van Celebes, zonder dien naam, van 
Manadu tot Agacim. Bovendien overal tal van 
kleinere eilanden. (Deslicns facs. bij Hantzsch & 
Schmidt; van Vallard geen repr.).

Dit alles gaat terug op een Portugeesch orgineel, 
dat we niet kennen, misschien op den padron gene- 
ral van Alonso de Chaves, die in 1537 tot stand 
kwam als het eindelijk resultaat van jaren lang com
missiewerk, welke kaart verloren is. We vinden ver
meld, dat in 1542 Don Miguel da Sylva Spaansche 
en Portugeesche kaarten naar Frankrijk bracht. 
(Ph. Lee Phillips, The Lowery Collection. Washing
ton 1912, bl. 57). Niet van die origine is het theore
tische groote Zuid land, dat op deze kaart de mot 
moeite verworven cartographische kennis komt 
bedreigen. Descelliers, en zoo doen ook de andere 
genoemde Fransche cartographen, heeft Java, waar
van de Zuidkust nog onbekend was, met dat Zuid- 
land verbonden, evenzoo Soembawa. Wellicht moet 
men deze Noordelijke projectie van het Zuidland, 
die op geen kaart zoover strekt als hier, verbinden 
aan de reis van een Fransch schip uit Dieppe, uit
gereed door Jean Ango in 1527, dat van Sumatra 
naar het „il’na do ouro” zeilde en vandaar op zee 
ronddwaalde tot het weder de kust van Sumatra 
bereikte, of met de reis van de twee Parmentier’s in 
1529, die de Westkust en Westelijk ervan drie kleine 
eilandjes ontdekten en doopten. Ramusio gaf in zijn 
derde deel van 1556 de ontdekking der Westkust op 
een- afzonderlijke kaart van Sumatra, de eerste van 
dit eiland, met op de Westkust de namen Tecoreme, 
Ticou, Priame, Indapoure, Selagan, en de eilanden 
La Formetiere, La margarite, La lauyse, Verte 
plate. Hij gaf ook het journaal van beide Parmen
tier’s uit.

Nog nader blijkt het ontbreken van een mijlpaal 
uit de kaart van den Indischen Archipel in het eerste 
deel van Ramusio, 2e druk, 1554. Het nieuwe feit op 
deze kaart is de naam Celebes. (Zie E. C. Aben- 
danon, Midden-Gelebes-expeditie. Laatste deel (ter 
perse]). Nieuw is ook de naam „Belciton” (Biliton). 
Overigens, al is deze kaart werk van den beroemden 
cartograaf Gastaldi, wijkt ze op voor ons onbegrij
pelijke wijze af van de oorspronkelijke zeekaart. 
Gilolo heeft denzelfden vorm als op de genoemde 
Fransche kaarten, maai' is a rebours geteekend.

Door het ontbreken van dezen mijlpaal — den 
verloren padron van Chaves, van 1537? — missen 
wij de laatste phase van ontwikkeling van het Por
tugeesche eindtype,dat we thans voorliet eerst kun
nen aan wijzen op de wereldkaart van Lopo IJovnem 
van 1554. Ten deele spiegelt dit type zich reeds af in 
de kaart van Descelliers van 1546, en in die van 
Desliens van 1541.

Behalve alles wat Ribero geeft, zien we hier op 
Java Banta en Sundaealapa, verdere preciseeringon 
in den Archipel, BÓrneo’s Zuidkust verder naar het 
Oosten ontwikkeld, ten Oosten van Ceram stukken 
Noordkust van Nieuw-Guinea, aanduidingen van 
„overwinteringen” van Portugeesche kapteins in 

I dat verre Oosten en op Borneo. De naam Celebes 
blijft echter ontbreken.

Denucc, Magellan. Bruxelles 1911. Zie ook zijn: 
Origines.)

Met 1522 begint een nieuwe werkzaamheid in den 
O.-I. Archipel, die der Spanjaarden, en nu hebben 
wij eens het begin: de oorspronkelijke kaarten van 
eilanden van den Archipel, geteekend door Pigafet- 
ta op den tocht van Magalhaes, waarbij Burne (Bru
nei op Borneo), de Sangir en Talaut-groep, de vijf 
Molukkcn, Ambon en Boeroe, Banda, Solor_.en Ti- 

(Facs. in Petermanns’ Mitteil., 1912 II. bl. 
335 en in Da Mosto’s uitgaaf, 1S94).

De eerste bewerking van dit Spaansche materiaal, 
aansluitend aan dat der Portugcezcn, kennen wc in 
een Spaansche wereldkaart te Turijn, c. 1523(Steven- 
son, pl.6). Ze is.sober, maar juist. Qamatra met Pedir, 
eilanden tusschen Sumatra en Malakka, heel merk
waardig het eiland Java door een grenslijn verdeeld 
in Westelijk: „Sunda” en Oostelijk: „Jaua”. Dan 
onafhankelijk hiervan de Molukken- en Sangir- 
groepen, met de Westkust van „Gilolo”, en Broenci, 
en ten Zuiden, weder onafhankelijk, de Timor-groep.

Oy Over deze, de wereldkaart van Maggiolo (1527), 
die hetzelfde geef t~(Ste ven son, pi. 10), en de Spaan
sche wereldkaart, van 1527 te Weimar, (Stevenson, 
pl. 9), die veel namen eraan toevoegt, de eilanden 
Banca en Madora, en de straat Sunda, komen we 
aan het hoofd type der Spaansche en Portugeesche 
exploraties, de wereldkaart van Diego Ribero van 
1529. (facs.: Stevenson, pl. II; facs. in kleuren van 
O.-Indië door P. A. Tiele in Bijdragen t.ot dc taal 
land- en volkenkunde van Ned.-Indië. Uitgegeven 
ter gelegenheid van het 6e Intern.Congres derOrien- 
talisten IS83). Dit hoofdtype omvat Sumatra, Ban
ka, Java, Madoera, Timorgroep, Banda- en Ambon- 
groep, Molukken, Westkust van Halmaheira, San- 
girgroep en Broenci.

Op Ribero en op andere Spaansche kaarten uit 
deze dagen vindt men ten Oosten van de Molukken 
een duplicaat-teekening ervan op een anderen breed
tegraad. Een inscriptie op de Spaansche wereldkaart 
te Wolffenbüttel, c. 1530 (Stevenson, pl. 8) ver
klaart dit zonderling verschijnsel: de tweede voor
stelling geeftde breedtebepaling van Del Cano, op de 
reis van Magalhaes gedaan, waardoor de Molukken 
in de wereldhelft vielen, die door den Paus aan Span
je was toegewezen.

Dit Ribero-type, het eerste volledige Portu- 
geeseh-Spaansche, verscheen in 1531 op zeer slor
dige wijze vereenvoudigd in druk op de dubbelhart
vormige wereldkaart van Orontius Finaeus (Nor- 
denskiold, Facsimile-Atlas, pl. 41).

Na genoemd te hebben de Salviati-wereldkaart, 
die zich aansluit bij de kaart van 1527, maar die ik 
om andere redenen na 1536 dateer (Stevenson, pl. 
7), en de globe-kaart van Alonso de Santa Cruz van 
1542 (facs. op ware grootte uitg. te Stockholm, 1892, 
verkleind bij Nordenskiold, Periplus, pl. L), die alles 
geeft van Ribero maar bovendien het eiland Gilolo 
volledig af beeldt, missen we een mijlpaal: het Portu
geesche voorbeeld der Fransche wereldkaarten van 
Desliens 1541, Descelliers 1546, en de kaart van 
Nicolas Vallard uit denzelfden tijd. Die van Pierre 
Descelliers nemend van 1546 (Nord. Periplus, pl. 
53), zien we een grooten vooruitgang. In alle opzich
ten is de Archipel beter bekend. Sumatra heeft 
ook zijn Westkust met nieuwe namen: Palebu, Adie- 
pu (verbasterde overname van Portugeesch An- 
dapuro = Indrapoera), Mana Cabo. Piranme. Se- 
langa. Java’s Westkust is ook beter ontwikkeld en 
er verschijnen langs de Noordkust namen als Pa- 
limbang, Oharbom, Cunda, Tapara, Agacim, Pulara-
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Dit type blijft onveranderd de geheele XVIe 
gelden. Noch Vaz Dourado (1568—1580), noch La- 
só (1590) hebben ingrijpende verbeteringen of 
vullingen gebracht, zoodat dus de kennis van den 
O.-I. Archipel, die wij in 1592 kregen door Plancius, 
reeds in 1554 te verkrijgen was, en wellicht reeds in 
1537. Zeker bezat Drakc deze kennis, die vóór hij op 
reis ging in Lissabon een groote kaart van de wereld 
kocht voor S00 criïzados (Ijzerman, Dirck Gerritz 
Pomp, 1915, bl. 167). Zoo werd het hem mogelijk 
zijn landingsplaats op de Zuidkust van Java, toen 
voor het eerst door een West-Europeaan bezocht, 
op de kaart nauwkeurig te localiseeren (Zie de 
Wereldkaart van Jodocus Hondius, Britsch Muse
um). *

Hiermede is het wezenlijke van de Portugeesche 
periode verhaald. Ik wijs erop, dat dezelfde ontwik
keling en stilstand door mij is waargenomen bij de 
bestudeering van de Oostkust van Noord-Amerika. 
Ook daar is de ontbrekende kaart van Chaves de 
„missing link?’ (Zie I. N. Phelps Stokes, Iconogra- 
phy of Manhattan Island, 1916. Dl. II Chapter I).

De Portugeesche kennis was echter in de XVIe 
eeuw geheim en in andere landen en op de gedrukte 
kaarten deed men het voor een groot deel met fan
tastische en verouderde voorstellingen, aan Marco 
Polo vooral ontleend, of trachtten, geleerde carto- 
graphen als Gastaldi en Mercator de simpele Por
tugeesche zeemanswijsheid met den vereerden klas
sieken meester Ptolemaeus te vernissen tot re
naissance-werk. Gastaldi geeft aan Sumatra den 
vorm. van een driehoek, omdat het het klassieke Ta- 
probane was, en dat door Ptolemaeus driehoekig 
was afgebeeld. Mercator wringt cr de Java minor en 
major der Middeleeuwen in, en reeds op zijn globe 
van 1541 vinden de klassieke namen Sindae en 
Barussae een plaats. Heeft misschien het eilandje 
Macace op dezelfde globe ook slechts een theoreti- 
schen oorsprong ? Later op de kaarten van Ortelius 
en anderen overgenomen, wordt het, ook door onzen 
W illem Lodcwyckx, geïdentificeerd met Makassar, 
dat dan een eilandje is ten Zuiden van Borneo. Op 
de wereldkaart van 1569, de beroemde met wassende 
graden voor de zeelieden, is Mercators hypothese 
gegroeid en heeft hij op zijn studeerkamer Indië 
beter leeren kennen, nu zijn de klassieke 5 Barussae 
geïndentificeèrd met Mindanao, G'elebes, Gilolo, 
Am bon. En hij heeft nu ook ontdekt waar de 
Ptolemaeïsche „Sabadibe insulae tres’1 lagen: ten 
Oosten van Ceram, te zamen vormen zij zoo wat liet 
Noordwestelijk schiereiland van Nicuw-Guinea.

Op de talrijke zeeatlassen van den Italiaan Agnese 
is Oattigara van Ptolemaeus gelegd op Gilolo.

Uit iconographisch belang noem ik nog liet Islario 
van Alonso de Santa Cruz, c. 1560, Madrid, Bi- 
blioleca nacional, waarin spcciaalkaartcn voorko
men van Sumatra, West-Java, Oost-Java en de ei
landen tot Timor, de Molukkon, die echter geen nieu
we kennis brachten, — en de eerste Nederlandsche 
speciale kaart van den Archipel in den Atlas van 
Ortelius, 1570. In liet laatst der XVIe eeuw ver
scheen in Italië het eerste speciaal-kaartje van 
Java, anoniem en zonder datum.

/. De kaarten der Hollanders.
Petrus Plancius, de uit Vlaanderen uitgeweken lia- 

gepreeker, één der hoofd personen van het kerkdijk 
Amsterdam, is op ondubbelzinnige wijze de stichter 
van de Nederlandsche koloniale cartographie. Door 
den uitgever Lauicns Jacobsz te Amsterdam in het 
laatst der tachtiger ja ren uitgenoodigd een Bijbeluit

gave te bezorgen en daaraan ccnige kaarten toe te 
voegen, een wereldkaart en kaarten van de heilige 
landen, kreeg hij den smaak voorde geographie, hoe
wel hij in de uitgave, die in 1590 verscheen, slechts 
een slaafscho copie van Rumoldus Mercator’s kaart 
van 1587 opnam. Maar die kaart, gebouwd op Gerard 
Mercator’s wereldkaart van 1569, was het nieuwste 
op dat oogenblik, en toen hij in kennis kwam met 
een groote Portugeesche zeekaart der wereld en een 
stel, ’t zij 14 of 25, speciale zeekaarten van Barto- 
lomeu Laso van de vaart naar Indic, toen nog de 
naam van al de onbekende, beschaafde of beschaafd 
gewaande werelden: Oost-Indië, China, Amerika 
en Australië, toog hij onmiddellijk aan het werk en 

’in 1592 — merkwaardige datum in de geschiedenis 
van de Nederlandsche welvaart — verscheen op
eens te Amsterdam, steunende op den Portugees 
Laso, doch bijgewerkt met alle kennis die de on- 
wederstaanbare dominee had kunnen bijeengaren, een 
wereldkaart van de toenmaals grootste bekende af
metingen, en verschenen bovendien op dezelfde uit
voerige schaal alle speciale kusten van de groote zee
vaart. Nog vóór het eerste Hollandsche schip den 
Oceaan doorkruiste, lag hier het up-to-date materi
aal om naar Indië te zeilen gereed. Gelukkige samen
werking in dien tijd, toen energie uit den grond op
rees: na 3 jaren werd uit Plancius’ theorie de meest 
gelukkige praktijk: Houtman’s schepen vonden 
Indië. „Zoo volgde de handel de wetenschap’*! On
der die kaarten van Plancius bevinden zich dus de 
eerste Hollandsche kaarten van den Archipel; dio 
van het Oostclijk gedeelte nog niet teruggevonden, 
die van de Molukken sinds cenige jaren weder be
kend geworden, spoedig gevolgd door dg_ka.ajl.en.

Linschoten in 1595, die den Portugees Vaz Dou- 
rado iiavolgde, en cTric jaar later door de eerste door 
een Hollander op Java geteekende kaart, die van 
Willem Lodewijckx, tegelijk met zijn Journaal van 
Hout man’s reis in 159S verschenen.

Op efe vaste basis, gelegd doorPlancius, rees snel 
een gebouw op: zelf gaf hij een groote kaart van Azië, 
waardig pendant voor zijn wereldkaart, „kaart- 
schrijyers” zooals Harmen Jansz en Marton Jansz,
Evert Gijsberts, Jan Dircks, Coraelis Doedcs, Hessel 
Gerritsz,schilderden en teekenden groote, prachtige 
perkamenten zeekaarten, waarop de vaart naar Indië 
en Indië zelf in hoofdtrekken naar Plancius’ beeld 
werden afgeteckend, maar waarop van de nieuw 
uitlndie gebrachte kennis van mannen alsHoutman,
Van Neck, Van Noort, v. Warwick, Matelief, Ver
hoed, enz. enz. werd partij getrokken. Hoe weinig 
is van het oorspronkelijk werk dezer pioniers in In
dië overgebleven, nauwelijks meer dan een paar 
kustschetsjes van Sumatra, Java, Lojubok, Soem- 
bawa, op de reis van Van Neck ge’ipaakT (Lcupe 
ns. 331, 339, 37S, 379, 447, 44S)/Ên toch werd / J // ... - 
waarschijnlijk na elke teruggekeerde expeditie der 
eerste jaren het resultaat in een kaart uitgegeven, 
te oordeelen naar die op de reis van Van Neck be
trekking hebbende (facs. Remarkable Maps, II2), en 
naar die van Houtman’s réis, waarvan we alleen 
een copie in De Bry kennen. Zelfs in de zakatlasjes 
dier dagen kwam een kaartje van Java voor. Men 
denko ook aan de prachtige geschilderde kaart 
Amboyna met het portret van den eersten gouver
neur ï’rcderik de Houtman, in de historische af- 
decling van het Rijksmuseum te Amsterdam.

De atlassen, reeds van Hondius’ eerste uitgave 
1606 af, getuigen door een 

steeds zuiverder beeld van de eilanden wereld van 
de vruchten van dien arbeid.

eeuw

aan-

van

van

van Mercator’s atlas van
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meling van 49 kaarten en gezichten werd 15 Nov. 
1875 door Fredorik Muller geveild met do biblio
theek van Van der Willigen (No. 692 van dèn 
Oatalogus), verscheen eenige jaren daarna in een 
Catalogus van Bcmard Quaritch te Londen, en is 
sedert uit het oog geraakt. Naar do beschrijving 
moet hij zeer fraai zijn en o.a. bevatten „5 cartes do 
Malacca, Sumatra, Java, les Moluques, Celebes, 
plan de Gr. Banda et vue du Gounongh Apy, 2 
profils de 1’ilc de Neyro et d’Ambon (2 gr. pl. pliées), 
16 cartes de Bandam, .^Amboyna, Bourou, Ceram, 
Timor, Forraosa et Japon”. De laat ste erin''voorko
mende datum is 1653; op een kaart der Chineesche 
kust staat: „Alhier is ’t Jacht Utrecht A°. 1653 
veron gekickt”.

b. Beudekcrs koloniale Atlas c. 1660. Een rijke ver
zameling van een paar honderd zeer fraaie aquarel
len, voorstellende de Hollandsche nederzettingen in 
alle deelen der aarde, alle door één hand geteekend, 
die er waarschijnlijk nog een tweede exemplaar van 
maakte voor den Mediceïschen Prjns Cosimo, die in 
1668/69 de Nederlanden bezocht, In elk geval han
gen in de koninklijke villa te Castello bij Florence 
65 aquarellen, voor een deel duplicaten van die in 
den door Beudeker c. 1720 bijeengebrachten band, 
thans op het Rijksarchief in Den Haag. Bij den band 
van Den Haag hebben oorspronkelijk nog twee an
dere banden behoord, die, uit het archief der Van 
Keulens gekomen, gesloopt werden en waarvan de 
afzonderlijke bladen over de aarde verstrooid zijn, 
zonder dat men thans weet waar ze zijn. Twee ervan 
vond ik terug in de Bibliothèque nationale te Parijs, 
een vijftal zijn thans het eigendom van de Library 
of Congress te Washington. Vele hebben betrekking 
op den O.-I. Archipel.Enkele schilderijen vanNeder- 
landsche factorycn, hangende in de historische af- 
deeling van het Rijksmuseum te Amsterdam, zijn óf 
origineelen óf copieën dezer aquarellen. Zie deze col
lectie uitvoerig beschreven in: I. N. Phelps Stokes, 
The ieonography of Manhattan Island. New-York, 
1916. Deel II. De band van Beudeker is vermeld in 
den Catalogus van de Koloniaal-aardnjkskundigo 
Tentoonstelling te Amsterdam, 1913, en geïnven
tariseerd in het eerste Supplement van den Inven
taris van kaarten op het Rijksarchief, verschenen in
1914.

c. Rucsta's zeekaarten, c. 1660. Londen, Britsch 
Museum. (MS. Sloane 5027 A). Merkwaardige ver
zameling schets- en kiadkaarten van alle deelen der 
wereld, waar de Hollanders in die dagen voeren, af
komstig van de Casa de Contratación te Scvilla. 
Het is oorspronkelijk Hollandse!) werk, doch herzien 
door Sebastiaan Ruesta, cosmograaf van de Casa. 
Men kan vermoeden, dat deze tot het geheime mate
riaal der Oost- en West-Indische Compagnie behoo- 
rende kaarten door een Hollandsch zeevaarder of 
beambte weggenomen of gecopiëerd werden en aan 
de Spanjaarden verkocht. Zie uitvoeriger E. C. Wie
der, Nederl. hist.-geogr. documenten in Spanje,
1915, bl. 191.

d. Zee-allas der Kamer van Amsterdam, c. 1710.

Plancius heeft zich te midden van zijn kerkelijke 
en theologische gevechten zeker tot zijne dood in 1622 
aan de cartographie gewijd, maar wellicht ging zijne 
belangstelling als pionier weer van Oost-Indië naar 
nieuwe gewesten: op zijn Globe van 1614 interes
seert hij zich speciaal voor Guyana.

Er zijn op het Riiksarchief in Den Haag een paar 
geteekendc kaarten, waarbij een groote op 6 bladen 
van Amboyna, gedateerd 1623; dan twee kaarten 
van hetzelfde dessin, en zelfs op hetzelfde papier van 
hetzelfde formaat geteekend, van de Banda-cilanden 
en van Puleron (Leupe, no. 1324, 1355, 1370). Daar 
die van Amboyna een rapport door Van Speult 
begeleidt, is men geneigd die andere ook aan 
Van Speult toe te schrijven. Maar de kaart van een 
nieuw ontdekt stuk kust van Nieuw-Guinea door 
Arent Martsz. De Leeuw (Leupe, no. 493), evenzeer 
van 1623, is ook van denzclfden teekenaar, op 
hetzelfde papier!

Deze omstandigheid heldert een nog weinig be
kend punt uit de cartographie van Indië op. We 
weten, dat de O. I. Compagnie een officieelen 
kaartmaker in dienst had;welnu,als drie kaarten be- 
hoorende tot twee expedities, van hetzelfde jaar, 
door denzclfden man geteekend zijn, dan ligt de con
clusie voor de hand, dat ze het werk zijn van den 
kaartmaker der O.-I. Cie., in casu van Hessel 
Gerritsz.—Plancius vond in hem een waardig opvol
ger. Hoewel zijn oeuvre nog slechts ten deele bekend 
is, verbinden door hem uitgegeven kaarten van de 
eerst ontdekte kusten van Nieuw-Holland (Aus
tralië) aan de hs-kaarten van 1623 (Hceres, Aan
deel der Nederl. in de ontdekking van Australië, 
1899); voortzetting en aanvulling vindt zijn werk in 
kaarten op perkament geteekend en aanwezig in de 
Königliche Bibliothek te Berlijn van den Indischen- 
Oceaan van 1622 en van den Archipel van 1621 
en van Sumatra van 1620 (eerst onlangs door W. 
Ruge ontdekt en meegedëeld in zijn 5e Be- 

^richt, 1916, no. 23—25).-^Er is veel van hem 
‘verloren gegaan, wellicht1 het beste en fraaiste, 
te oordeelen naar de prachtige op perkament 
geschilderde paskaart van den Grooten Oceaan, 
in 1622 voleindigd en vol van de nieuwste ont
dekkingen, een resultaat om trotsch op te zijn voor 
de nog jeugdige Hollandsche cartographie. Er mo
ge op worden gewezen bijv. dat op deze kaart voor 
het eerst Celebes een beteren vorm verkregen heeft. 
(Zie mijn' stüdiëf El primer portulano holandés de 
la Mar del Sur, in: Congreso de historia y gcografia 
en Sevilla. Actas y memorias. 1914).

Een paar groote monumenten van cartographie 
stellen ons echter in staat over de ontwikkeling na 
1650 te oordeelen; helaas zijn die monumenten niet 
alle meer ongerept, een enkel zelfs geheel wegge
raakt.

Wanneer deze monumenten optreden is het doel 
bereikt. Omstreeks 1660 staat het Hollandsche kaart
beeld van den IndischenArchipel vast: vrij nauwkeu
rig voor Sumatra, Java en Borneo, onvolledig voor 
Celebes; voor dé kleine Soehda-eilanden en voorde 
verdere Groote Od>t nog vol onvolledigheden en on - 
nauwkeurigheden; Nieuw-Guinea en Australië be
ginnen in het Westen hun kusten af teteekenen. 
Men zie vooral de groote paskaart op perkament 
van „Oost-Indien” door Pieter Goos, c. 1660, (ex. 
in het bezit van het Aardr. Gen.), of de groote kaart 
van Indië uitgegeven door Huych Allardt (Facs.: 
Remarkable Maps II/III Suppl.).

Deze monumenten zijn:
a. Zeeatlas-Van der Willigen, fs. 1650. Deze

• .

Rijksarchief, Den Haag. Zie Eerste Supplement In
ventaris van kaarten, bl. 132. Verzameling zee- en 
landkaarten en plattegronden, alle uniform op pa
pier geteekend door denzclfden teekenaar, naar ori
gineelen in het Archief der O.-I. Compagnie. In 

dus overeenkomende met Beudeker’soorsprong
Atlas, bewaart hij evenzeer als die, in getrouwe co
pieën, verschillende kostbare kaarten van Holland
sche ontdekkingen in de XVIle eeuw. Ik noem 
bijv. de kaarten van Maarten Gerritsz Vries’ ontverza-
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dekkingen aan de Oostkust van Celebes en inde Makassar, 1693, in 7 bladen (Leupe no. 1293). 
omgeving van Japan, verschillende ontdekkingen De Compagnie zette de traditie der Portugcezen 
aan de kusten van Nieuw-Guinea, en vele andere, die voort, zoomin mogelijk te laten drukken; bij de op-
nog niet aan te wijzen zijn, omdat ze niet op de kaart richting der Compagnie was er zelfs sprake van hier
zelf speciaal vermeld worden. Men heeft dezen Atlas in Holland een Casa de Contratación op te richten,
toegeschreven aan Isaak de Graaff, den kaartmaker een „Contractation oft Indische Caemcre” (De Jon 
der O.-I. Compagnie van 1705—1714. Een vergclij- ge, Opkomst I 259). De actie, door Plancius en Lin-
king met do van De Graaff’s imam voorziene pas- schoten begonnen, om nauwkeurige zeekaarten van
kaarten op perkament heeft mij echter de overtui- de vaart op Indië en van Indië zelf te doen drukken,
ging geschonken, dat voor deze toeschrijving geen werd door de Compagnie gestuit. Een algemeene
voldoende grond bestaat. kaart van den Archipel en één der 5 Molukken is

e. De kaarten in Valeniijn, Oud en Nieuw Oost- alles, wat de atlassen van Blaeu en Hondius in do
Indiën, 1724. Valentijn had de archieven der Com- eerste helft- van de XVIIe eeuw opleverenXJansso-
pagnie tot zijn beschikking, ook enkele bladen ver- nius kan er in zijn Atlas, c. 1650, algemeene kust-
want aan Beudeker’s Atlas. Tc zamen geven zijn kaarten van Java, Sumatra en Bomeo aan toevoe-
kaarten, plattegronden en gezichten een algemeen gen, terwijl eindelijk een groote paskaart, op per-
beeld van hetgeen er op den datum van verschijnen kament gedrukt in 1660 door Pietcr Goos en door 
van den Archipel bekend was. anderen getrouw en minder getrouw herhaald, waar-

/. Het zesde deel van den Zee-atlas van Van Keulen, op het gcheelc arbeidsterrein der Compagnie was af
bewerkt door Johannes van Keulen en Jan de Marre geteckend van de Kaap de Goede Hoop of tot Ja-
en verschenen in 1753. Dit is de eerste zeeatlas van pan en de ontdekte kusten van Australië toe, voor
den Indischen Archipel, reeds lange jaren door de goed de norm der algemeen verspreide kennis bleef,
firma Van Keulen voorbereid door de uitgave van Een uitvoerige kaart van Java volgde nog omstreeks
afzonderlijke kaarten, waarvan reeds verscheidene 1700 van de hand van Hadrianus Relandus. Voeg
gebruikt werden in 1745 door don Franschman D’A- ik hier nog bij een grooten plattegrond van Batavia,
prés de Mannevillette, in zijn Zeeatlas van Oost-In- gegraveerd door W. Hollar en uitgegeven dooFFrc-
dië: Le Neptune Oriental. Met dezen Atlas van Van derik de Wit in 1653 in vier bladen, en de eerste ge-
Keulen bereikte de cartographio van ’s Compagnie’s zichten in de stad Batavia in het reisverhaal van
Indië zijn hoogtepunt, hoewel het verval in den 
Archipel zelf reeds was ingetreden.

g. G. D. liaan's Zeefakkel, 1760, 2 deden met ge- 
teekende kaarten, op het Rijksarchief Den Haag.
De Haan of Haan is eerder de samensteller dezer 
twee banden, dan de teekenaar der kaarten, waar
van enkele den naam dragon van Pieter Hermannus 
Ohdcm, vroegere jaartallen voeren en aanteeke- 
ningen, vermeldende dat ze te Batavia naar 
origineelen gecopiëerd zijn. De kaarten geven 
voor een deel nog meer détails dan die uitge
geven door Van Keulen in zijn Zesde Deel.
Van groote beteekenis is, dat hierin een copie 
voorkomt van de kaart van Tasman van zijn 
ontdekking van Australië.

Langs deze monumenten loopt de werkzaamheid 
van <le opnemers en baas-kaartmakers in Indië en 
der officieele kaartmakers der O.-I. Compagnie 
in Nederland. Van de laatste, waartoe Hessel Ger- 
ritsz., Willem en Joan Blaeu en Isaak de Graaff 
behoorden, is door onderzoekingen van Nabor het 
een en ander bekend geworden (Zie zijn voorrede op 
het eerste Suppl. Inventaris kaarten Rijksarchief).
Over het werk in Indië zijn wij al heel weinig ingo- 
licht, hetzij de Compagnie veel vernietigde om het 
geheim te houden of dat er veel uit slordighoid ver
loren ging. Uit de eerste helft der XVIIe eeuw zijn 
slechts kleinigheden bewaard, men vindt ze in Leu- 
pe’s Inventaris; genoemd zij hier alleen letter Z. op 
bl. J2, een verzameling leeskaarton van den Archipel, 
waarbij gegevens aan inlanders ontleend. Op een 
geteekendo kaart van Van Keulen vindt men op 
een eilandje in Straat Soonda vermeld, dat de baas- 
kaartenmaker daar een dag vertoefd had. Hij ging er 
dus zelf op uit tot het doen van opnemingen. Be
langrijke resultaten zien we in 34 hs-kaarten van 
verschillende kleinere eilanden door J. Nesscl, 1651 
—1656, behoorende bij het Rapport van Am. do 
Vlamingh van Outshoorn (Leupe no. 446, 1180,
1288—92 on do andere tusschen no. 1310 en 1371), 

paar groote uitvoerige uit do hand ge- 
tcekendc kaarten, zooals Java’s Zuidkust door 
Paulus Paulusz. 1739, in 6 bladen (Leupe no. 443);

Nieuhof, 1681, dan heb ik wel het voornaamste ge
noemd, afgezien, van wat, meestal in kleinere af
beeldingen, in de reisjournalen, vereenigd in 1644 
tot de verzameling Begin endc Voortgang van de 
O.-I. Compagnie, gepubliceerd wérd.

Het jaar 1753 (verschijning van Van Keulen’s 
zeeatlas van O.-Indië) is een keerpunt in de carto- 
graphische geschiedenis in onze koloniën. Het gaat 
niet meer hooger op. Het eindresultaat, door de 
Compagnie bereikt, was een vrij volledige kennis der 
kusten van den geheelcn Archipel, van het binnen
land zoor schaarsche gegevens, meest van lokalen 
aard of langs een weg opgenomen. Van topographio 
is nog geen sprake. Wat er na 1753 komt, ook Haan 
in 1760, is meestal herhaling van vroeger en zelden 
verbetering. De werkzaamheid in de wateren van 
den Archipel verslapt, zoodat de Engelschen van 
Voor-Indie uit en de Spanjaarden van de Philip- 
pijnen in de tweede helft der XVIIIe eeuw opne
mingen doen in onzen Archipel. (Zie F. C. Wieder, 
a. w., bl. 194 en Jos. Espinosa y Tollo, Memorias. 
Madrid, 1809).

Het verval hier te lande en de toenemende acti
viteit dor Engelschen — die der Spanjaarden was 
slechts een vleug — spiegelt zich af in de loopbaan 
der Firma Van Keulen, die reeds in de eerste helft 
der XVIIIo eeuw langzamerhand het monopolie 
der zeekaarten in onze republiek had weten te ver
overen. Na 1750 echter worden zij van oorspronke
lijke uitgevers, die bij voorkeur uit nog ongebruikte 
bronnen putten, meer en ineor debitanten, vooral 
van Engelscho kaarten. En ten slotte neemt de En- 
golscho cartographio, krachtig bestuurd door het 
Hydrographic Office, waartegen onze „Commissie 
tot de zaken het bepalen dor lengte op zee en de ver
betering der zeekaarten betreffende” niet op kan, 
zoozeer de overhand, dat het huis Van Keulen, dat 
als kaarten-uitgever cens een wereldvermaardheid 
bezat, in zijn Catalogus van 1824 voor do cartogra- 
phie van ons Indië als het beste aanbeveelt: „The 
English East India Pilot”.

Nederlandsch-Indic word in die dagen bij voor
keur bevaren met Engelsche kaarten.

en in een
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der meest oorspronkelijke en best uitgevoerdo- 
kaarten van het eiland Java.

F. de Bas. De triangulatie van Sumatra. Uit
gegeven van vege het Aardr. Gen., Bijblad no. 10. 
Amsterdam 1882. Bevat een opgave van eeuigo 
der meest oorspronkelijke en best uitgevoerdo 
kaarten van Sumatra on onderhoorige eilanden.

C. M. Kan. Die Erweiterung unserer Kennt- 
nisse von Sumatra seit 1870. Verh. des Zweiten 
Deutscheu Geographentages. Berlin 1882.

F. de Bas. La Cartographie et la Topographie 
des Indes Orientales Neérlandaises. Conférence 
faite le 25 Juin 1883 a 1’Exposition internationale 
Ooloniale d’Amsterdam. Leide 1884.

G. F. Soetcrs. De Topographischc Dienst in 
Ned. Indië. Verslagen der Vergaderingen van de 
Vereeniging ter beoefening der Krijgswetenschap. 
1892/93. ’s Gravenliage 1893. Bevat een overzicht 
van de reproductiemethoden toegepast bij het 
Top. Bureau te Batavia. Onderscheidt zich door 
een vergedreven purisme in de spelling der namen: 
Djawa voor Java, Soela Besi voor Celebes, enz., 
dat geen navolging heeft gevonden.

B. T. C. F. Schmidt. Eenige beschouwingen 
over Indische Topographisehe kaarten. Indisch 
Militair Tijdschrift, 1894.

H. Zondervan. Die Entwicklung der Karto- 
graphie von Niederl. Ostindien. Petermann’s Mit- 
teilungen 1890.

L. W. J. K. Thomson. Cartographie. Over de 
nieuwe procédés van het Top. Bureau te Batavia. 
Indisch Militair Tijdschrift, 1897.

Overzicht van de organisatie en de werkwijze 
van den Top. Dienst in Ned. Indië, samengesteld 
bij het Top. Bureau te Batavia. Batavia, Lands
drukkerij, 1901.

J. B. Snepvangers. Kort overzicht betreffende 
de samenstelling en de verveelvukliging van de 
topographisehe kaarten in Ned. Indië. Indisch Mi
litair Tijdschrift, 1904.

J. J. K. Enlhoven. De Militaire Cartographie 
in Ned. Indië. Indisch Militair Tijdschrift 1905.

J. va») Rooi). Is het handhaven der residentic- 
kaarten van Java en Madoera nuttig en wcn- 
schelijk? Jaarverslag van den Top. Dienst over 1907. 
Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. Met 
„residentiekaarten” worden bedoeld de kaarten 
der residenties van Java, verschenen bij de Top. 
Inrichting te ’s Gravenhage.

W. B. Oort. Koe een grooto kaart tot stand komt. 
Onze Eeuw 1909. Bevat een overzicht van de 
wijze, waarojulo Overzichtskaart van den Ned. O. J. 
Archipel, schaal 1 : 2.500.000, uitgegeven bij de 
Top. Inr. te Batavia, is tot stand gekomen.

J. J. K. Enthovcn. De Cartographie van Neder- 
Jandsch Oost-Indië. Catalogus der Koloniaal- 
Aardrijkskundigc Tentoonstelling ter gelegenheid 
van het veertigjarig bestaan van het Kon. Nederl. 
Aardrijkskundig Genootschap. Amsterdam 19J3.

J. van Hoon. De taak van den Topographischen 
Dienst. Indisch Militair Tijdschrift 1910. Bevat 
een anticritiek naar aanleiding eener in datzelfde 
tijdschrift voorkomende bespreking van het Jaar
verslag van den Topographischen Dienst over 1914.

Op de spelling der namen op de kaarten hebben 
betrekking:

Woordenlijst van eenige aardrijkskundige namen 
in Nederlandsch Oost-Indië, samengesteld door 
een Commissie van wege het Kon. Ned. Aardrijks
kundig Genootschap. Leiden 1897. Werd bespro
ken in Petermann’s Mitteilungen, 1898.

Voor bizonderekaarten raadplege men vorderden 
Invcntaris-Leupe der kaarten op het Rijksarchief 
in Den Haag 1867, met Suppl. door Naber, 1914, en 
den Catalogus der Koloniaal Aardrijksk. Tentoon
stelling, te Amsterdam, 1913: voor algemeene lite- 
ratutiropgaven: F. C. Wieder, Historisch-gcogra- 
phische documenten in Spanje 1915, bl. 342—346; 
ook te vinden in het Tijdschrift van hot Aardr. 
Genootschap 1915.

i

F. C. W.
Nieuwe kaartbeschrijvisg,
Gegevens betreffende dc kaart beschrijving van 

Nederlandsch-Indië sedert den aanvang der XlXde 
eeuw zijn voornamelijk te vinden in allerlei, voor 
een deel thans niet meer verschijnende tijdschrif
ten. Van deze worden hier genoemd : de Letterbode; 
het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch 
Indië, uitgegeven door de Kon. Natuurkundige 
Vereeniging te Batavia; het Tijdschrift voor 
Nederlandsch-Indië, oorspronkelijk uitgegeven door 
W. R. bn van Hoëvell; de Moniteur des Indes orien
tales et occidentales; de Bijdragen tot de Taal-, 
Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, 
uitgegeven door het Kon. Instituut van T. L. en V.; 
de Gids; de Indische Gids; de Economist; het 
Indisch Militair Tijdschrift; de Indische Mer- 
cuur, enz.

Van de vaktijdschriften verdient in de eerste 
plaats vermelding het Tijdschrift van het Kon. 
Aardrijkskundig Genootschap, dat aankondigin
gen bevat van nagenoeg alles, wat er voor de kar- 
tograpliie van Nederlandsch-Indië van belang 
verschijnt en daaraan in den regel een min of meer 
uitvoerige bespreking wijdt.
Systematisch Register op de jaargangen 1876 tot 
en met 1904, en het Alphabetisch Register op de 
jaargangen 1905 tot en met 1909, beide samen
gesteld door W. C. Muller,Als buitenlandsch tijd
schrift verdienen vooral vermelding Petermann’s 
Mitteilungen, waarin vele Nederlandsch-Indische 
kaarten zijn aangekondigd en besproken.

Met betrekking tot de officieele kartographie 
vindt men tal van belangrijke mededeel in gen in 
de sedert 1905 verschijnende Jaarverslagen van 
den Topographischen Dienst in Nederlandsch- 
Indië. Daarin komt telkens een opgave voor van 
de bij het Hoofdbureau van dien dienst verkrijg
bare kaarten, bladwijzers, registers, verslagen, enz.; 
deze opgave is ook afzonderlijk verkrijgbaar.

Omtrent de tijdschriftartikelen betrefïcnde de 
kaartbeschrijving van Nederlandsch-Indië kan 
worden geraadpleegd het „Repertorium op de 
koloniale literatuur”, door J. C. Hooykaas, Am
sterdam 1877/30 met de daarop verschenen ver
volgen, bewerkt door A. Hartinann, ’s Graven
hage, 1901 en 1906 en door W. J. P. J. Schalken 
en W. C. Muller, ibid., 1910 en 1917.

Van die artikelen, benevens van een aantal 
brochures, enz., worden de volgende hier vermeld:

Prof. G. Lauts, Lijsten van de sedert I'S 13 uit
gegeven kaarten van den Ned.-Indischen Archipel. 
Letterbode 1848 en 1849.

Men zie hiervoor het

P. M. Netscher, Geographie en Cartographie van 
Ned. O.-Indië. Letterbode 1855. Bevat een beoor- 
deelend overzicht van hetgeen sedert 1840 in dat 
opzicht was verricht.

F. de Bas, De Residentie-kaarten van Java en 
Madoera. Bijblad van het Tijdschrift van het 
Aardr. Gen. Amsterdam, 1876. Bevat een opgave
van eenige der merkwaardigste atlassen en al
gemeene kaarten van den Ned. Ind. Archipel en

ff
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Lijst van de voornaamste aardrijkskundige 
namen in den Ncd. Indischcn Archipel. Batavia, 
Landsdrukkerij 1900. Door Prof. H. Kern be
sproken in het Tijdschrift van het Kon. Aardrijks
kundig Genootschap, 1907,/

, ; Tot de meest belangrijke publicaties belmoren
de topographische kaarten, uitgegeven door de 
Topographische Inrichting te Batavia,, vóór 190G 
het Topographisch Bureau genoemd. Wat betreft 
do grondslagen, waarop dio kaarten berusten, 
fcriangulatiën en topographische opnemingen, wordt 
verwezen naar de artikelen: TRIANGULATIE 
en TOPOGRAPHISCHE DIENST.

verschenen van 1893 tot 1907, elk het vierde deel 
eener graadafdceling, en graadafdeelingsbladen op 
de schaal 1 : 80.000, verschenen van 1890 tot 1907, 
die elk een graadafdceling voorstellen; deze beide 
zijn uitgevoerd in kleurendruk.

Ook voor de nieuwe topografische kaarten 
van Middcn-Java, met welker uitgaaf men in 
1898 is begonnen, is de polycderprojectic toege
past, eveneens met graadafdcelingen van 20' bij 20'. 
De schalen dezer kaarten zijn 1 : 25.000, 1 : 50.000 
en 1 : 100.000, welke voor het vervolg voor alle 
topographische kaarten van Ned.-Indië zullen 
worden toegepast. Verschenen zijn van 1898 tot 
1909 de detailbladen der residentie Banjoemas, 
van 1903 tot 1907 die der residentie Kedoe7'terwijl 
in 1907 is begonnen met de uitgave Tan de"'detail
bladen der residentie Semarang.

Wat betreft West-Java verscheen een nieuwe 
topographische kaart van de residentie Batavia 
(zonder de afdeeling Krawang) op de schaal 
1 : 20.000 van 1S98 lot"T908 ;~'een op de schaal 
1 : 50.000 van 1902 tot 1909. Blijkens het Jaar
boek van den Top. Dienst, 1915, bladz. 104, is 
deze kaart thans reed3 zoo verouderd, dat men in 
1915 tot hermeting van een deel der residentie 
met kaarteering op de schaal 1 : 50.000 is over
gegaan. Met de uitgave van nieuwe topographische 
kaarten der afdeeling Krawang, op de schalen 
1 : 25.000 en 1 : 50.000 is in 1907 een begin ge
maakt. Verder wordt sinds 1907 uitgegeven een 
herziene topographische kaart der residentie 
Preanger-Regentschappen op de schalen 1 : 20.000 
en 1 : 50.000.

Van de graadafdeelingsbladen (polvederprojcctie) / 
van West-Ja va, op de schaal 1 : 100.000, zijn 
sedert 1910 dertien bladen verschenen.

Sedert 1912 verschijnt verder een gedeeltelijke 
herdruk der detailbladen van de residenties Pa- 
soeroean, Kcdiri en Besoeki op de schaal 1 : 20.000, 
bijgewerkt volgens de resultaten der landrente- 
metingen.

Met de uitgave der topographische kaart van 
Zuid-Sumatra is aangevangen in 1910. Slechts 
van de meest belangrijke, voor spoorwegaanleg 
in aanmerking komende gedeelten verschijnen 
detailbladen op de schaal 1 : 25.000, overi
gens alleen graadafdeelingsbladen op de schaal 
L : 100.000.

Voor de topographische. kaart van het gouver
nement Oostkust van Sumatra zullen worden 
gebezigd de schalen 1 : 50.000, 1 : 100.000 en 
1 : 200.000; enkele bladen op de schaal 1 : 50.000 
verschenen in 1915.

Terwijl de hierboven genoemde kaarten allo 
berusten op een behoorlijken wiskunstigen grond
slag (triangulatie, en voor do lage streken van het 
Oostelijk deel van Sumatra sterrekundigo plaats
bepalingen), is dit niet het geval mot de nieuwe 
topographischo kaart van Atjèh. mot welker uit
gaaf in 1911 is bogonnen. Hiervan verschijnen de 
belangrijkste kuststreken, op de schaal 1 : 40.000, 
de bevolkte gedeelten in het binnenland op do 
schaal 1: 80.000, het overige op de schaal 1: 200.000. 
Een aantal bladen op de schaal 1 : 40.000 is ver
schenen.

Tot de topographische detailkaarten kunnen ook 
worden gerekend do kaarten van een groot aantal 
hoofd- en garnizoensplaatsen op Java, Sumatra 
Borneo, en van Makasser, op schalen van l : 5.000 
tot 1 : 20.000.

Topographische overzichtskaarten op de schalen

De detailkaarten der omstreeks het midden der 
vorige eeuw aangevangen topographische opne
ming der gewesten van Java, van de residentie 
Batavia tot Madioen op de schaal 1 : 10.000 zijn 
nimmer in druk verschenen; enkele kaarten wer
den vermenigvuldigd door middel der photographie. 
In 1872 en 1873 verschenen een aantal kaarten 
van garnizoensplaatsen op de schaal 1 : 20.000 
in photolithographic en het laatste jaar de detail
bladen der assistent-residentie Patjitan op die 
zelfde schaal, welke sedert 1870 algemeen in plaats 
van 1 : 10.000 bij het inkaartbrengen der topo
graphische opnemingen was aangenomen. Van 
1880 tot 1888 verschenen achtereenvolgens de 
detailbladen der residentiën Rembang, Kediri, 
Soerabaja, Pasoerocan, Probolinggo, Besoeki, Ban- 
joewangi (schaal 1 : 40.000), Prcanger-Regent- 
schappen (voor een klein gedeelte op de schaal 
1 : 50.000), Batavia, Madoera en Bantam (voor 
een deel op de schaal 1 : 40.000). Deze kaarten 
zijn geheel in zwart gedrukt en bestemd om uit 
de hand te worden gekleurd. De zwarte hoogte
lijnen maken de voorstelling der bergachtige stre
ken zeer onduidelijk. De uit voering is grof en weinig 
verzorgd; een behoorlijke rand ontbreekt; zelfs 
is het gewest, waartoe het blad behoort, niet altoos 
aangegeven.

De gebezigde projectie is die van Bonnc, door 
Van Kerkwijk gewijzigde projectie van Flamsteed 
genoemd. De dcelen van aangrenzende gewesten 
zijn op de bladen geheel wit gelaten, en voor de 
aansluiting der grenzen, is, ten minste wat de oudere 
kaarten betreft, weinig zorg gedragen. Dat bij 
de opneming van Java administratieve grenzen 
als begrenzingen der achtereenvolgende opmetingen 

is wel niet anders te verklarenzijn aangenomen, 
dan door vergedreven bureaucratische opvattingen. 
In geen enkel land van Europa heeft men hieraan 
ooit gedacht. Het is te betreuren, dat men zich 
zelfs thans nog niet geheel van dit beginsel heeft • 
kunnen vrij maken.

Een nieuw tijdperk, wat het uiterlijk der detail
bladen betreft, begint met de uitgave der topo
graphische kaart van het toenmalige gouvernement 
van Sumatra’s Westkust, waarmede in 1889 een aan
vang is gemaakt. Elk blad dezer kaart vormt een 
afgerond geheel mot een behoorlijken rand, legenda 
der op het blad voorkomende teekens, enz. Verder 
zijn de hoogtelijnen bruin gedrukt, waardoor de 
duidelijkheid aanmerkelijk is verhoogd.

De gebezigde projectie is een zoogenaamde 
polycderprojectic; elke graadafdceling, 20' in lengte 
en 20' in breedte, is volgens de conforme kcgel- 
vormigo projectie in het platte vlak voorgesteld.

De detailbladen zijn op de schaal l : 20.000, 
de graadafdceling is daarbij in 10 bladen verdeeld; 
hot laatste blad verscheen in 1899. Bovendien 
heeft men militaire bladen, op de schaal 1 : 40.000,

en
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der militaire exploratiedetachementen, die de 
kennis der binnenlanden hebben ontsloten en de 
witte plek, die in het begin dezer eeuw do kaarten 
van dat groote eiland nog vertoonden, wat het 
Nederlandsch gedeelte betreft hebben doen ver
dwijnen.

Vermelding verdienen verder de economische 
kaarten met toelichtende nota der groote eilanden; 
die van Sumatra, op de schaal 1 : 2.000.000, ver
scheen in 1908 en werd herdrukt in 1913, die van 
Cclebcs op de schaal 1 : 1.250.000 en van Borneo 
op de schaal 1 : 200.000, zagen het licht in 1909, 
de laatste werd in 1914 herdrukt; de kaart van 
Java op de schaal: 1 : 500.000 verscheen in 1912.

Verder werd in 1908 uitgegeven de „Overzichts
kaart van den Oost-Indischen Archipel” op de 
schaal 1 : 2.500.000, met naamregister, in zes 
bladen, hiervóór reeds vermeld in verband met. 
het artikel van den heer Van Roon in „Onze Eeuw” v 
1909, en in 1910 een kleinere overzichtskaart op 
de schaal 1 : 10.000.000.

Ook de Jaarboeken van den Topographischen 
Dienst bevatten tal van kaarten, van welke in 
het bijzonder vermelding verdienen die van een 
groot aantal vulkaantoppen op Java en Sumatra, 
meestal op de schaal 1 : 10.000. Verder worden 
daarin aangetroffen vele gegevens omtrent de 
samenstelling der kaarten, benevens bladwijzers, 
aangevende hoever de uitgave is gevorderd.

Van militaire zijde heeft het streven van den 
topographischen dienst, om ook op ander dan 
militair gebied van nut te zijn, niet altoos instem
ming gevonden; daarom plaatste de heer Van Roon 
het hiervóór reeds genoemd artikel in het Indisch 
Militair Tijdschrift 1916 over de taak van den 
Topographischen Dienst. Men zie hieromtrent ook 
een referaat van don oud-chef van dien Dienst, 
Kolonel Enthoven, in het Tijdschrift van het 
Kon. Aardr. Gen. 1910.

Bij de Topographische Inrichting verschijnen 
sedert 1906 de irrigatiekaarten, welke voordien 
werden gedrukt bij de in dat jaar opgeheven 
Jithographischc drukkerij van het Departement 
der Burgerlijke Openbare Werken. Verder worden 
daar gedrukt de kaarten, behoorende bij verslagen 
of wetenschappelijke publicaties der verschillende 
Departementen van Algemeen Bestuur.

Ook bij de Topographische Inrichting te ’s Gra
ven hage zagen eenige kaartwerken het licht, 
betrekking hebbende op Nederlandsch-Indië. Van 
deze zijn de meest belangrijke de Overzichtskaarten 
der residenties van Java op de schaal 1 : 100.000, 
die van 1808 tot 1897 zijn uitgegeven. Zij zijn 
samengesteld bij het Topographisch Bureau te 
Batavia naar de detailkaarten der topographische 
opneming. Wat de uitvoering betreft zijn deze 
kaarten onovertroffen en leggen zij getuigenis af 
van het hooge technische standpunt, door de 
Topographische Inrichting ingenomen, dank zij 
de bekwaamheid van haren tocnmaligon chef, den 
heer G. A. Eekstein. Van do innerlijke waarde 
dier kaarten valt helaas niet hetzelfde te zeggen: 
de meeste waren al verouderd, toen zij hot licht 
zagen. Elk gewest is met een eigen assenstelsel in 
kaart gebracht volgens de projectie van Bonnc. 
De hierdoor veroorzaakte afwijkingen zouden door 
hun kleinheid weinig bezwaar oplcvcren; voor be
hoorlijke aansluiting langs de grenzen is, echter, zoo- 
als hierboven reeds werd opgemerkt, bij de samen
stelling der oudere topographische kaarten niet

1 : 100.000 tot 1 : 200.000 zijn uitgegeven van 
Pen aantal gewesten en eilanden, als resultaten 
van geregelde opnemingen, die niet op triangulatie 
waren gebaseerd. Als zoodanig verdient in de eerste 
plaats vermelding de van 1889 tot 1897 verschenen 
Overzichtskaart van de residentie Westerafdceling 
van Borneo op de schaal 1 : 200.000. Ook 
zijn van dit gewest weg- en rivierkaarten op de 
schaal 1 : 50.000 uitgegeven. De vaste punten, 
voor de aansluiting der opmetingen waarop deze 
kaarten berusten, zijn verkregen 
kundige plaatsbepaling; de gebezigde projectie is 
die van Mercator.

Een kaart, op de schaal 1 : 200.000 der toenmalige 
residentie Oostkust van Sumatra verscheen in 1889 
en werd herdrukt in 1S96; een kaart der afdeeling 
Deli op de schaal 1 : 100.000 werd uitgegeven 
ïh 1SS7 en herdrukt in 1901. Verder verscheen in 
1901 een verkenningskaart van Benkoelen op de 
schaal 1 : 160.000. Een kaart van Zuid-Sumatra 
op de schaal 1 : 200.000, samengesteld uit de 
verkenningskaarten der triangulatie brigade, met 
gebruikmaking van de resultaten der triangulatie, 
verscheen van 1904 tot 1910. Een overzichtskaart 
van Atjèh en Onderhoorigheden op de schaal 
1 : 200.000 werd uitgegeven in 1903.

Ongetwijfeld kunnen de door de Topographische 
Inrichting te Batavia uitgegeven topographische 
kaarten wedijveren met liet beste, dat op dit 
gebied verschijnt. Zeer te bejammeren is het 
echter, dat zij niet geregeld worden bijgehouden, 
al kan de sterke drang naar kaarten van nog niet 
of onvoldoend opgemeten gewesten en de moeilijk
heid tot aanvulling van het personeel daarbij tot 
verontschuldiging strekken. Alle kaarten toch zijn na 
een zeker tijdsverloop verouderd, en dientenge
volge onbetrouwbaar; met de eerst verschenen 
kaarten van de tegenwoordige residentie Su
matra’s Westkust is dit thans zeker het geval, 
en hoe snel de Indische kaarten kunnen ver
ouderen blijkt wel uit het hierboven medegedeelde 
omtrent de topographische kaart der residentie 
Batavia.

door sterre-

?

m .

De Topographische Dienst heeft zich niet be
perkt tot het uitgeven van topographische kaarten, 
maar getoond, dat zij een ruime opvatting heeft 
van hare taak, door het doen verschijnen van 
kaarten, die ook andere dan zuiver militaire be
langen kunnen dienen. In 1884 gaf zij in het licht 
een kaart der residentie Preanger-Regentschappen 
op de schaal 1 : 300.000, spoedig gevolgd door 
kaarten van eenige andere residenties op de schaal 
1 : 250.000. Met de uitgaaf dier kaarten, thans 
bekend onder den naam van „reiskaarten”, welke 
van een toelichtende nota zijn voorzien, is zij voort
gegaan; van een achttal residenties zijn die kaarten 
thans verkrijgbaar; verscheidene zijn herdrukt.

Van tal van gewesten en eilanden zijn verder 
schets- en overzichtkaarten verschenen, bij welker 
samenstelling is gebruik gemaakt van de resultaten 
van vluchtige opnemingen, uitgevoerd door per
soneel van den topographischen dienst veelal bij 
gelegenheid van militaire expedities, van gegevens 
verstrekt door ambtenaren en particulieren, en van 
de resultaten van wetenschappelijke expedities. 
Van deze wordt hier genoemd de „Schetskaart van 
Nieuw-Guinea en omliggende eilanden” op de 
schaal 1 : 1.000.000, uitgegeven in 1909 en reeds 
eenige malen herdrukt. Daarin zijn verwerkt de 
resultaten der wetenschappelijke expedities

: •
/
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komende in het Jaarboek van het Mijnwezen J881, 
en de kaarten, bchoorcndc bij de „Topographische 
en geologische Beschrijving van een gedeelte van 
Sumatra’s Westkust”, door R. D. M. Verbeek, 
Batavia, Landsdrukkerij J883. Overigens wordt, 
wat de geologische kaarten betreft, verwezen naar 
de artikelen GEOLOGIE en MIJNWEZEN.

Behalve do reeds besproken, van regeeringswege 
uitgegeven kaarten zijn voornamelijk sedert de 
tweede helft der vorige eeuw in verband met de 
toenemende belangstelling in de koloniën een zoo 
groot aantal kaarten betreffende Nederlandsch- 
Indië verschenen, hetzij afzonderlijk of vereenigd 
tot atlas, hetzij in wetenschappelijke tijdschriften 
of in werken van allerlei aard, dat zelfs een blootc 
opsomming daarvan, die toch niet volledig zou 
zijn, het bestek van dit artikel zou te buiten gaan. 
Met een vermelding van eenige der meest belang
rijke oudere kaarten zal daarom worden volstaan.

Aan het Engelsch tusschenkomen dankt men 
een kaart van Java op de schaal 1:966.000, die in 
1817 te Londen verscheen onder den titel „A map 
of Java,' chiefly from survej's made during the 
British administration, constructed in illustration 
of an account of Java bij Thomas Stamford Raf- 
fles Esq. Engraved by J. Walker”. Zij behoort bij 
Raffles, History op Java, Londen 1817. Een na
druk van deze kaart verscheen te Brussel in 1832.

Een kaart van Sumatra onder den titel „Map 
of the island of Sumatra constructed chiefly from 
surveys taken by order of the late Sir Ths. Stam
ford Raffles. Engraved bij William Marsden Esq, 
zag nog in 1829 te Londen het licht.

De „Atlas der Overzcesche Bezittingen van Z. 
M. den Koning der Nederlanden” beboorende bij 
het werk van den lateron Commissaris-Generaal J. 
van den Bosch „de Nedorlandsche Bezittingen in 
Azië, Amerika en Afrika”, ’s Gravenhage 1818, is 
de eerste belangrijke Nedorlandsche publicatie, 
die in de vorige eeuw is verschenen.

Een „Esquis.se de 1’Ilc de Java” komt voor in 
het werk van den Generaal F. V. A. deStuers: 
„Mémoires suV la guerre de 1’ile de Java”, Leyde, 
1833.

In 1834 verscheen een kaart van Java op de 
schaal 1:500.000 door W. C. von Schierbrand, 
vervaardigd op last van den generaal Van der 
Wijck, en in 1830 een Etappcnkaart van Java op 
de schaal 1:700.000, samengesteld op het bureau 
van den luit.-kol. der genie W. Brouwer.

De „Algemeone kaart van Nederlandsch Oost- 
Indië” van G. F. Baron van Derfelden van Hin- 
derstcin, uitgegeven onder opzicht van den luit. 
ter zee lcr klasse Jhr. G. A. Tindal, op de schaal 
1: 2.250.000, in 8 bladen met verzamelingsblad, is 
in 1842 uitgegeven. Daarbij behoort een „Mé- 
moirc analytique”, waarin de bij de samenstelling 
gebezigde bronnen zijn vermeld.

De „Kaart van het Gouvernement van Suma
tra’s Westkust”, opgcnoincn in 1S43 tot 47 door 
L. W. Beyerinck, op do schaal 1: 500.000, bij het 
Top. Bureau te Batavia onder toezicht van J. 
C. R. Steinmetz en uitgegeven door het Min.
Kol. verscheen te Breda in 1S53. Geteekcndc 
detailkaarten der opneming van 
aanwezig in de bibliotheek van 
van Koloniën.

Een algemcene kaart van Nederlandsch-Indië en 
kaarten der grooto Soenda-oilandcn, samengesteld 
door P. Baron Molvill van Carnbée, verschenen 
van 1840 tot 1849 in do Monitcur des Indes.

altoos behoorlijk zorg gedragen. Het terrein, buiten 
de grenzen der voorgestclde residentie gelegen, 
is op do kaarten wit gelaten.

Van nagenoeg alle bladen zijn herdrukken ver
schenen. In het hiervoor vermeld artikel van den 
heer J. van Roon (Jaarb. Top. Dienst, 1907) wordt 
aangetoond,dat herdrukken van do verouderde kaar
ten geen zin meer heeft; blijkens een noot aan het 
slot is op een vraag van den Minister in dien geest 
geadviseerd. Van verschillende residenties zijn ech
ter nog herdrukken verschenen, het laatst in 
1914 van Madoera.

Van 1883 tot 1885 verscheen aldaar de „Atlas 
der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië” van 
J. W. Stemfoort en J. J. ten Siethoff. De samen
stellers, beiden officieren aan het Topographisch 
Bureau te Batavia, konden bij hun werk be
schikken over de aldaar aanwezige gegevens en 
werkkrachten. De atlas voldeed aan een werke
lijke behoefte, daar de eenige meer uitvoerige der 
bestaande atlassen: de „Algemcene Atlas van Ne
derland sch-Indië” van P. Baron Mclvill van Carn
bée en W. F. Versteeg, waarvan de tweede verbe
terde uitgaaf in 1870 was verschenen, grootendeels 
was verouderd. Een nadeel van den nieuwen atlas 
was het hoogst onhandig formaat.

Een omgewerkte uitgaaf van den atlas verscheen 
van 1898 tot 1907 onder den titel „Atlas van Ne
derlandsch Oost-Indië”, bij het Topographisch Bu
reau te Batavia samengesteld in de jaren 1897 tot 
1904, \iitgegeven op last van het Dep. van Kolo
niën. De herziening had plaats eerst onder lei
ding van den kolonel H. J. G. Ferzenaar, oud- 
brigadechef bij den Top. Dienst, later onder die 
van den kapitein-adjunct bij het Topographisch 
Bureau J. B. Snepvangers. Het onhandige formaat 
bleef bij de nieuwe uitgaaf behouden. In de jaar
gangen 1898 tot 1907 van het Tijdschrift van het 
Kon. Aardr. Genootschap werd deze uitgaaf uit
voerig besproken. Ook deze atlas is thans ver
ouderd ; door don nieuwen weten schappel ij ken at
las van Nederlandsch Oost- en West-Indië, welke 
thans in bewerking is onder toezicht eener com
missie, benoemd door het Kon. Aardrijkskundig 
Genootschap, en zal worden uitgegeven door de 
firma’s Martinus Nijlioff en E. J. Brill, zal in een 
grooto leemte worden voorzien. Een aantal kaar
ten uit dien atlas zullen aan deze encyclopaedie 
worden toegevoegd.

Wat betreft de kaarten, uitgegeven door andere 
takken van don Staatsdienst in Nedcrlandsch-In- 
sië, wordt hier gewezen op do kaarten, behoorende 
bij de koloniale verslagen, bij de publicaties van 
het Encyclopaedisch Bureau der Buitenbezittin
gen en bij de verschillende verslagen uitgegeven 
door do Departementen van Algemeen Bestuur. 
Voor de kadastrale kaarten wordt verwezen naar 
hot artikel KADASTER, voor de mcteorologischo 
kaarten naar het artikel OBSERVATORIUM. De 
zeekaarten worden hieronder afzonderlijk bespro
ken. Vermelding verdienen de geologische kaar
ten, voorkomende in het Jaarboek van het Mijn
wezen of bchoorcndc bij speciale publicaties van 
dien tak van dienst; meer in het bijzonder mogen 
hiervan worden genoemd, daar zij niet alleen uit 

geologisch, maar ook uit een topographisch 
oogpunt bij hun verschijnen van groote waarde 
waren, de Geologische Kaart van Zuid-Sumatra, 
op do schaal J :5Ü0.000, opgenomen 
1878, bchoorcndc bij de „Topographische en geo
logische Beschrijving van Zuid-Sumatra”,

van

Beyerinck zijn 
het Departementeen
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.zonderlijk uitgegeven kaarten zijn vermeld, maar 
ook die, welke worden aangetroffen in de boeken 
en tijdschriften, die in de bibliotheek aanwezig 
zijn. De catalogus der Land- en Zeekaarten van
en uitgegeven door het Kon. Instituut voor de 
Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië, 
samengesteld door W. C. Muller, verscheen in 1913.'\ 
Beide verzamelingen bevatten tal van manuscript- 
kaarten.

Een belangrijk feit op kartographisch gebied 
was de verschijning van den Algemcenen atlas 
Nederlandsch-Indië door P. Baron Melvill van 
Cambéc en W. F. Versteeg, Batavia 1S53—1862, 
volgens den titel samengesteld uit officieele bron
nen met goedkeuring van het gouvernement. Een 
tweede uitgaaf, met verbeterde kaarten, verscheen 
te Leiden in 1S70. Door de uitgave van dezen atlas 
werd gebroken met het tot dusver gevolgde stelsel 
van geheimhouding (Timmerman). De atlas van 
Stemfoort en Ten Siethoff, heeft, evenmin als haar 
tweede, officieele uitgaaf, de atlas van Melvill van 
Carnbée en Versteeg geheel kunnen vervangen.

In 1855 verscheen de kaart van het eiland Java 
op de schaal 1:350.000. van Dr. F. Junghuhn, 
samengesteld uit diens waarnemingen en opme- 
tingen in de jaren 1S35 tot 1S48.

Voor de verder verschenen kaarten wordt ver
wezen naar de verschillende bibliographieën en 
naar de hierna genoemde catalogi.

Van de wetenschappelijke publicaties betreffen
de reizen en onderzoekingen in Nederlandsch-In - 
dië, waarbij kaarten zijn gevoegd, vallen te ver
melden de Verslagen der Natuurkundige Commis
sie, 1839 tot 1844, de Battalander van Junghuhn, 
de reizen van Salomon Muller op Sumatra, Borneo, 
de Kleine Soenda-eilanden, Nieuw-Guinea en in 
de Molükkëh, van Schwaner in Borneo. Van de 
nieuwere worden genoemd de onderzoekingen van 
Modigliani in de Bataklanden, op Nias en op 
Engano,
van Maass op de Mentawei-eilanden en Sumatra, 
van Hagen in Noord-Sumatra, van Moskowski in 
Oost- en Midden-Sumatra. Verder de Reizen en 
onderzoekingen der Sumatra-Expeditie, uitgerust 
door het Aardr. Gen. 1S77—79; J. W. Ijzerman, 
Dwars door Sumatra; In Centraal Borneo van 
Dr, A. W. Nieuwenhuis; de Siboga-expeditie; de 
verschillende expedities naar Nieuw-Guinea enz.

In de meeste tijdschriften, welke in den aanhef 
van dit artikel zijn genoemd, worden kaarten, be
trekking hebbende op Nederlandsch-Indië, aange
troffen. De eerste plaats wordt daarbij ingenomen 
door het Tijdschrift van het Kon. Aardrijkskun
dig Genootschap: tal van belangrijke kaarten zijn 
hierin verschenen; van de buitenlandsche tijd
schriften staan in dit opzicht wederom Petermanns 
Mitteilungen bovenaan. Ook mogen hier worden 
genoemd, hoewel geen eigenlijk tijdschrift, de bulle
tins uitgegeven door de Maatschappij ter bevorde
ring van het Natuurkundig Onderzoek der Neder- 
landsche koloniën.

Belangrijke verzamelingen van kaarten betref
fende Nederlandsch-Indië, uitgegeven in het thans 
beschouwde tijdvak, worden aangetroffen in de 
bibliotheek van het Departement van Koloniën, die 
van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land
en Volkenkunde van Ned.-Indië te ’s Gravenhage, 
die van het Kon. Aardrijkskundig Genootschap te 
Amsterdam (Universiteitsbibliotheek) en die van 
het Geographiseh Instituut der Rijksuniversiteit 
te Utrecht.

Van dë beide eerstgenoemde verzamelingen zijn 
catalogi uitgegeven. Die van de bibliotheek van 
het Departement van Koloniën is bewerkt door A. 
Hartmann; een nieuwe uitgaaf verscheen in 1898; 
in 1903 en 1907 zagen het eerste en tweede ver
volg het licht, eveneens bewerkt door A. Hart
mann, in 1911 en 1914 het derde en vierde vervolg, 
bewerkt door W. J. P. J. Schalkcr. De catalogus 

.munt daardoor uit, dat niet ajlcen de titels _der af-
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Het is naar deze catalogi, dat hierboven werd 
verwezen; daarbij kan nog worden genoemd 
de catalogus der Koloniaal-Aardrijkskundige Ten
toonstelling, gehouden ter gelegenheid van het. - 
veertigjarig bestaan van het Kon. Ned. Aardr. \ 
Gen. te Amsterdam, Sept.—Oct. 1913.

J. J. A. M.

Zeekaarten. De zeekaarten voor de Arabische 
zee, de golf van Bengalen, den O. I. Archipel, China 
en Japan, welke door de O. I. Compagnie aan hare 
schippers werden verstrekt, waren kostbare, op per
kament geteelceiide, rijk versierde overzeilers. Deze 
waren niet in den handel verkrijgbaar en moesten 
na iedere reis worden ingeleverd om te worden bij
gewerkt door den officieelen baas-kaartenmaker, 
welk gewichtig ambt door de Blaeu’s bijna drie 
kwarteeuw en door de Van Iveulen’s bijna een volle 
eeuw werd bekleed. Toen echter de Kamer van Zee
land begon de overzeilers te laten bij werken door 
haar eigen kaartenmaker, ontstond verwarring en 
ten slotte, misschien ook door minder goede zorg, 
werd in het laatst van de 17de eeuw het noodig de 
zeekaarten opnieuw te doen afteekenen. Het resul
taat van dien arbeid zijn de bekende kaarten, terecht 
of ten onrechte toegeschreven aan Isaiic de Graaff 
(1705), in den zoogenaamden Atlas Amsterdam, 
een van de sieraden van het Algemeen Rijksarchief.

De Graaff werd opgevolgd door Gerard van Keu
len en in 1753, bij het verschijnen van het 6de deel 
van hun Zeefakkel, stond het huis van Keulen en 
daarmede het Hollandsche kaartwezen op het top
punt van zijn roem.

Gedrukte koperkaarten van andere streken be
stonden toen reeds sedert bijna anderhalve eeuw 
en van den O. I. Archipel hebben er zeer waar
schijnlijk ook bestaan, ontleend aan of gegrond op 
Ortelius, Plancius en wellicht anderen; ook zijn er 
enkele planncnkaarten bekend, o.a. „Moluccac Tn- 
sulae Ccleberrimae” van Guiljclmus Blaeuw zelf. 
Zeker zal Van Keulen de goedkoopere koperkaarten, 
waarvan dit huis zulke meesterstukken wist te 
leveren, hebben aanbevolen, maar toch bleef de 
Compagnie bij haar systeem. De kaarten moesten 
lang dienst doen en aanvankelijk waren daarop 
vele verbeteringen aan te brengen; de opzet met 
gctcekende kaarten op perkament was dus, voor 
het tijdstip, zeer rationeel. Vermoedelijk ook heb
ben de Bewindhebbers het geheim der correcties 
zoolang mogelijk willen bewaren en werden de 
kopergravure en het papier, hoe goede eigen 
schappen beide ook hadden, aanvankelijk ietwat 
minderwaardig geacht tegenover de sierlijke teelce- 
ning en het onverwoestbare perkament. Ten slotte 
zijn zij er echter toch toe overgegaan; van later tijd 
bestaan nog gegraveerde, met de hand gekleurde 
koperdrukken op papier welke, blijkens het daarop 
gestelde stempel, eigendom van de Compagnie zijn 
geweest.

Spoedig na het toppunt begint het plotseling ver
val van het Hollandsche kaartwerk. De Engelschen 
kregen toen, door de uitvinding van tijdmeter en
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richt, on zou eerlang beslist worden omtrent een 
overbrenging daarvan naar Nederland. De lijst, 
bijlage F.
maar is niet volledig; aangevuld met die, aanwezig 
in het archief van het Departement van Marine, 
komt men tot 97 stuks. De overzichtskaarten wer
den uitgebreid met die van den gchcelen Archipel 
(het derde blad, het Oostblad, is nimmer versche
nen), de Westkust van Sumatra, het Zuidgedeclte 
van de Chineesche zee en de Oostkust van G'elebes; 
de groote vaarkaarten met die van straat Malaka, 
de Westkust van Borneo en Java; de kustkaarten 
met die van de eilanden bij Padang, de Brouwer- 
straat, de Riouw- en Lingga archipel, straat Banka, 
de straten Bali en Lombok, Soembawa, Flores en 
de golf van Boni; (Ie plannenkaarten blij veirkleih'. 
Deze nieuwe zijn alle stcenkaarten, te Batavia uitge
geven, behalve de overzichtskaart van de Westkust 
van Sumatra, die als koperdruk verscheen bij de 
Wed. Hulst van Keulen. De gidsen zijn dezelfde. 
Bovendien vermeldt de lijst 9 steenkaarten van 
Japan, 3 van China en 2 van Siam, ontleend aan 
Engelschc gegevens en verbeterd, behalve de beide 
laatste, door Nederlandsche zeeofficieren. Deze po
ging om kaarten van buiten den Archipel gelegen 
vaarwaters te geven, is later niet voortgezet.

In 1871 werd het Hydrographisch bureau naar 
Nederland overgebracht. Vrij beschikkende over 
Europeesche hulpbronnen, zou toen het Departe
ment van Marine te ’s Gravenhage de zeekaarten tot 
ontwikkeling hebben kunnen brengen, wanneer 
daarvoor de tijd was gelaten en niet reeds 4 jaren 
daarna was besloten het bureau terug te brengen 
naar Batavia. Van 1871—76 zijn, behalve enkele 
steenkaarten te Batavia, in Nederland vervaardigd 
en uitgegeven 10 steenkaarten van de West-, de 
Noord- en de Noordoostkust van Sumatra en 11 
koperkaarten van de Gasparstraten, straat Soenda, 
de Javazee, straat Makasser en plannenkaarten.

De eerste catalogus verscheen in 1890, drie jaren 
later gevolgd door een tweeden. In dezen laatsten, 
uitgegeven één jaar voorde definitieve overbrenging 
van het bureau naar ’s Gravenhage, komen 139 
kaarten voor, benevens 11 gidsen. De overzichts
kaarten zijn uitgebreid met die van Nieuw-Guinea 
en beslaan den geheelen Archipel; groote vaarkaar
ten zijn verschenen van de kleine Soenda-eilanden; 
kustkaarten van West- en Oostkust van Sumatra, 
de vaarwaters tusschcn Sumatra en Borneo, Java, 
do Oostkust van Borneo en Westkust Celebes, ter
wijl vele plannenkaarten zijn bijgemaakt, waar
naast de kleine afzonderlijke plans van Java bleven 
bestaan. Gidsen zijn alleen bijgemaakt voor straat 
Siberoet en straat Soenda. De koperkaarten van de 
zeventiger jaren zijn alle vervangen door stcenkaar
ten en de kaarten inmiddels steeds duurder gewor
den, een kwaal waaraan do Nederlandsche zeekaar
ten en niet minder de enkele gidsen steeds leden, 
als gevolg van het contract met het huis Van Keu
len voor die, welke in Nederland werden uitgege
ven, en van de hooge uitgaven voor personeel voor 
die, welke te Batavia verschenen. Toen de firma 
Jacob Swart, opvolgster van Hulst van Keulen in 
1885 likwidcerde, waren hare koperkaarten, op een 
zestal na, waarvan hot recht van uitgave aan de fir
ma Soyffardt overging, vervangen door te Batavia 
uitgegeven steenkaarten. Die zes waren evenwel 
peperduur; de kaart van de baai van Ambon kostte 
ƒ 6.25 (nu ƒ 0.80), de gids voor do vaarwaters van 
Java naar en door den Molukschen Archipel en te
rug ƒ 15.G23 (tegenwoordig de geheele Archipel in

sextant, een grooten voorsprong, omdat zij met die 
instrumenten nauwkeurig de lengte konden bepalen 
en triangulaties konden uitvoeren, welke beide za
ken steeds hadden ontbroken aan do Kollandscho 
kaarten, die uitsluitend berustten op breedtebepa
lingen, koers- en verheidrekening en kompaspeilin
gen. Daardoor verkregen zij in kortoren tijd meer en 
betere gegevens van hunne zich steeds uitbreidendo 
vloot dan de Hollanders konden krijgen van een 
scheepvaart, die eer kwijnde dan bloeide; bovendien 
zetten zij hunne kaarten naar betere systemen op en 
behandelden zij die meer artistiek dan vroeger, 
zoodat hun werk in dit opzicht niet behoefde onder 
te doen voor hetgeen te Amsterdam uitkwam. Te 
laat trachtten de Hollanders de bakens te verzetten 
met het verloopen van het getij; de in 1787 ingc- 
stelde „Commissie tot de zaaken, het bepalen der 
lengte op zee en de verbeteringen der zeekaarten 
betreffende” kon, hoe ijverig zij ook was, wegens de 
tijdsomstandigheden niet veel meer doen dan the
oretische kennis hieromtrent verspreiden./^

In het begin der 19de eeuw werd de Archipel, 
voornamelijk het Westgedeelte, dan ook hoofdza
kelijk bevaren op Engelschc kaarten, terwijl van de 
N.W. punt van Nieuw-Guinea Frausche bestonden. 
Deze zijn alle koperkaarten; de Engelsche sober en 
voornamelijk uitgegeven door Horsburgh, Hydro- 
grapher to the Hon^e E. I. Company, de Fransche 
wat zwieriger opgewerkt en uitgegeven door de re- 
geering. Als bijzonderheid mag worden vermeld, 
dat in 1833 ook een Amerikaansclie kaart van een 
gedeelte der Westkust van Sumatra verscheen.

Onder de eerste kaarten, te Batavia door de in 
1821 in Indië benoemde Commissie tol verbetering 
van zeekaarten uitgegeven, bekooren die van het 
N.W. gedeelte van Banka (1824) en plannen van de 
Zuidkust van Java; evenwel heeft het nog tot 1839 
geduurd vóór een begin werd gemaakt met syste
matisch uitgeven van kaarten.

In het Natuurkundig Tijdschrift van Ned.-Indië 
van 1854 komt voor een „Overzicht van de hydro- 
graphischo verrichtingen in den Indischcn Archipel 
in de laatste jaren”, waarbij een staat is gevoegd, 
aantoonende het door de Commissie uitgegeven 
werk sedert 1840. Deze staat vermeldt 55 kaarten.

De 7 overzichtskaarten zijn van de Javazee, de 
kleine Soenda-eilanden, straat Makasser en de Mo- 
Juksehe eilanden; de beide groote vaarkaarten van 
Straat Soenda en West-Java; do 14 kustkaarten 
van een gedeelte der Westkust van Sumatra, straat 
Soenda, Java, de vaarwaters tusschen Sumatra en 
Borneo, straat Riouw, de O.kust van Bali en de Z.O. 
kust van Celebes; de 30 plannen zijn klein,'een enke
le meet niet meer dan 13 X 13 c.M. Van deze kaar
ten werden 36 uitgegeven bij de Wed. Hulst van 
Keulen te Amsterdam, op enkele uitzonderingen na 
alle als kopergravure; do overige, meestal plan
nenkaarten, werden, onder direct toezicht van de 
Commissie, door lithografie gereproduceerd te Ba
tavia, waar men niet over kopergraveurs kon be
schikken. Do gidsen zijn die voordo vaarwaters rond
om Java, de eilanden en vaarwaters beoosten Java, 
do vaarwaters naar en door den Molukschen Ar
chipel, een gedeelte van de Westkust van Sumatra, 
de straten Banka on Gaspar en Tjilatjap, voor het 
overige was men aangewezen op den Engelschen 
gids van Findlay.

Do tweede Catalogus is te vinden in het Koloniaal 
Verslag van 1867 en 1868 en loopt tot medio 1869. 
Inmiddels was de voornoemde Commissie ontbon
den, in 1860 een Hydrographisch Bureau opge-

genoomd verslag, bevat 83 kaarten.van
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daar worden geplaatst, waar een veilige navigatie 
de kennis daarvan vereisclit. Door direct te druk
ken van de verstaald koperen plaat, en niet van 

overdruk op steen, kunnen de afdrukken ook

6 deelen ƒ 12.—). Overigens kostten groote kaarten 
ƒ 3.— tot ƒ 4.— (thans ƒ 1.— tot /1.50), het kleinste 
plannetje ƒ 1.— (thans een gehcele plannenkaart 
ƒ0.30 tot ƒ0.60).

Do kosten der kaarten door verkoop te dekken 
was nimmer mogelijk, wijl het verzamelen der gege
vens te kostbaar is en zwaarder drukt naarmate het 
aantal kaarten geringer is. Wanneer thans de kosten 
der opnemingsvaartuigen over één jaar moesten 
worden omgcslagen over het jaarlijks verstrekte aan
tal kaarten, zou, alleen uit dien hoofde, elke kaart 
reeds meer dan ƒ 30.— moeten kosten. De firma, 
welke aanvankelijk het monopolie der uitgave van 
het grootste gedeelte der kaarten had, kreeg deze 
gegevens om niet en behoefde dus alleen hare uit- 
geverskosten te dekken; in aanmerking nemende dat 
de kopergravure, waarvan niet veel beoefenaars be
stonden, goed moest worden betaald en gezien het 
beperkte debiet, waren niettemin de prijzen van het 
huis Van Keulen niet buitensporig. Voor de kaar
ten, door de Regeering zelve uitgegeven, was het 
geen vereischte om de kosten te dekken; men kon 
zich tevreden stellen met een gedeeltelijken terug
keer in de Schatkist van het uitgegeven geld. De 
toenmalige duurte van de kaarten kan alleen daar
door worden verklaard, dat de prijs in Indic werd 
vastgesteld, waar de productiekosten zéér hoog 
waren..

Met de definitieve overbrenging van het Hydro- 
graphisch Bureau naar Nederland in 1894 begint de 
ontwikkeling der Ned. Indische zeekaarten. De li- 
thographieën werden geleidelijk vervangen door 
kopergravures, welke het voordeel hebben, dat aan 
de kaart elke voor het gebruik aan boord toelaat
bare afmeting kan worden gegeven, dat plaatselijke 
correcties herbaaldelijk op hetzelfde gedeelte kun
nen worden aangebracht, dat de gesleten gravure 
gedeeltelijk of geheel in den oorspronkelijken staat 
kan worden teruggebracht zonder de fijnheid daar
van te schaden en dat de kaarten kunnen worden 
afgedrukt op taai, stevig papier. Bovendien is de 
behandeling veel gemakkelijker en daardoor goed- 
kooper en de kans op beschadiging veel geringer, 
voorts eischt de bewaring veel minder ruimte.

Door de concurrentie der particuliere industrie 
konden die kopergravures betrekkelijk goedkoop zijn, 
alleen viel het te betreuren, dat geen enkele Neder- 
landschc firma in aanmerking kon komen om dezen 
arbeid, waarvoor vroeger de Hollanders bekend wa
ren, uit-te voeren. De hulp van buitenlandsche ko- 
pergraveurs moest worden ingeroepen en thans wor
den alle nieuwe gravures en de omvangrijke verbete
ringen op de bestaande in Frankrijk uitgevoerd; 
het aanbrengen van verbeteringen van minderen 
omvang geschiedt aan het Departement van Ma
rine door speciaal daartoe opgeleide graveurs, die 
alleen daarmede reeds de handen vol hebben.

Naast juistheid en volledigheid is, bij het maken 
dezer kaarten, gestreefd naar eenvoud en lees
baarheid, terwijl de uitvoerigheid van teekening 
verband houdt met de waarde van de verwerkte 
gegevens. In tegenstelling met het Engelsche sy
steem, dat tracht op zooveel mogelijk plaatsen 
dieptecijfers en grondsoorten te geven, waardoor 
het overzicht, dat bovendien nog bemoeilijkt wordt 
door zeer zware dieptelijnen, verloren gaat, wordt 
in de eerste plaats gepoogd een algemeen begrip 
te geven van de configuratie van den zeebodem 
en dit beeld door lichte, strookende dieptelijnen 
gemakkelijk en duidelijk leesbaar gemaakt, ter
wijl de dieptecijfers en grondsoorten in hoofdzaak

een
scherper zijn en wordt het gcheele aanzicht van 
de kaarten fijner. Op elke kaart worden, naast don 
oorsprong der gegevens waarnaar zij is samenge
steld, de gebruikte verkortingen aangegeven, over
eenkomstig de daarvan bestaande' tabel, welke 
overigens geheel wordt gevolgd. De diepten worden 
uitgedrukt in vademen van 1,8 M., bij uitzondering 
in voeten van 0,3 M. De topographie is, voorname
lijk ter vermijding van kosten en van correcties, be
perkt tot het noodzakelijkc, zoodat naast algemeene 
aanwijzingen alleen wordt aan getroffen datgene, 
wat voor de plaatsbepaling van nut kan zijn. Voor 
het aanzicht en bijzonderheden van het land dient 
men dus ook den gids en de landverkenningen to 
raadplegen. De berghoogten worden uitgedrukt in 
meters, op enkele oudere kaarten nog in voeten van 
0,3 M.

Naast deze kaarten van blij veilden aard best aan 
autographieën van vaarwaters, welke aan veelvul
dige verandering onderhevig zijn, die op onvolledige 
gegevens berusten of waarvan de voorloopigc uit
gave gewenscht is. Deze reproductie is goedkoop en 
weinig tijdroovend, in tegenstelling meteen koper
gravure, waartoe eerst kan worden overgegaan,wan
neer de definitieve gegevens volledig zijn verzameld 
en waarmede ook meer geld is gemoeid. Het gra- 
veeren van een groote koperkaart duurt zelden 
minder dan zes maanden en de kosten daarvan be
dragen soms duizend gulden; deze uitgaaf brengt 
echter haar rente ruim op. De oudste koperen plaat 
van de afdeeling Hydographie (een Nederland.sche, 
waarop meer correcties zijn aangebracht dan op de 
Indische plegen te geschieden) bestaat reeds een 
zeventig jaren en het daarvan gemaakte aantal 
afdrukken heeft de veertigduizend reeds overschre
den. Toch vertoont het koper nog geene sporen 
van vermoeidheid. Steenkaarten worden niet meer 
gemaakt en alle losse plannen zijn verzameld op 
plannen kaarten, tenzij de grootte een afzonderlijke 
uitgave wettigt.

Sedert het uitbreken van den Europeeschen oor
log zijn geene nieuwe kopergravuren meer vervaar
digd; tijdelijk worden de nieuwe kaarten gerepro
duceerd door fotolithographie, waarbij de zeer grool e 
moeilijkheden, verbonden aan het behoud der juiste 
afmetingen, door de Topographische Inrichting van 
het Departement van Oorlog schitterend zijn over
wonnen.

Door de productiekosten te verdoelen over groote 
oplagen, kon iedere kaart goedkooper worden ge
steld en nadat gebleken was hoe stimuleerend dit 
werkte op den verkoop, werden de prijzen nogmaals 
belangrijk verlaagd. De jaarlijksehe omzet, welke in 
1895, dadelijk na de overbrenging van het Hydro- 
graphischc Bureau, 2348 kaarten bedroeg, was in 
1913 (dc oorlogstoestanden maken de cijfers onzui
ver) gestegen tot 15662 exemplaren en zal zich blij
ven uitbreiden, omdat het aantal kaarten steeds ver
meerdert, de scheepvaart in den Archipel voortdu
rend toeneemt en de buitenlanders, die vroeger Indië 
op Engelsche kaarten bevoeren, zich thans de veel 
goedkoopere, tot op datum bijgewerktc Nederland- 
sche kaarten aanschaffen.

Het deugdelijke, geschepte Hollandsche papier, 
dal alleen verkrijgbaar is in bepaalde formaten, kon 
niet in aanmerking komen om daarop afdrukken te 
maken van gravures, welke niet aan een formaat
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baarheid. De kustkaarten van Sumatra, vanaf do 
Langsarbaai tot Moulaboh on van Padang tot Indra- 
pocra en die van straat Soenda berusten gedeeltelijk 
op opnemingen, gedeeltelijk op compilatie on zullen 
zoo spoedig mogelijk worden verbeterd. Groote 
vaarkaarten on overzichtskaarten zijn, waar kust
kaarten bestaan, uit deze samengesteld, de waarde 
moot dus worden beoordeeld naar die der kustkaar
ten van het betrokken gedeelte. Ontbreken deze 
laatste ten decle of geheel, zooals beoosten den meri
diaan van 124° Oosterlengte, dan is de kaart aange- 
vuld of vervaardigd door compilatie en daalt de 
waarde daarvan aanmerkelijk en wel te meer, naar
mate do gegevens voor deze compilatie schaarschor. 
zijn of minder waarde hebben. Dit neer te leggen in 
titels is niet mogelijk, de waarde der kaart zal dus 
moeten worden beoordeeld naar de grootste schaal, 
waarop de verschillende gedeelten zijn uitgegeven. 
Bestaat niets anders dan een overzichtskaart op 

1 : 1.000.000, zooals van bijna geheel Halmahcra 
en do eilanden tusschen Halmahcra en Nieuw-Gui- 
nea, van de Geelvinlcbaai met omgeving, van de 
Westkust van Nieuw-Guinea tusschen de Etnabaai 
en do Prinses Marianne-straat en van de Tenimbar- 
eilanden met de daar bewesten gelegene, dan is de 
waarde gering.

Alle kaarten worden, vóór verstrekking, bijge
werkt tot den datum en ten bewijze daarvan afge
stempeld.

Van don „Catalogus van kaarten en boekwerken, 
uitgegeven door de afdeeling Hydrographio van het 
Ministerie van Marino” verschijnt naar behoefte een 
nieuwe druk, in welleen een indexkaart voorkomt 
van den Archipel op een schaal van 1 : 7.500.000.

•1. M. P.
KABA of KAABA. Werkzame vulkaan in de 

onderafd. Rëdjang (res. Benkoelen). ten N. van 
Képahiang. Gedurende de laatste 40 jaren hebben 
bijna voortdurend uitbarstingen op kleine schaal 
plaats gehad. Do vulkaan verheft zich tusschen 
de twee hoofdketens van Sumatra tot een hoogte 
van 1952 31. uit een 300 a 400 31. hoog plateau 
van puimsteentuf. De hoogste toppen dragen de 
namen Kaba, JReting, en Biring. Z.W. van deze. 
door een zadel er mede verbonden, ligt de Boekit 
Ilitam, die niet meer werkt. Van de twee groote 
ingestorto kraters op den top van den Kaba is de 
Oostelijke de meeste werkzame en heeft dezede mees
te fumarolen. De kleine krater, die in 1876 door den 
mijningenieur R. D. 31. Verbeek „krater Vogel- 
sang” werd genoemd en zich ^ 200 31. lager dan 
de oude kraters op de O. helling in een kleinen 
kegel verheft, was in 1876, 1890 en 1893 de 
werkzaamste dor drie kraters, doch bij de topo
grafische opneming in 1907 was geen spoor van 
werking te ontdekken; daarentegen had do vroe
ger minder actieve Kawah-baroe onafgebroken 
lievige erupties. Vroogcr bevond zich op den top 
een meer. Bij de uitbarsting in 1S33 liep dit 
leeg, waardoor in do omliggendo streken groo
te verwoestingen werden aangericht en negentig 
mcnschcn omkwamen. Nu nog is er een koud- en 
een warmwater meertje op den Kaba-lama. Aan 
den voet van den Kaba zijn talrijke hcete bronnen, 
wior water van licht melkwitte kleur een tempera
tuur van 85° heeft en zich in dc Ajer Poetih ont
last. De Kaba is langs een niet al te moeilijk voet
pad in één dag te beklimmen, wanneer men van 
liet dorp Kesambi het ravijn van de rivier Abang 
volgt.

Literatuur : Letterbode 1834, II, blz. 29; Nat.

gebonden zijn. Daarvoor wordt gebezigd bepaalde
lijk tot dat doel vervaardigd papier saus fin, dat 
voornamelijk moet voldoen nan dc eischen van 
sterkte, taaiheid en geringe gevoeligheid voor 
vocht; de autographieën worden gedrukt op lin
nen papier (papirolin) en op Japansch papier.

Voor den gcheelen Archipel bestaat een gids in 
zes doelen; do jaarlijkscho verkoop daarvan be
draagt omstreeks een duizendtal exemplaren.

Het stel zeekaarten van den Archipel is voor liet 
gebied bewesten den meridiaan van 124° Oostcr- 

• lengte compleet, uitgezonderd kustkaarten van de 
Westkust van Sumatra bezuiden den Hoek van 
Indrapoera, van de eilanden bezuiden Siberoet, van 
dc Zuidkust van Java, van dc Kangean-, Pater
noster- en Postiljoneilanden en van den Banggai- 
archipel. Beoosten dien meridiaan bestaan over- 
zichts- en plannenkaarten van bet geheel, groote 
vaarkaarten van de N.O. punt van Celebcs met 
daar benoorden gelegen eilanden, van Oost-Ceram 
tot de Aroc-eilanden, van Timor met omgeving en 
van het Oostelijk deel der Noordkust, van Nieuw- 
Guinea, kustkaarten van de N.O. punt van Celebes, 
een klein gedeelte van dc Oostkust van Halmahcra, 
Nieuw-Guinea van de Kaap de Hoede Goop tot do 
Etnabaai en van de Kei en Aroe-eilanden.

Een vergelijkend overzicht van het thans aanwe
zig kaartenmatcriaal en hetgeen op de hooger ver
melde tijdstippen voorhanden was, verschaft de on
derstaande tabel:

Kaarten. 1853; 1869| 1893| 1916

!Overzichtskaarten (1 :
1.000.000 en kleiner)

Groote vaarkaarten 1 : ,
500.000) ......................... .. j

Kustkaarten (1 : 400.000 tot j 
1 : 100.000)

Plannen kaarten 
Plannen...........

19 197! 15

10 312 5

1 12514: 26
2 2 

| 301 49

41
8918

51 55
Totaal.........
Gidsen ....

551 97! 139 335 
6 6 116dln

De waarde der kaarten loopt sterk uiteen. De 
eisch om binnen afzienbaren tijd te komen tot een 
volledig stel zeekaarten van den Archipel, dus in den 
kortst mogelijken tijd zooveel mogelijk werk te le
veren, dat aan redelijke eischen voldoet, drukt daar
op sterk zijn stempel. Do nauwkeurigheid der trian
gulatie wordt niet hooger opgevoerd dan strikt nood
zakelijk is voor de schaal der kaart. Alleen waar deze 
steunt op de triangulatie van den Topographischen 
Dienst, voldoet zij aan hoogero eischen. Het water- 
gedeeltc wordt slechts zóó dicht belood, dat de kans 
op hot vinden van onbekende gevaren gering is. 
Zekerheid daaromtrent is bijna niet te verkrijgen 
en het tcrugbrengon van die kans tot een minimum 
is buitengewoon tijdroovoml. Voor zoover bekend, 
is Amerika hot cenige land, dat geheelo stukken zee 
laat afdreggen.

Plannen- en kustkaarten worden vervaardigd 
naar opnemingen, waaromtrent dc titel aanwijzing 
geeft. Het jaar waarin de opneming is geschied, 
dat der uitgifte van dc kaart en dat van de laatste 
groote correctie geven, in verband met hot terrein, 
<!«• samenstelling van den zeebodem en de uitvoerig
heid van tcekoning, aanwijzing omtrent de betrouw-
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takschon veestapel tegen te gaan. De zoowel door 
Europeanen als door Ba taks druk bezochte paarden- 
tentoonstellingen, welke in 1912 en 1913 te Kaban 
Djahè werden gehouden, toonden aan, dat het Batak 
paardenras voor vernietiging was behoed. Sommige 
kruisingsproducten van het Sandelhoutsche met 
het inheemsche ras konden prijzen van 350 tot 
500 gulden behalen.

KABELJAUW. Ontbreekt in den Indischen Ar
chipel, ofschoon allerlei Indische visschen door Eu
ropeanen met dezen naam bestempeld worden. Zie 
VISSCHEN.

KABËMBËM gew. BËMBËM (batav. mal.). Zie 
• MANGIFERA ODORATA.

KABËSARAN. Mal. naam voor de RIJKSSIE
RADEN (zie aldaar), ook naam voor een soort 
van krijgsdans. Zie DANSEN.

KABILA. District van de onderafdeeling Go- 
rontalo der tot de residentie Menado behoorende 
assistent-residentie van dien naam, met 24 kam
pongs en omstreeks 9500 zielen. Wordt bestuurd 
door een Marsaoleh (le districtshoofd) gesteund 
door een tweede districtshoofd of Walaapoeloe 
met standplaats Paoewo.

KABOENG (mal.). Zie ARENGA SACCHARI- 
FERA.

KABOERAN (mad.). Zie DIOSCOREA.
KABONONGAN. Deze streek, ook Gadingstreek 

genoemd, is gelegen in het Zuidelijk deel van Ma- 
taraman (zie aldaar) van de residentie Djokja- 
karta. De gronden der ICabonongan-desa’s mogen 
niet aan Europeanen verhuurd worden. Behalve 
de pacht, aan de Inlandsche apanagehouders op te 
brengen, moeten deze desa’s aan den Sultan een 
zekere pacht aan klapperolie betalen, de z.g. „pa- 
djég minjak”. Zie ook bij GADINGSTREEK.

KADAL. Maleische naam voor alle mogelyke 
bodemhagedissen uit de familie der Scincidae (zie 
aldaar), inzonderheid voor Mabuia muUi-fasciaUt 
Kuhl, welke vorm op Simaloer hilè genoemd wordt. 
De Toradja-naam voor twee andere bodemhagedis
sen: Lygosoma nirjrilabre Günth. en L. smaragdi- 
num Less. is oelowa, terwijl deze volksstam L. 
cyanurum Less. met den naam tologana bestempelt. 
Verder wordt Lyrjosoma chalcidt.» L. op Sumatra 
oelar bérkaki, bingkaroeng of bëngkaroeng genoemd 
(zie verder onder SCINCIDAE).

KADAM (minanok.). Zie HODGSONIA.
KADAS. Javaansche naam voor een Ringworm; 

een andere worm, behoorende tot het geslacht Pe- 
richadn, heet bij de Javanen Singgal. Pericliuda 
mu-sica heet op Java Tjatjing-socndari. Zie RING
WORMEN. Wormen in het algemec ï worden in 
’t Javaansch Ocler en in hot Malciseh Oelat ge
noemd, op de Molukken Kolotili.

KADASTER, LANDRENTE—KADASTER, KA 
DASTRAAL—STATISTIEKE OPNAME.

I. Kad aster. Het woord Kadaster is afkomstig 
van het Latijnschc Capitastrum. Onder dien naarn 
wordt in het algemeen verstaan een inventarisopgo- 
maakt van alle onroerende goederen gelegen binnen 
een bepaalde landstreek. Het ontstaan van de meeste 
Kadasters is het gevolg geweest van de invoering 
van grondbelastingen en als zoodanig klimt het 
Kadaster in min of meer primitieven vorm op tol 
een even hoogc oudheid als de grondbelasting zelve. 
Oorspronkelijk uitsluitend bestemd als middel tol 
heffing en vcrdceling der grondbelasting, heeft 
men weldra ook in het Kadaster de bescherming 
gezocht van het eigendomsrecht op den bodem. 
Die bescherming is tweeledig en betreft in de eerste

Tijdschr. v. N.-I., XXIII, 1861, 5e S. III, blz. 69, 
217. 378; Tijdschr. v. li. Bat. Gen. XIV, 1S64, 4e 

,S. V, blz. 188^.Gids 1870, bl. 303, 1871, bl. 337; 
T: Aardr. Gen^IIc Ser. XIV, 1897, bl. 555; Jaar
boek Mijnwezen 1881, I; Jaarvcrsl. Topogr. dienst 
over 1907, 190S en 1914, de vulkaan Kalm door H. 
J. K. Schuitenvoerder.

KABAËNA (bij de Sarasins Kambaëna). Eiland 
gelegen ten Zuiden van den Zuidoostann van Ce- 
lebes. Het is trots de steile spits in ’t midden (1773 
M.) geen vulkaan, zooals de genoemde reizigers, die 
het eiland slechts uit de verte zagen, vermoedden. 
Ten 11001x1 westen van het toppunt (de Sangia wita; 
wita-aarde) staat de Batoen Sangia. Men spreekt 
er dc taal der Maronenen (zie aldaar), met slechts 
geringe wijzigingen; in het landsclmp Balo, aan 
de oostzijde, hoort men ook uitdrukkingen der be
woners van Moena. De fauna is nauw verwant 
aan die van het aangrenzende Celebes, maar er 
komen volgens de bewoners geen herten, apen en 
anoa’s (zie Dl I onder ANOEANG) voor. Er zijn 
veel buffels en weinig geilen, ofschoon het land 
voor deze dieren zeer geschikt is. In de Batoe 
Bocri, een kalkrots, werden in een heilig hol merk
waardige teckeningcn gevonden.

Literatuur: Dr. J. Elbert, Die Sunda Expedi- 
tion des Vereins für Geogr. u Stat. zu Frankfurt 
a/Main, Festschrift. Band II, 1912, S. 3-52.

KA’ BAH. Zie BEDEVAART NAAR MEKKA 
I en ISLAM I c.

KABAJA, KABAAI. Zie KLEEDING en BA- 
DJOE.

KABAJAN. Zie KEBAJAN.
KABAN DJAHÈ. Naam van de op de Karo- 

hoogvIakteTen N. van liet Toba-mee.r gelegen 
hoofdplaats der onderafd. de Karolanden (afd. Si- 
meloengoen en dc Karolanden, gt. Oostk. van 
Sumatra); standplaats van den bestuursambtenaar. 
De groote transportweg van Medan over Tengkeu 
naar de Karo-hoogvlakte splitst zien bij deze plaats 
in tweeën;de eene voortzetting heeft plaats in zuide
lijke richting lot Sariboe Dolok, waar die weg zich 
wederom in tweeën splitst: een tak naar Pematang 
Siantar (zie aldaar) met een zijtak naaf Prapat 
aan het Toba-meer en de andere door de Boeaja- 
pas naar Loeboeq Pakam, terwijl de tweede voort
zetting plaats heeft iri westelijke richting naar Ko
la Tjané (Alaslandcn, gouvt. Atjeh en O.).

De bestuursnederzetting, welke van de gelijk
namige inlandsche wordt gescheiden door een diep 
ravijn, is nog zeer jong, hetgeen duidelijk te zien 
is aan de fonkelnieuwe gebouwen, zooals de contro- 
leurswoning, liet hulppostkantoor en dc pasaïig- 
gralïan, aan de breede wegen en de ruime, verspreid 
liggende erven. Ruimte is gelaten vooreen grooterc 
ontwikkeling van deze nederzetting, waartoe zeker 
gegronde aanleiding bestaat. De centrale ligging 
maakt haar immers tot de aangewezen markt
plaats van de zich ontwikkelende Karo-hoog
vlakte en goede wegen hebben haar in verbinding 
gebracht met het ongeveer 56 K.M. afgelegen Me
dan en met Siantar, terwijl zij tevens beginpunt 
is van den bekenden Alas-weg. Een auto-omni- 
busdienst zorgt voor het vervoer van personen en 
pakketten naar Amhemia, waar het Deli-spoor- 
en tramnet aan vangt’."''Hiér slichtte liet Nedcr- 
landsche Zendingsgenootschap haar eersten post 
op de Karo-hoogvlakte, werd van gouvernements- 
wege een smederij gebouwd, en hetgeen vooral van 
beteekenis is, hier werd een gouvernementsveearts 
geplaatst om verderen achteruitgang van den Ba-

:
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plaats het object, dat op de kaart wordt geïdenti
ficeerd en in de bijbchoorende registers wordt om- 
schreven en op naam gesteld van den eigenaar, 
onder vermelding van den titel van aankomst en 
van de gevestigde zakelijkc rechten; in de tweede 
plaats do grenzen, die op de kaart zijn afgebceld 
en waarvan het juiste beloop en de ligging worden 
bepaald. Naar aanleiding dezer tweeërlei bestem
ming spreekt men van een fiscaal- en van een eigen - 
doms-kadaster.

In Nederlaodscli-Indië zijn de pogingen, die zijn 
aangewend tot do samenstelling van een Kadaster 
van perceelcn, waarop zakelijke rechten gevestigd 
zijn, niet alleen een gevolg geweest van overwe
gingen van fiscalen aard, maar reeds vanouds heeft 
men getracht de rechtszekerheid van het bezit op 
den bodem daardoor te beschermen, vandaar het 
Instituut der Gouvernemenls-landmeters, van Land- 
meterskennissen en van Meetbrieven.

In verband met de tweeërlei soort van grondbe
lasting, die in Nederlandsch-Indië den bodem treft, 
t.w. de Landrente en de Ver pond ingsbelasting, zijn 
ook scherp te onderscheiden de maatregelen ge
troffen tot inventarisatie en omschrijving van de 
Land ren te-plichtige en Verponding-plichtigc gron
den. De Kadastraal-Statistieke opname, als ten doel 
hebbende de landrente-plichtige gronden te in ven- 
tariseeren, zal onder een afzonderlijk hoofd (zie 
hierna) besproken worden.

Onder de oudst bekende pogingen, die ten doel 
hadden in Nederlandsch-Indië de perceelcn, waar
op zakelijke rechten gevestigd waren, te registrec- 
ren, vinden wij in de Regeling van 18 Augustus 
1G20 betreffende het transport van onroerende 
goederen bepaald: „Middelerwijl zoo zullen Bail- 
„liu ende Schepenen, binnen haar district, de erven 
„en de fruitboomen, die uitgegeven zijn, pertinen- 
„lelijk opteckencn met de namen der bruikers der- 
„zelve, ende houdende van alles goed register, ox- 
„pressclijk verbieden, dat niemand, wie hij zij, 
„eenige erven, huizen ofte vruchtboomen verkoo- 
„pen, transporteeren, vcraliniceren ofte met hy- 
„potheek, constitutiön van rechten ofte verpan
ding belasten zal, zonder hun lieden zulk eerst 
„ende alvorens aan te geven, opdat daarvan bij den 
„Secretaris protccol gehouden ende een ieder de 
„bezwarenisse, daarop staande, weten mag, ende 
„niemand in cas van preferentie worde in zijne 
„rechten verkort.” Naast het publiciteitsbeginsel, 
dat hierbij wordt gehuldigd, vinden wij een poging 
tot samenstelling van een Kadaster van perceelcn 
en de daarop gevestigde zakelijke rechten.

Toen het college van schepenen te Batavia on
der R.affles ophield te bestaan, gingen de werk
zaamheden betreffende de transporten van onroe
rende goederen en de vestiging en cessie van hypo
theek eerst over op de Bank van Magistraten en 
niet lang daarna (Ind. Stb. 1819 No. 20) op de 
Kaden van Justitie in gewesten, waar die gevestigd 
waren, on in andere gewesten op den Resident, bij
gestaan door zijn Secretaris.

Bij publicatie van 8 Mei 1813, Ind. Stb. No. 2G 
(junoto Ind. Stb. 1815 No. 37 en Ind. Stb. 1819 
No. 59) werd in de plaats van een belasting bekend 
onder den naam van \s Hoeren gerechtigheid, eerst 
te Batavia, vervolgens in do andere gewesten, op 
Java cenc grondbelasting ingevoerd onder den 
naam van Verponding. Als gevolg daarvan werd 
een nieuwe taxatie geboden van alle onroerende 
goederen en te Batavia een Hoofdcommissie be
noemd om toezicht te houden op de opmeting en

registratie dier perceelcn. Bij publicatie van 28 
Januari 1823, Ind. Stb. No. 5, werd afgekondigd 
eene Ordonnantie, volgens welke op de eilanden 
Java en Madoera zou worden geheven het middel 
der Verponding, dat bij volgende bepalingen 
werd bestendigd en op verschillende plaatsen op 
de bezittingen buiten Java en Madoera werd 
toepassing verklaard. Tegen bruiklecncrs (occu- 
panten) van Gouvemementsgrond werd bij de 
artikelen 28 t/m 31 gestrengheid betracht, met 
blijkbaar even weinig succes als nu nog, heden ten 
dage.

Te Batavia werd een Hoofdcommissie en op 
andere plaatsen werden speciale Commissiën belast 
met het registreeren en omschrijven der perceelcn, 
die o.a. toezicht moesten houden op de aan haar 
toegevoegde landmeters, met wier behulp de ka- 
dastreering zovide plaats vinden. Bij resolutie van 
5 December 1828 No. 80 werd bepaald, dat de 
kohieren der Verponding voor Batavia en omme
landen zouden worden herzien en in nauwkeurige 
overeenstemming met den waren toestand der per- 
ceelen gebracht.

Bij Ind. Stb. 1834 No. 27 werd een verordening 
in het leven geroepen, waarbij de overschrijving 
van onroerende goederen in Nederlandsch-Indië, 
alsmede de vestiging en cessie van hypotheken 
daarop, werden geregeld. Als gevolg dier regeling 
werd bij Ind. Stb. 1837 No. 3 een Instructie vast- 
gesteld voor de Gouvernements-landmeters te Ba
tavia, Samarang en Soerabaja, welke later ook voor 
andere gewesten werd van toepassing verklaard.

Aan deze landmeters werd opgedragen het aan
leggen en bijhouden van blokkaarten, op welke 
de perceelen, waarop zakelijkc rechten gevestigd 
waren, werden af ge beeld, zoomede van registers, 
waarin die perceelen werden omschreven. Verder 
waren de landmeters belast met het afgeven van 
landmetcrs-kennisscn, met welke stukken werd be
oogd eene verificatie van de bij de overschrijving 
door belanghebbenden overgelegde stukken met de 
kaarten en registers op het landmeterskantoor aan
wezig, tot voorlichting tevens van den ambtenaar 
met de in- en omschrijving van onroerende goede
ren belast.

In het algemeen voldeed het Instituut van 
Gouvernements-landmeters slecht, in spijt van de 
meest voortreffelijke bepalingen, welke hun in
structie vormden. Zoo bleef het totdat in het 
jaar 1872 een Commissie werd benoemd onder 
Voorzitterschap van den Inspecteur-Generaal van 
Financiën Motké, tot het instellen' van een 
onderzoek naar het belastingwezen en financieel 
beheer in Nederlandsch-Indië. Naar aanleiding 
van het rapport dier Commissie, waarbij werd 
gewezen op de gebrekkige grondslagen, waarop de 
heffing der Landrente en der 'Verpondingsbelas- 
ting berustte, werden in het ontwcrp-Indischc be
groot ing voor het jaar 1873 gelden aangevraagd 
voor de aanstelling en uitzending uit Nederland 
van het noodige technisch personeel tot verbete
ring van het Kadaster in Indië, dat, oorspronke
lijk bestaande uit een Ingenieur en twee Landme
ters, einde 1873 een aan vang maakte met de op
meting van de Hoofdplaats Batavia. Na voltooi
ing daarvan zijn successievelijk eerst op Java 
Madoera en daarna ook in eenige gewesten van do 
bezittingen daarbuiten verschillende hoofdplaat
sen (steden geheeten) en kleinere plaatsen (neder
zettingen genoemd) door het personeel van het 
Kadaster opgemeten en ii kaart gebracht. In die
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rente (zie BELASTINGEN, deel I, blz. 234) zal 
hier worden volstaan met een korte opsomming 
van de pogingen, die achtereenvolgens zijn aan
gewend om een Landrentc-kadastcr van de bouw
gronden op Java samen te stellen of om op andere 
wijze do gegevens te verzamelen, benoodigd voor 
de heffing en repartitie dier belasting.

Toen in het jaar 1S13 in de plaats van het. con- 
tingontenstelsol op Java de Landrente werd in
gevoerd in navolging van een dergelijke belasting 
in Britsch-Indië, deed zich al dadeljjk de behoefte 
voelen aan cenc registratie' en omschrijving der 
belastingschuldige gronden. De zorg voor den 
aanslag en de inning dier belasting werd opgedra
gen aan collecteurs, aan wie landmeters waren 
toegevoegd voor het meten en inkaartbrengen 
der landrcnte-plichtige gronden. Deze werkzaam
heden hadden weinig succes, wijl in de wijze van 
aanslag, van verdeeling en klasseering der gron
den alle eenheid ontbrak.

Ten einde eenigermate te voorzien in den toe
stand van stelselloosheid en willekeur, waaronder 
de landrente geheven werd, voerden de Commis- 
sarissen-Generaal in 1818 een provisioneelc rege
ling in, en word de individueele aanslag, die te 
voren betracht was, afgeschaft, terwijl, bij volslagen 
gebrek aan kennis van de uitgestrektheid en op
brengst der velden, de desa’s bij overeenkomst 
werden aangeslagen, waardoor de grondslag werd 
gelegd voor den aanslag bij admodiatie, die zich 
in de practijk zoo lang heeft gehandhaafd.

In 1825 werden in het gewest „Kadoe” metingen 
aangevangen, die spoedig weder werden gestaakt, 
wegens de groote kosten daaraan verbonden. In 
1827 diende de Heer Van Lawiek bij de Regcering 
een nota in met het voorstel om de gestaakte me
tingen door de Inlandschc hoofden te doen voort
zetten. Pogingen in dien geest zijn ook in later 
jaren bij herhaling betracht, echter, zooals te voor
zien was, steeds op mislukking uitgeloopen.

Acht jaren later werden door den Assistent-Resi- 
dent Clignett in de gewesten Cheribon, Tegal en 
Pekalongan 0p last van den G.G. Baud onderzoe
kingen ingesteld, die wederom de gebrekkige 
grondslagen aan het licht stelden, waarop de be
staande heffingen berustten.

In het jaar 1844 vaardigde de G.G. Morkus 
bevel uit om de landrente te herzien. Hij stierf 
kort daarop, en zijn opvolger durfde de f 200.000, 
die de opname ten behoeve dier herzieningen 
vorderde, niet toe te staan, bovendien werd ge
vreesd, dat tengevolge dier opname meer vel
den zouden worden aangeslagen en de belasting 
daardoor verhoogd, waardoor mogeJijk ontevreden
heid onder de bevolking zou worden opgewekt.

In het jaar 1851 gelastte de G.G. Duymacr van 
Twist, dat een proef zoude genomen worden met 
opinetingen ten behoeve van de Landrente in de 
Residentie Cheribon, in samenwerking met de mi
litaire opinetingen aldaar.

In het jaar 1858 kwam men met de opname van 
Cheribon gereed en werd een aan vang gemaakt 
met de opname van het gewest Banjocmas. Do 
uitkomsten dier metingen waren zdo bevredigend, 
dat in 1864 tot eene Statistieke opname van geheel 
Java besloten werd.

In het jaar 1876 was men met deze opname in 
7 gewesten geheel en in 2 gewesten voor de helft 
gereed, terwijl men bereids ook met de bijhouding 
der kaarten en bescheiden was bego

Het rapport der Commissie-Motké (zie onder I

gewesten, waar het. personeel van het kadaster 
werd te werk gesteld, werd het tevens belast met- 
de uitoefening van de functiën van Gouverne- 
mcnts-landmeter, hetgeen aldus gebleven is, tot op 
heden. Zie verder LANDMETERS. Evenzeer is 
de instructie der Gouvemements-landmeters (Ind. 
Stb. 1837, No. 3) voor de ambtenaren van het 
Kadaster van kracht gebleven, daar de betref
fende bepalingen daarin zich beter aansluiten aan 
het vigcerend stelsel van transport van onroerende 
goederen dan de Instructie voor de Bewaarders 
van het Kadaster (Ind. Stb. 1SS0 No. 148). Als 
Hoofdregister van de boekhouding van perceelcn, 
waarop zakelijke rechten zijn gevestigd, heeft, zich 
ook gehandhaafd het register, bedoeld bij art. 27 
der publicatie van 2S Januari 1S23 No. 5, schoon 
in gewijzigden vorm, en als zoodanig is ook de 
aanduiding dier perceclen door het verpondings- 
nomraer algemeen behouden. (Vergelijk Ind. Stb. 
1SSU No. 147.)

Benevens de voorschreven werkzaamheden, heeft 
het personeel van den Kadastralen dienst in N. I. 
in de jaren 1874 tot heden nog voldaan aan een 
groot aantal bijzondere opdrachten, waarvoor min 
of meer uitvoerige metingen moesten worden ver
richt. Omtrent de bemoeienissen van dat perso
neel ter zake van de Landrente-metingen en de 
bijhouding der Kadastraal-Statistieke kaarten en 
registers, zie hieronder II.

Het ambtelijk personeel van het Kadaster be
staat thans uit een chef van den dienst, inspecteurs, 
bewaarders, landmeters, adjunct-landmeters en 
verder inlandsch technisch personeel. Zie verder 
den Regeerings-almanak voor Ned. Indië, Eerste 
gedeelte, voor de bepalingen, die de voorwaarden 
van benoembaarheid cn de bezoldiging van dat 
porsoneel regelen.

II. Landrent e-k a d a s t e r, Kadas- 
traal-statistieke opname. Het ligt 
voor de hand, dat de samenstelling van een vol
ledig Kadaster der bouwveldcn van een zoo uitge
strekt gebied als Java, waar het bezit van den 
grond zoo zeer is versnipperd onder een talrijke 
bevolking, waar de rechten, op den bodem uitge
oefend, weinig gedefinieerd zijn, waar de muta
ties in het bezit aan bijna elke controle ontsnap
pen, een omvangrijk en daarbij kostbaar werk is, 
terwijl de veranderingen in de cultuurindeeling 
en in de grenzen der perceclen, zooals de ervaring 
heeft geleerd, tengevolge van vele en velerlei oor
zaken zoo buitengemeen veelvuldig zijn, dat aan 
een geregelde bijhouding van zoodanig kadaster 
bijna onoverkomelijke bezwaren verbonden zijn 
Aan pogingen om gegevens te verzamelen, om
trent de indeeling van den bodem, de uitgestrekt
heid der bouwvelden en hunne productiviteit, den 
marktprijs der producten, gegevens, die, hoe on
volledig ook, steeds een Kadaster, zij het ook in 
min of meer primitieven vorm, daarstellen, heeft 
het niet ontbroken. Men heeft bij herhaling be
proefd de vereischte gegevens daartoe te verza
melen buiten medewerking van een corps tech
nisch deskundige ambtenaren, met het doel eener- 
zijds de kosten, verbonden aan de samenstelling 
van een kadaster, te vermijden, anderzijds om door 
veler medewerking die gegevens zoo spoedig mo
gelijk te verkrijgen. Doch ook aan pogingen, die 
gegevens te verzamelen met behulp van speciaal 
daartoe aangewezen ambtenaren, heeft het 
min ontbroken.

Met verwijzing overigens naar het artikel Land-

4

» .

even-
nnen.



KADASTER enz.-KADOEGEDÉ. 247

hierboven) naar aanleiding van het door haar in- 
gcstcld onderzoek, was deze opmeting niet gunstig, 
integendeel werd de organisatie van dezen dienst
tak zoo ondoelmatig geacht, dat geen voldoende 
uitkomsten mogelijk toeschenen.

Als gevolg daarvan worden in het jaar 1879 
de Kadastraal-Statistieke metingen gestaakt en dezo 
dionsttak opgeheven en trad daarvoor in de plaats 
de Kadastrale opname van Java en Madoera (zie 
Ind. Stb. 1879 No. 164, art. 1, sub II, 2e en 4e).

De ambtenaren van het kadaster bleven echter 
belast met de bijhouding van de kaarten en regis
ters van de voormalige Kadastraal-Statistieke op
name, wijl de betrokken Hoofden van Geweste
lijk Bestuur zonder uitzondering, bij gebrek aan 
betere bescheiden voor de heffing der Landrente, 
op het behoud dier kaarten en op de bijhouding 
daarvan gesteld bleken te zijn.

Als uitvloeisel van de Agrarische toet, waarvan 
men verwachtte, dat het bezitsrecht op den bo
dem na kortoren of langoren tijd zou worden ge
converteerd in Agrarischen Eigendom, werd het 
Kadaster in de binnenlanden (zie G.B. 4 Augustus 
/1879 No. 7, Bij bl. No. 3431) even breed en b^wer- 

/ kelijk opgezet als dat voor de hoofdplaatsen„
Vermits de Regeering blijkbaar inzag,^iat men 

op deze wijze niet tijdig genoeg geholpen zou 
zijn voor de Landrente, werden daarop bij besluit 
van 23 October 1879 No. 3 (bijbl. No.. 3490) 
voorschriften gegeven betreffende de verzameling 
van bestuurswege van gegevens voor eene nieuwe 
Landrente-regeling, waarbij onder de punten van 
onderzoek in de eerste plaats weder werd genoemd 
de grootte der bouwvelden.

In het jaar 1885 werd door den Hoofd-Inspec
teur der Cultures Dr. J. II. F. Sollewijn Gelpke 
een verslag ingediend nopens de in verband met 
het vorenstaande onder zijne leiding ingestelde on
derzoekingen naar de uitgestrektheid en den aan
slag der bouwvelden op Java en Madoera, doch de 
door hem gedane voorstellen vonden geen gunstig 
onthaal.

Waar de metingen ten behoeve van de Land
rente, op de wijze als zij voor die onderzoekingen 
buiten de bemoeienis van het Kadaster waren 
uitgevoerd, eveneens tot geen bevredigend resul
taat hadden gevoerd, werd in het jaar 1889 in do 
afdeeling Tjiandjoer van het gewest Preanger- 
Regentschappen onder de leiding van den toen- 
maligen Inspecteur der Cultures F. A. Liefrinck 
eene proef aangevangen mot eene Landrente-regeling 
op Kadastralcn grondslag, welke proef in het jaar 
1890 werd uitgebreid over enkele andere afdeelingcn 
van dat gewest, terwijl tevens voorschriften ter rege
ling van de dotails dier metingen werden vastge
steld. In het jaar 1897 on volgende werd op den 
grondslag van deze metingen een nieuwe aanslag 
voor een gedeelte van het gewest Prcanger-Regent
schappen ingevoerd, welketotgeen noemenswaardige 
klachten van de zijdo dor bevolking aanleiding 
gaf. In het jaar 1898 on volgende werden op den- 
zolfdon voet door het Kadaster metingen ver
richt in de gewesten Cheribon, Banjoemas, Kediri, 
Pasoeroean en Probolinggo.

In verband niet het inmiddels aangenomen be
ginsel om de metingen van do verschillende 
diensttakken in Indië meer te centraliseeren wer
den in 1905 de land ren temetingen overgedragen 
aan den Topographischen dienst (zie BELASTIN
GEN Landrente, deel I, blz. 239).

Sedert worden de metingen ten behoeve van die

belasting verricht door het personeel van den 
Topographischen dienst, terwijl ook de periodieke 
herziening van do reeds vervaardigde kaarten en 
registers door dat personeel onder toezicht van 
de inspecteerende ambtenaren voor de landelijke 
inkomsfen en do controleurs bij dien tak vau 
dienst worden verricht. Bovendien zijn voor het 
verrichton van diverse metingen aan voornoemde 
controleurs inlandscho landmeters toegevoegd, 
meest gcrccrutcerd uit personeel van het Kadaster, 
dat bij de reorganisatie van dien tak van dienst 
in het laar 1905 en volgende moest worden ont- 
ontslagenAb f )

KADAWOENG (ifiL., jav.). Zie PARKIA BI- 
GLOBOSA.

KADËLÉ of KËDËLÉ (mal., jav.). Zie GLYCI-

KADHI, d.i. de rechter volgens de Mohamm. wet.
KAD1L (IKAN). Zie ROOFZALMEN.
KADILANGOE. Benaming van een përdikan- 

desa in de afdeeling Demak.der residentie Sema- 
rang, vroeger onder een afzonderlijk hoofd staande.
Zie 'DEM AK.

KADIPATÈN. Eindpunt van de stoomtram Che- 
riboh-Kadipatèn, gelegen aan de grens der Prean- 
ger-Regentschappen. Ook naam van eene aldaar ge
legen suikerfabriek.

KADIRIJJAH. Orde der Kadirieten; zie TARÉ- 
KAT.

KA DJ AI (min. mal.). Zie CAOUTCHOUC. 
KADJAMINA. Zie TAPIR^.
KADJANG. Naam van,een district met gebjk- 

namigc hoofdplaats, gelegen aan de oostzijde van 
het Zuidelijk schiereiland van Celebes en behoo- 
rendc tot de onderafdeeling Boeloekoemba der 
afdeeling Bonthain, gouv. Celebes en onderh. De 
hoofdplaats ligt daar, waar de weg van Boeloe
koemba de oostkust bereikt.

Literatuur: Zie H. D. Wiggers T 
XXXVI 1893, blz. 247.

KADJANG-MATTEN. Zie CORYPHA.
KADJANGAN. Zie VAARTUIGEN.
KADJANGAN. (POELOE KADJANGAN). Een 

groep van zeven eilandjes, ook wel Poeloe toedjoe 
genoemd, gelegen tusschen Banka en den Lingga 4 
archipel op d: 105° 15' O.L. en 1° Z.B. De groep 
behoort administratief tot de afd. Lingga der res. ^ 
Riouw en onderh. Zie LINGGA (Afdeeling); al
daar vermeld als Pekadjang-groep.

KADJÈN. Contröle-afdeeling met gelijknamige 
hoofdplaats van het regentschap, de afdeeling en de 
residentie Pekalongan. Het bestaat uit de districten 
Doro, KadjenTeh Paninggaran en heeft eene opper
vlakte van ruim 650 KM.2

KADJÈN. District met gelijknamige hoofdplaats 
der contróle-afdceling Kadjèn, afdeeling, regent
schap on rosidentie Pekalongan. Er komen voor twee 
kofEieondernemingon (erfpacht) on één suikerfabriek 
n.1. Wonopringgo, liggende in twee districten, Ka
djèn on Këdoengwoeni. Het district heeft eene op
pervlakte van 1S3 KM.2, en heeft 3 onderdistricten 
met 75 desa’s; einde 1905 telde het 64.000 zielen, 
waaronder een 10-tal Europeanen en ovenzooveel 
Chineezen; op ruim 1000 bouws erfpachtsgronden 
worden kina, koffie en specerijen geteeld.

KADJOE KEDHANG (mad.). Zie FRAXINUS.
KADOEGEDÉ. District met gelijknamige hoofd

plaats van hot regentschap Koeningan, afdeeling en 
residentie Cheribon, met 51 desa’s en bijna 40.000 
zielen, t. w. 2 Europeanen ^ 450 Chineezen en 
-J- 39.000 Inlanders (einde 1905).
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KAIMANABAAI. Kleine baai, waaraan een be
langrijk handeIscontrum,op de ZW. kust 
Guinea op 132° 44' OL., beO. de Kamraubaai, welke 
laatste toegang geeft tot de Argoeni-baai. De west
kust der om de Zuid open baai is laag, de oostkust 
hoog. de diepten zijn matig. Zie Zeemansgids deel VI.

KAIMSIR. Zie DUIF.
KAÏN. Algemeene Ned.-Ind. term voor „doek” of 

kleed ijstof. dan „kleed”; van Mal. kain, sinds de 16e 
eeuw niet alleen verspreid over den heelen Malei- 
schen Archipel, maar ook overgenomen in den Voor- 
Indischen ideedjeshandel op Indonesië. Zie o.a. de 8 
soorten van „Oayn” of „Cain” opgesomd in de han- 
delsmcmorie van Nov. 1603 bij de Jonge, Opkomst 
III (1865), p. 149 vlg.; en voluit als Bijlage III im 
Rouffaer en Juynboll, Batik-kunst in N.-I., 1914. 
De reeds eeuwen lang daarvóór bestaande Oudjav. 
term was ken; zie V. d. Tuuk, Ivawi-Balin. Ned. 
Wdb. II (1899), p. 13(i. Verg. voorts KLEE- 
DING.

KAÏN KAPALA. Onzuivere, maar in den Ind. 
handel veelgebruikte term voor goed-Mal. sëta- 
ngan kaj>ala. Zie HOOFDDOEK.

KAÏN KEMBANGAN,zuiver-Jav. d j a ri t kë m- 
bangan, hoog-Jav. sindjang sëkaran, of 
„gebloemd doek”. Het alleen op Java, speciaal in de 
Vorstenlanden, en dan vooral weer in de Kraton van 
Solo vervaardigde katoendoek volgens p 1 a n g i- 
(d. w. z. „rijg”-) procédé, maar met geheel afzonder
lijke strenge kleurverdeeling; immers met slechts 
twee, hoogstens drie kleuren, die in groote vlakken 
worden ingeverfd. Ook bepaalt zich dit inverven (het 
Jav. ngëmbang of n j ë k a r, d. i. JAoemen") 
slechts tot vier soorten kleed in gstukken: den hoofd- 
doek voor mannen, den borstdoek of den omslagdoek 
voor vrouwen, en den staatsierok voor mannen, de 
d o d o t, bij zeer bijzondere gelegenheden (brui
loft, garëbëg, tijgergevecht), ook soms voor vrouwen 
(serabong; bij hofdansen). De kleuren worden dan 
bij alle zóó tegen elkaar gezet, dat het binnenste (Jav. 
tëngahan) of de „spiegel” (Jav. m o d a n g), 
de ééne effen kleur vertoont tegenover de andere 
kleur, dan wel tegenover de twee andere effen kleu
ren daaromheen.

Het „rijg-procédé”, met dan volgende omwikke
ling der saamgeregen voor het veil bad uit te sparen 
vlakken door pisangblad, dat men even boven het 
vuur heeft gehouden, is door Rouffaer naar goede 
inlandsche gegevens beschreven in Loebér’s „Ca
talogus van Oost- en West-Indisch vlechtwerk enz.” 
(Den Haag 1902, p. 91). Een uitvoerige Jav.-Mal. 
geïllustreerde hs.-beschrijving door Pangéran Ario 
Koesoemodiningrat van Solo, thans berustend in 
het Koloniaal Instituut te Amsterdam, werd in over
zicht bekend gemaakt door Loebèr in zijn „Textiele 
versieringen in N.-I.” (1914, p. 01 -70), waarbij eeh-' 
ter de nadruk is gelegd op de kleur-patronen, en het 
verven in verf baden slechts aangegeven werd op p. 
62—63. Een totaal ander procédé, blijkbaar zónder 
rijgen en gewis zonder kleurbad, doch enkel met 
plaatselijk opsmeren (Jav. ngoosa r) van 
verf brij op het witte katoen (waarop dan vermoede
lijk de contour-lijn en van het patroon te voren zijn 
aangegeven; hoe, wordt niet gezegd) werd reed» in 
1877 medegedeeld door Van Musschcnbroek („Iets 
over de Inlandsche wijze van katoen-verven enz. , 
p. 28—29), naarde in 1872 te Solo verschenen Jav., 
„Sërat amratélakakën enz.”. Iets naders over deze 
zeer onjavaansche, vermoedelijk door Solo’sche Chi- 
neezen uitgedachte, variatie van het verven in een 
vex-f bad der kaïn-këm banga n is tot nog

KADOEAAR. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

KADOEK. Zie MAKI, VLIEGENDE. 
KADOENGDOENG (mal., jav., soend., mad., 

min. mal.). Zie SPONDIAS.
KADOET. Zie CORYPHA.
KADONGDONG (mal., jav.. soend., mad., min. 

. . MAL., BAL.). Zie SPONDIAS.
* KAEMPFERIA. Zie KAMPFERIA.

• KAFIAU. Een eiland behoorende tot de Radja -
Ampat groep (zie aldaar^, ƒ <r 

KAFIR, d. i. ongeloovigc.
KAHAJAN. Belangrijke rivier aan de Zuidkust 

van Bomeo. Zie BORNEO, IV, D.
KAHAÜ. Zie NEUSAAP.
KAHIEO. Zie ORANG ÖETAN.
KAHPA. Zie KOESKOESEN.
KAIDIPAN. Vroeger een afzonderlijk rijkje op dc 

noordkust van het noordelijk schiereiland v. Celebes, 
behoorende tot de afd. Bolaang-Mongondou, res. 
Menado, maar sedert 1912 vereenigd met Bolaang- 
Itang (zie aldaar) tot één rijkje, w’aaraan de naam 
Groot-Kaidipan (zie aldaar) is gegeven. In 1906 
bedroeg de bevolking van Kaidipan bijna 4300 
zielen. De voornaamste voortbrengselen zijn: sago, 
rijst en kokosnoten.

KAIDIPAN’SCH. Zie GORONTALEESCHE TA
LEN.

KAÏLI of KAJELI. Algemeene naam der land
streek, die zich ten N. van de Mandarsche lanschap- 
pen langs straat Makasser uitstrekt en onder de res. 
Menado ressorteert. Daartoe behooren de zelfbestu- 

Banawa (vroeger Dong gala ge
noemd), Tawaëli, Paloe, Sigi, Belomaroe óf Beroroa- 
roe en Dolo.Vóór de 17de eeuw' was Kaïli schatplich 
tig aan Tematej daarna kwam de streek onder Gow'a, 
maar werd weder, ten gevolge van het Bongaaisch 
tractaat aan Ternate afgestaan, dat echter in 1683 
zijne rechten aan de O.-I. Comp. overdroeg. Tot 1710 
schijnt het nog in leen aan Ternate gebleven te zijn. 
Ongeveer het midden der 18de eeuiv bestond Kaïli 
uit 6 landschappen: Palos, Banoewa, Kajeli, Sigi, 
Tipa en Loli. De plaats Kaïli lag volgens Wichmann 
(T^Aardr. Gen.2e Ser.VII, bl.984)ongeveer tusschen 

* Lero en Towaja; zij bestaat thans niet meer. Sedert 
1905 maakt het landschap deel uit van de afdeeling 
Midden-Celebes, te voren werden de betrekkingen 
met het gouvernement onderhouden eerst door een 
van gouv. wrege aan gesteld hoofd der aan de Paloe- 
baai wonende Boegineezen, daarna door een post
houder en vervolgens door een civielen gezaghebber, 
gevestigd te Donggala. Voor de vestiging van ons 
daadw'erkelijk gezag in die streken is herhaaldelijk 
militair optreden uoodig gew'eest. Het verzet ging 
vooral uit van Sigi, dat in de binnenlanden veel in
vloed bezat en zich steeds tegen onze wenschen ver
zet had. In 1902 had het o.a. te zamen met Paloe

van Nieuw-
■

-■
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rende landschappen

\ aan
de ontdekkingsreizigers Sarasin de doortocht door 
hun landschap geweigerd en was militair optreden 
noodig om de zelfbestuurders tot betere gedachten 
te brengen. Na de gevangenneming en verbanning 
van den Madika malolo van Sigi Tomé Dempo was 
dit spoedig uit en bleek alleen nog hier en daar 
krachtdadig ingrijpen noodig om het gezag der 
hoofden te bevestigen.Vermelding verdient nog, dat 
in 1912 het Leger des Heils begonnen is met 
dingswerk inde Paloevallei en de daarachter gelegen 

<7 berglandschappen. Voor de afzonderlijke landschap- 
XPen» z>e onder hunne namen. (Mcd. Ene. Bur. afl. II 

7bl. 85.205(1912) en Tijdsch.A.G. 2e S. XXXI (1914) 
}■ afl. 6 bl. 725 vgg).

een

zen-
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toe onbekend; ook Jasper in zijn Weefkunst (191G, 
234) rept er niet van.
De artistieke buitengewoonheid der degelijk ver

vaardigde kaïn-kémban ga n is de meester
lijke kleurkracht, die bij tegenstelling van sommige 
kleuren (kasoemba-rood tegen indigo-blauw; goud
geel tegen grasgroen; groen en rood tegen blauw), 
aangrijpend en in liooge mate bewondcrenswaardig 
kan worden. Met de soberste middelen heeft hier het 
kleurgevoel der Midden-Javanen iets heel aparts en 
iets sterk-artistieks te voorschijn gebracht. De ellip
tische golflijnen, door de rijging ontstaan bij lang
werpige doeken, geven daarbij aan de gedurfde 
kleurcompositie eene verrassende soepelheid en 
bekoring. Men bekijke de kleurplaten 52 en 91 in 

7/Rouffaer en Juynboll’s Batik-kunst (1914), die nog 
slechts een zwak beeld geven van de heerlijkheid 
der oorspronkelijke zes doeken, alle uit de kraton 
van Solo gekomen in 1899. De drie stuks daaren
tegen op kleurplaat 24 bij Jasper, o.c. p. 238, getui
gen al van diep verval. Ook hier heeft het veldwin- 
nen der Europoesche fabriekskleurstoffen, sinds 
vooral 1900, vernielend ingewerkt.

Hoe hoog de Javanen eertijds en, voor zoover zij 
zich dit nog bewust zijn, ook thans nog het kaïn- 
këmbangan-procédé achtten, blijkt wel hieruit, dat 
zij van zulk doek een deel van hun „geesten-offers” 
(Jav. s a d j è n) maakten en maken voor de Njahi 
LSrfi Kidoel (de Zuid zee-godin), voor het jaarlijk- 
sche offer-neerwerpen (Jav, nglaboeh) in den 
krater van Mërapi en Lawoe, of het offer-neerleggen 
op sommige geheiligde Vorstengraven in en buiten 
de Vorstenlanden (o.a. dat van Soenan Tëgalwangi 
in Tëgal); alsmede — zie hiervoor Jasper o. c. p. 238 
naar den reeds genoemden Pangéran — op het 
bruidsbed, de besnijdenisplek, bij het zwangerschaps
feest (Jav. t i n g k ë b), of het bouwen van een 
nieuw huis. Daar fungeeren ka! n-k ëmbangan 
in klein formaat (als borstdoekjes wel van ca. 35 X 
100 cM. ?) als Javaansche „geesten-doeken”, waartoe 
bijv. batik’s nimmer werden verheven.

Zoo zijn er dan ook wel een kleine honderd Ja
vaansche namen voor patronen dezer twee-, maar 
even vaak ook driekleurige doeken; bij Musschen- 
brock o.c. 1877, p. 30—36 staan er opgesomd en 
kort omschreven 33; in de Notulen Bat. Gen. 1899, 
Bijlage XVII, samen met Not. 1900, Bijlage VII, 
staan (dezelfde) 33, met 48 andere vermeld, waar
onder 33 nieuwe; een alphabetisch lijstje van 58 
afzonderlijke patroonnamen (zonder onder-variëtei
ten) geeft Ptouffaer en Juynboll, o.c. 1914, p. 490, 
noot; een 50-tal, waarvan 36 afzonderlijke, alle uit 
het Solo’sche Kraton-hs. (en in dit handschrift alle 
afgebeeld met kleurteekeningen) staat bij Loebèr 
o.c. 1914, p. 03—68, deels twee-, deels drie-kleurige, 
en deels ook nog met goudoplegsel (Jav. p r adan) : 
versierd; bij Jasper, o.c. 1916, p. 235—236 vindt men , 
er ruim 40. En treffend is de opmerking van den pas 
overleden C. M. Pleyte Wzn. (zie Rouffaer in Loc- 
bèr’s Catalogus van vlechtwerk enz., 1902, p. 89), dat 
„de twee of driekleurige borst- en gordcldoeken, 
„welke tot de geijkte klecdij behooren van de meeste 
„wajangpoppen, en die in even geijkte kronkelingen 
„naar beneden vallen met hun uiteinden, niets an- 
„ders verbeelden dan doeken van kaïn këmbangan; 
„zoodat we hier dus een curieus en steeds voortle- 
,,vcnd overblijfsel hebben van vroegere Javaansche 
„zeden.”

Hieruit blijkt tot welke gewijdheid van aanzien
lijken ouderdom de k a I n - k ë m bang a n te
ruggaan ; waarbij het patroon bangoen toe-

lak (wit van binnen, donkerblauw van buiten) èn 
technisch èn historisch het oudste moet zijn, hoewel 
zeer matig van fraaiheid. Toen Drake in Maart 1580 
de haven van Tjilatjap [niet Balambangan) aan
deed, en van de daar"opgevangen Javaansche woor
den ook vermeldde: „Doduck, blew cloth”, heeft hij 
daar blijkbaar d o d o t’ s leeren kennen van kaïn- 
këmbangan, patroon bangoen-loelak. En voor het 
door Van Gocns waargenomen gegeven uit 1654, 
aan het hof te Mataram, over borstdoeken (toen
maals van zijde) inTcaïn-këmbangan van twee kleu
ren, immers „van coleur groen ende root, swart (d. i. 
donker-indigoblauw) ende groen, wit ende root, ofte 
wit ende groen”, zie Rouffaer bij Loebèr, o.c. 1902 
p. SS. Ook toen al was het nader versieren met opge
legd goud- of zilvervlies (sic!) ruim in zwang. Voor 
het belangrijke gegeven van Rumphius èn over 
kaïn -këmbangan èn over p 1 a n g i bij de 
„Javanen en Baleyers” uit ca. 1680, zie Rouffaer’s 
„Voornaamste industriën inl. bevolk. Java en M.”, 
1904, p. 33 en 36, geldend toen voor hoofddoeken, 
slèndang’s en zakdoeken. Des te merkwaardiger is 
het, dat thans van vervaardiging op Bali van kaïn 
këmbangan niets meer bekend is, hoezeer men wèl 
er nog steeds veel p 1 a n g i maakt en dan liefst 
van zijde.

Bij de Karo-Bataks daarentegen bestaat nog 
een verfprocédé voor borstdoeken, het a j a u w i 
of „aangezicht (a j a u -) geven”, dat een primi
tief kaln-këmbangan-procédé vertegenwoordigt, en 
alleen met indigoblauw op wit gebeurt; zie C. J. 
Westenberg in Rouffaer’s Catalogus der O.-Indische 
weefsels enz. (Den Haag, 1901, p. 45*).

Literatuur : in hoofdzaak reeds aangegeven in de 
hiervóór vermelde bronnen.

KAÏN PANDJANG. Mal. handelsterm voor het 
Jav. open kleed van zoowel mannen als vrouwen, in 
tegenstelling tot sar oen g, het koker-doek. Ver
taling van Jav. d j a r ï t <1 m b & (hoogjav. s i n - 
d j a n g w i j a r), het „wijde kleed”; waaronder dus 
zoowel de b ë b ë d der Jav. mannen, als de t a p i h 
der echt-Jav. vrouwen valt. Zie verder BATIK
KEN en KLEEDING.

KAIRATOE. Een belangrijke in de onderafd. 
West-Ceram der afd. Ceram, res. Amboina ge
legen Christen negorij, in de buiten-Piröcsbaai, 
Zuidkust van Ceram. -i'|

KAIS. Eene rivier in West-Nieuw-Guinea. Zij 
mondt in zee op de zuidkust van den z.g. Vogelkop 
in een baai, waarin ook uitmondende Metamani (zie 
aldaar), Roeren Dafoer. In den benedenloop heeft de 
Kais een diepte van + 5 M., de oevers zijn hier 
laag en moerassig en weinig bevolkt. Door eene zijri
vier staat zij in verbinding met de veel meer naar 
het noordwesten uitmondende Warongé (zie aldaar). 
Hoogerop liggen de kampongs Kaoeting en Katasari. 
De Kais heeft hare bekendheid te danken aan het 
feit, dat zij ontspringt in het Amaroemeer (zie al
daar). De bovenloop is onbevaarbaar door sterken 
stroom en talrijke versnellingen./^ f

KAIT-KAIT (mal.). Zie UNOARIA^r~
KAJA-KAJA.Mct dezen naam wordt door de niet-

/

XT

G. P. R.

inboorlingen, die daar vertoeven,aangeduid de kust
bevolking van Zuid Nicuw-Guinca ten oosten van de 
Prinses Mariannestraat; hun eigenlijke naam is 
echter Marinde-anim (zie PAPOEA’S, sub III 
ten 8C). Kaja-kaja is eene verbastering van de 
uitdrukking „kaikë” (de goede, de vriend”) of 
„kai-kai” (wij zijn vrienden), waarmede do inboor
lingen bij onze eerste aanrakingen met hen hun
ne vriendschappelijke gezindheid wilden laten blij-
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„arcuj”, gevolgd door de benaming der soort.; in hot 
Javaansch op gelijke wijze vaak door „ojod”.

KAJOE AGOENG. Standplaats van den contro
leur der ondcrafdceling Komëring-ilir van de afd. 
Palembangscke Benedenlanden. Het is gelegen op 
beide oevers der Komeringrivier, en bestaat uit 9 
doesoens met ^ 6900 zielen. Door per as berijdbare 
wegen is het verbondenmetTandjoengRadja(hoofd
plaats van Ogan Ilir) en met de margahoofdplaat- 
sen in de ondorafdecliug.

KAJOE ANGIN (jav.). Zie USNEA.
KAJOE APOE (jav., soend.). Zie PISTLA.
KAJOE ASËM. Tamarindeboom en hout daar

van. (Tamarindus indica). Deze zeer fraaie, lioogo 
en statige boom wordt veelal voor beplanting van 
lanen op hoofdplaatsen gebezigd. Hoogstwaarschijn
lijk is hij niet in den Indischen Archipel inheemsch, 
doch van buiten ingevoerd. Het kemhout is donker
bruin. Het wordt bijv. gebruikt ter vervaardiging 
van ronde linealen en dergelijke voorwerpen. Do 
rijpe vruchten bevatten een aangenaam rinsch sma
kend vruchtmoes rondom de harde donkerbruine 
pitten. Dit moes wordt bij velerlei spijzen gevoegd 
om den smaak te verhoogeu, terwijl het ook veel
vuldig wordt aangewend bij de bereiding van lekker
nijen en van verfrisschende dranken. Het is boven
dien in de apotheek als pulpa, tamarindorum be
kend, en wordt als laxeerend middel gebruikt.

KAJOE BÉSI (mal.). Ijzerhout. Hieronder ver
staat men verschillende Indische houtsoorten, die 
door vastheid, hardheid en zwaarte uitmunten, 
b.v. Pongamm glabra, Homaliuvi foetidum, Ajzelia 
bijugk en Eusidcroxylon Zwageri. Zie HOUTSOOR
TEN.

KAJOE BOEDI (mal.). Zie LAGERSTROEMIA.
KAJOE DJAWA (mak.). Zie SESBANIA.
KAJOE FASA (mal. mol.). Zie VITEX OOFAS- 

SüS.
KAJOE GABOES. Zie ALSTONIA.
KAJOE GAROEof GAHAROE(mal., jav., soend.) 

en KAJOE GAROE SIAM (mal.). Zie AQUILA- 
RIA en CONYSTYLUS.

KAJOE ITAM (mal. mol.). Zie MA BA.
KAJOE KALËMBAK (jav.). Zie RHABARBEIi.
KAJOE KAPOER (Sum. W. K.). Zie CANARIUM 

EUPTERON.
KAJOE KÈMBANG (jav.). Zie MTÖHELIA VE- 

LUTINA.
KAJOE KÈMËNJAN of KAJOE MÉN JAN mal.; 

KAJOE KOEMAJAN (min. mal.).
Styrax Benzoin Dryand., fam. Styracaceae. Kleine 

boom, in Malaka en den Maleischen archipel 
thuis behoorend; in Z.O.-Sumatra als niet onbe
langrijke cultuur. De benzóchars is in den handel 
zeer gezocht en veelvuldig in gebruik als reuk- 
middei en ter berooking. In de Europeesche ge
neeskunde wordt benzoë zoowel als zoodanig als 
voor de bereiding van bezoëzuur gebruikt. In den 
inl. medieijnhandel onderscheidt men de m ê n j a n 
m a d o e of m. p o e t i h van jonge, en de m ë - 
n j u n in é r ah van oude boomen. In den Europee- 
schen handelheeten de houtsoorten naarde plaatsen 
van herkomst. Padang-benzoë bevat hoofdzakelijk 
kaneelzuur, Paleinbang-benzoë daarentegen benzoë- 
zuur. Deze laatste soort komt in dit opzicht met 
de kostbare Siam-benzoë overeen en kan deze in 
de apotheek vervangen. Voor eene samenstelling 
van alles wat benzoë en benzoë-cultuur betreft, zie 
Ind. Merc. 1896, 535. Zie ook BENZOË.

KAJOE KÉNDÉKA (mal.). Zie AVICENNIA en 
BRUGU1 ERA ERIOPETALA.

ken (zie ook Wiohmann Nova Guinea 1912, 2c deel 
pag. 561).

KAJAN of BOELOENGAN. Rivier aan de Oost
kust van Bomeo. Zie BORNEO IV H.i

KAJANS. De Kajans zijn een stam der Da- 
jaks, tot het stammen-complex der Bahau’s behoo- 
rende. Zie DAJAKS, Deel I blz. 556 en vv.

KAJÉLI. Zie KAILI.
KAJÉLI. Een belangrijke uitvoerplaats van da- 

mar, rotan en kajoepoetih-olie, gelegen aan de 
zuidoostzijde van de aan den noordoosthoek van het 
eiland Boeroe voorkomende baai van denzelfden 
naam. Vroeger was te Kajélide posthouder van Oos
telijk Boeroe gevestigd. Nagenoeg in het midden ligt 
het fort Defensie, dat in 1860 werd ontruimd, en ten 
Zuiden daarvan de christenwijk. (Zie BOEROE).

KAJÈN. District van de afdeeling en het regent
schap Pat LM er residentie Semarang, gelegen bezui
den dcDjoewanarivier met gelijknamige hoofdplaats. 
Een deel van het district wordt ingenomen door een 
moeras, de Rftwagedé, die zich ook over een 
groot deel van het daaraangrenzend district Oen- 
dakan( zie aldaar) uitstrekt. De hooge waterstan
den in deDjoewana-rivier, t ijdens den Westmoesson, 
veroorzaken telken jare overstroomingen, die, al 
naarmate van den duur en de hoogte van den wa
terstand, min of meer schade aan de aanplantingen 
van de bevolking, toebrengen. In den Oostmoesson 
heeft deze echter vaak gebrek aan irrigatie-water. 
Het district, groot 307 Iv.M.2, is verdeeld in vijf onder- 
districten en had op uit. 1905 eene bevolking.van 
bijna 80.000 zielen, waarvan 120 Chineezeiv^A'

KAJOA. Groep van eilandjes in de Moluksche zee, 
teiTzmdën van het eiland Makian, tusschen 0°8'N.B. 
en 0C8' Z.B., bchoorendcTot lïêTsultanaat Ternate. 
Het bestaat uit het eiland Kajoa en de eilandjes 
Waidoba, Miskin, Goerocah en Towada. De bevol
king telt nog geen 300 zielen, met inbegiip van 
de op het water woonachtige Badjo’s, Zij is ge
vestigd in kampong Coeroeah Ping op het eiland 
Kajoa en plant vooral op het eiland WaidpJja. 
rijst en groenten voor eigen gebruik. De 
kampong, die onder een sëngadji staat, bezit een 
steenen moskee. Het hoogste punt is de ^ 360 M. 
hooge Likil op het eiland Kajoa. Daar het terrein 
niet zoo steil is als op Makian, leggen vele Makian - 
ners hier tuinen aan. Kajoa is rijk aan goede hout
soorten. Kajoa was in de 16e eeuw een op Ternate 
veroverde bezitting van Batjan, doch werd na de 
verovering van Batjan in 1609 door de Hollanders 
aan Ternate terug gegeven.JL

KAJOE (mal., jav., daj., mak). Beteekent 
h o u t en boom en wordt als zoodanig vaak vóór 
de benamingen van boomen en planten geplaatst. 
Wanneer men boomen en planten niet onder Kajoe 
vindt, zoeke men ze op het hoofdwoord, b.v. Kajoe 
Anjang-Anjang onder Anjang-Anjang. De plaats 
van het woord „kajoe” in dergelijke samenstellin
gen wordt in het Mal. vaak ingenornen door: „po- 
hon”, in het Jav. door„oewit” of „wit”, in het Soend. 
door „ki” (voor „kai”) of door „tangkal”. Voor klei
nere en vooral voor kruidachtige gewassen vindt 
men vaak het Mal. woord „daoen” (= blad) of in 
andere talen het daarmede overeenkomstig woord 
gebruikt (zie onder DAOEN). Voor slingerplanten 
en andere gewassen, inzonderheid die, waarvan de 
wortel o.a. voor eenig bijzonder doel gebezigd wordt, 
is in dezelfde algemeene beteckenis veel in gebruik 
het Mal. woord „akar” (wortel). Zie de samenstel
ling in Dl. I, blz. 25. In het Soendasch worden slin
gerplanten algemeen aangegeven door het woord

i
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KAJOE KOEDA-KOEDA (mal.), -KOEDA of 
-KOEDA-KOEDA (jav.). Zie ODINA,

KAJOE KOENING (mal.). Zie CUDRANIA.
KAJOE KOENJIT, (mal.) Inl. drogerij; de hou

tige stengels van Fibraurea tinctoria Lour., fam. 
Menispermaceae. Zij bevatten veel berberine.

Men gebruikt een aftreksel in rozewater voor oog- 
baden.

KAJOE LAKA (mal.). Zie LAWSONIA.
KAJOE LAROE (mal.). Zie PELTOPHORUM 

FERRUGINEUM.
KAJOE MANIS. (mal.) Inl. drogerij.Manisdjangan 

of Këningar is in het Javaansch de naarn van 
den bast van den kaneelboom (van Cinnamomum 
BI.,); zie KANEEL. Kajoe manis tjino of Kajoc 
lëgi is de zoetlioutwortel (van Glycyrrhiza L.).

KAJOE MANIS TJINA. Zie CINNAMOMUM 
CASSIA. De naam wordt ook voor Zoethout ge
bruikt.

KAJOE MÉN JAN (mal. jav., bal.). Zie STY- 
RAX.

KAJOE OELAR (mal.). Zie EURYCOMA.
KAJOE OELAS (mal.). Zie HELICTERES.
KAJOE OEPAS (mal., jav.). Zie ANTIARIS.
KAJOE OERIP (jav.). Zie EUPHOIIBIA TI- 

RUCALLI.
KAJOE PAROEDAN (mal. amb). Zie FLINDER-

ongeveer 3200 zielen, waaronder 140 Orang Badjo. 
De belasting bedroeg in 1915 / 3356.50. De gezond
heidstoestand is zeer slecht door malaria; ook buik- 
ziokton zijn vaak hccrschendc. De voornaamste 
cultuur is die van djagoeng. Het eiland is de voor
raadschuur voor dc ondcrafdceling Saleier. De 
maïscultuur, welker opbrengst omstreeks 50.000 pi- 
kocl bedroeg, wordt echter verdrongen door die 
van klappers, waarvan het aantal in 1915 op onge
veer 20.000 boomen was te stellen. De pisangcultuur, 
die vroeger eveneens grooten uitvoer toeliet, is nu 
geheel verdwenen tengevolge van ziekte in het ge
was. De Orang Badjo (zie onder BADJO of BA- 
DJAU) beoefenen dc visehvangst. Zie mede onder 
BONERATE-EILANDEN.

KAJOENG. Linker-z ij rivier van de Pawan in 
liet landschap Matan van de Wester-afdeeling van 
Bornco. Aan de samenvloeiing van beide rivieren 
ligt de plaats Kajoeng of Moeara Kajoeng, ook wel 
Matan genaamd, omdat het vroeger de hoofdzetel 
was van het rijkje Matan, zie BORNEO IV C.

KAJOEPOETIH-OLIE. De meeste Kajoepoetih- 
olie wordt op Boeroe bereid door distillatie van de 
bladeren van MelaleucaLeucadendronL. (zie aldaar).

Eigenschappen en gebruik. Dc olie is een heldere 
bewegelijke vloeistof van cene lichtgroene kleur, 
een kamferachtigen reuk en bitteren aromatischen 
smaak. Het soort. gew. bedraagt 0.926. De groene 
tint is toe te schrijven aan koper, dat gewoonlijk 
wordt aangetroffen in dc olie, die aan de markt ge
bracht wordt. Desgewcnsclit verkrijgt men door de 
rectificatie der handelsolie een kleurloozc vloeistof. 
Het schijnt echter, dat de bladeren van sommige 
Melaleuca-soorten bij distillatie eene lichtgroene olie 
leveren, waarvan de kleur niet aan koper is toe te 
schrijven, en welke kleur na eonigen tijd verdwijnt. 
De olie wordt gobruikt als geneesmiddel tegen 
rheumatisme, verlammingen, kiespijn, krampen 
enz., ook om opgezette dieren enz. tegen insecten 
te beschermen.

Kajéli is de hoofdzetel van de bereiding der ka- 
joepoetih-olie, die door lieden van Soela geschiedt. 
Men distilleert de olie uit de jonge^bladeren, door 
ze in een ketel te brengen, die met water aangevuld 
en met een helm met koperen afvoerbuis gesloten 
wordt. Onder den ketel wordt vuur aangelegd, dat 
het water doet koken en verdampen, waardoor de 
vluchtige olie met den waterdamp mede distilleert. 
De van den helm afkomende buis loopt door een 
koelvat, zoodat de waterdamp en de olie condensee- 
ren. Dc met het water overdistillecrendo olie wordt 
opgevangen in een als trechter dienenden klapper
dop, die op een vierkante jcneverUesch geplaatst is. 
Deze llesch heeft aan de onderzijde con kleine ope- 
ning en staat in een bak met water, zoodat zij als 
Florentijnsoho flesch dienst doet. Na 8 tot 10 uur 
stoken bevat de stoom geen olie meer; men laat het 
water, dat nog in do flesch is, geheel wegloopcn on de 
olie bezinken. Ten slotte filtreert men die door Chi- 
neesch papier en schenkt ze in gewone flesschen over. 
Wanneer de olie niet groen van kleur mocht zijn, 
werpt men eenigo koperen geldstukken in den ver
gaarbak, om haar de gewenschte kleur mede te dee- 
lon.

SIA.
KAJOE PINDAH (mal.). Zie LORANTHUS. 
KAJOE POELI (mak.). Zie LORANTHUS. 
KAJOE POETAR, -POETARAN TALI (mal.). 

Zie HELICTERES.
KAJOE RAPAT (mal.). Zie BAISSEA.
KAJOE RASAMALA. Zie CANARIUM MIORO- 

CARPUM.
KAJOE SERIAWAN. (mal.) Inl. drogerij; bast 

van Symplocos odoratissima Chois., fam. Slyracaceae. 
De bladeren komen in de bekende obat sëriawan, 
welke spruwkruiden als „species antiaphtosa” in de 
Ncderlandsche Pharmacopee Ed IV zijn opgenomen. 

KAJOE TAHI (mal.). Zie OELTIS en SAPROS-
MA.

KAJOE TÈDJA (mal.). Zie CINNAMOMUM 
INERS.

KAJOE TÉNGAR (mal.). Zie CERIOPS.
KAJOE TÉLOR (mal.). Zie XANTHOPHYL- 

LUM.
KAJOE TIMOER (mal.). Zie GREWIA SALU- 

TARIS.
KAJOETRAWAS (jav.). Zie MIOHELIA MON- 

TANA.
KAJOEADI. Eiland gelegen ten Z.O. van Saleier 

en daaronder ressorteorend. Het wordt met de 
zuidelijkcr gelegen eilandjes Kaoena en Pooloe 
Pandjang (niet te verwarren met de gelijknamige 
eilandjes bez. Kalao toewa) bestuurd door een 
galarang. Het eiland heeft een lengte van 10 K.M. 
bij een gruotsLe breedte van d; 3 K.M. en een op
pervlakte van omstreeks 19 K.M.2 Het N.W. deel 
is ingenomen dooi' een kalkgcbergle, dat in den Boe- 
loe Nahooloc een hoogte bereikt van 320 M. In het 
N.O. heeft men don kalkberg B. Bochoeng 'Pa ra rang 
(122 M.), terwijl op de Z.-punt van het eiland wordt 
aangetroffen doA B. Tandjoeng Lipang (147 M.). 
De rest van het eiland is een laagvlakte, die vooral 
tusschen de beide eerstgenoemde bergen tot het N. 
zeer vruchtbaar is. De voornaamsto kampongs zijn 
Bono Lambere aan de N.-kust, met een goede anker
plaats, Poengarana aan de VV.-kust on mede aldaar 
do Orang Badjo Kampong Badjo. De bevolking is 
afkomstig van Saleier en was in 1915 sterk

KAJOETANAM. Plaats op Sumatra’s Westkust, 
gelegen aan de spoorlijn van Emmahaven naar do 
Padangsche bovenlanden. Wegens de sterke rijzing 
van het terrein begint hier do tandradbaan, die door 
de Anai-kloof loopt(zic AXEI.). KajoeTanam. 140M. 
boven zee gelegen, stond bekend als gezond en zoo 
werd er een groot herstellingsoord gebouwd, toen
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KAKI-AJAM. Maleische naam voor ccn Zeester' 
Linckia miliaris. Slangsterren, Opliiocoma-soorten, 
liccten Goerita-karang. Zie STEKELHUIDIGEN. 

KAKI-APPEL. Zie DIOSPYROS KAKI. 
KAKI-KOEDA (mal.). Zie HYDROCOTYLE 

ASIATIÖA.
KAKIALI.ÏÏet hoofd van den Hitoe’schen opstand 

onder het bestuur van den gouverneur van Amboina 
Gerard Demmer (1642—1647); werd den 16en Au
gustus 1643 door den Spanjaard Francisco de Toyra 
vermoord. (Zie „De ambonse historie” enz. door G. 
E. Rumphius, in de Bijdragen tot de T., L. en V. van 
N.I. uitgegeven door het Kon. Inst. voor de T. L. V. 
van N.I. Deel LXIV [1910] blz. 220).

KAKI(H)AN- of KAKÉHANVERBOND. Geheime 
vereeniging op West-Ceram, waartoe de mannelijke 
leden der Pata-siwa-(h)itam (zie CERAM p. 470) 
beliooren; dezen bewonen in hoofdzaak het gebied 
der „drie wateren” n.1. der rivieren Eti, Sapoléwa 
en Tala. Zoodra de jongens den volwassen leeftijd 
bereikt hebben of eerder reeds worden zij opgeno
men in den geheimen bond en krijgen zij als teeken 
daarvan een zwart-blauw bondsteeken op borst, ar
men of dijen getatoeëerd; vandaar de naam Pata- 
siwa-itam (itam, hitam = zwart). Wegens de groote 

geheimhouding, die van alle leden van het verbond 
geëischt wordt, zijn de inwijdingsceremoniën en het 
eigenlijke doel van het verbond niet met juistheid 
bekend ; zooveel schijnt echter vast te staan, dat de 
priesters, die de nieuwelingen inwijden, de voorstel
ling geven, dat dezen door een boozen geest of den 
duivel gedood of verslonden zijn; aan de buiten
staande vrouwen worden bebloede speren en hak
messen, en plassen bloed op den grond vertoond. 
Na eenigen tijd komen dan de priesters aan de in 
rouw zijnde negorij medcdeelen, dat do jongelingen 
door hun macht weder uit den dood zijn opgewekt, 
en weldra komen dezen ook, vuil en beslijkt, in het 
dorp terug, waar zij zich aanstellen als kleine kinde
ren, die niet eten, loopen of spreken kunnen; elk 
hebben zij een eigenaardig besneden en beschilderd 

* bamboestokje in de hand, dat zij van den duivel heb
ben ontvangen. De inwijdingsplechtigheden hebben 
plaats in het kakianhuis of de baileo pamali, die 
meestal op een afgezonderde plek in het bosch bui
ten de negorij staat. Wanneer een inwijdingsfeest 
ophanden is, wordt door de mannelijke bevolking 
der negorij dat huis in orde gemaakt of nieuw ge
bouwd; de leiders van de plechtigheid zijn de pri 
ters, maoewèn, waarvan er een, de maoewèn besar, de 
voornaamste en tevens de bewaker van het kakian
huis is.

Het Kakian-verbond is hoogst waarschijnlijk te 
beschouwen als een der laatste overblijfselen van het 
in vele streken en vooral in Indonesië vroeger veel
vuldig voorkomende verbond der ongetrouwde vol
wassen jongelingen in den stam, waarvan men in 
onzen Archipel nog allerwege de sporen ziet in de 
vergaderhuizen der dorpen (balai, sopo enz.), die 
thans tot allerlei doeleinden dienen, maar vroeger 
de mannenhuizen moeten geweest zijn, zooals ze dat 
nu nog uitsluitend zijn in sommige deelen van 
Nieuw-Guinea {roem-s ram, karèwari) en elders. 
Onder meer wijzen de aard der inwijdingsceremoni
ën, die symbolisch uitdrukken, dat het kind sterft 
om als jongeling tot een nieuw leven op te staan, en 
de omstandigheid, dat vrouwen en kinderen van de 
plek der samenkomsten verwijderd gehouden moeten 
worden,in deze richting. De wijzigingen,die opOeram 
deze mannenbond ondergaan heeft, zijn uit den 
loop der geschiedenis dan gemakkelijk te verklaren.

hot hospitaal te Oeloe Limau Manis (bij Padang aan 
den voet van het Barisan-gebergtcl te KlënT~werd 
voor de van At-jèh geëvacueerde militairen. De 
plaats is echter zeer warm, het aantal gecvacueei'den 
van Afcjèh venninderde sterk, daarom werd reeds in 
1907 het kostbare etablissement verlaten.

Vroeger was Kajoe Tanam een ondeiafdeeling 
met gelijknamige hoofdplaats. Sedert de gewest, 
reorganisatie ter Sum. Westk. van 1913 (Ind. Stb. 
No. 321) behoort het grootendeels tot het district 
Padang Pand jan g der gelijkn. onderafdeeling (zie 
aldaar).,-’i fb'u C

KAJONI. Ecnc rivier in Nieuw-Guinea. Zij mondt 
uit in de baai van Sekar bij de kampong van dien 
naam, op de zuidkust van de Maccluer Golf. De 
Kajoni is over ongeveer 9 K.M. bevaarbaar tot het 
punt, waar zij met een breeden waterval uit het ge
bergte treedt. Hooger op stroomt zij nu en dan on
dergronds. Op het punt, waarde Kajoni bevaarbaar 
wordt, ligt de gelijknamige nederzetting.

KAKAP. (mal., jav., soend.) (Lalc-s calcarifer 
BI.). Door de Europeanen verbasterd tot Kaalkop. 
Een tot de Zeebaarzen (zie aldaar) behoorende viseh- 
soort, die in zee en riviermonden leeft en als markt - 
visch hoog staat aangeschreven, ook bij de Euro
peanen. De visch kan zeer groot worden: te Soera- 
baja werd in IS51 een exemplaar gevangen van 170 
c.m. lengte en 200 pond gewicht.

KAKAP-BÈBÈH (wellicht juister„k. bèbèk”).Zie 
ZEEBAARS.

KAKAP MÉRAH. Zie ZEEBAARS.
KAKAPASAN (soend.), Zie HIBISOUS VE- 

NUSTUS.
KAK AS. Districtshoofdplaats, zie KAKAS- 

REMBOKEN.
KAKAS-REMBOKEN,. (vroeger 2 districten, 

Ivakas en Remboken), district der onderafd. _Ton- 
dano, afd. Menado, res. Menado, staande onder een 
lste districtshoofd of hoekoem-besar (zie HOE- 
KOEM) met standplaats Kakas. — De voornaamste 
plaatsen zijn; Kakas, aaïThef'meer van Tondano 
gelegen, 693 M. hoog, bestaande uit 5"kampongs. 
Het is een gezonde en welvarende plaats (veel 
sawah’s), met een pasanggrahan, druk bezocht 
door toeristen. In de nabijheid ligt de ambachts
school van het Zendingsgenootschap (met Rc- 
geeringssubsidie). Remboken uit 5 kampongs be
staande, eveneens aaiThët'meer, 695 M. hoog, potten 
en pannenbakkerijen, standplaats van een onder- 
districtshoofd en Paso (bet, warm), aan het meer 
van Tondano, met warme bronnen in de nabij
heid. — De bevolking van dit district behoort 
tot de Toeloer (bet. meerbewoners), en spreekt 
het Tondaneesch dialect in de Minahasa (zie Ton
dano).

KAKASKASEN, (bet. plaats, waar de haan ge
krabd heeft), voormalige districtshoofdplaats, be
hoort bij het district Tomohon Sarongsöhg, onder
afdeeling Tondano der afd. Menado, res. Menado. De 
plaats is op een hoogvlakte gelegen, 813 M. hoog. 
Men vindt in den omtrek vele sawah’s en vervallen : 
koffietuinen. Thans is het de standplaats van een 
hoekoem-kadoea of onderdistrictshoofd.

KAKATOE. Zie PAPEGAAI.
KAKATOEA, KAKATOEA SOEMPIT (IKAN). 

Zie LIPVISSCHEN.
KAKAWANG (borneö). Zie HOPEA.
KAKER-DARI. Naam op de Aroe-eilanden voor 

een Ijsvogel, Alcyonc pusilla. Eene andere IJs- 
vogelsoort, Sauromarplis Gaudichaudi, heet aldaar 
Kaker-derdar.

< - -

/
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Toen Ternate en Tidore hunne voeten naar Ceram 
ovorbrtnrhtclï,' koos het kakian-verbond partij 
Ternate of werd hot onder Temataanschcn invloed 
gebracht en zoo kreeg liet verbond voor hot eerst een 
politieke boteekenis. Later, toen tengevolge van de 
hongi-tochton der Compagnie Klein-Ceram (Hoc- 
amoeal) te vuur en te zwaard verwoest was, sloten 
de leden zich nauwer aaneen, en keerde de in
vloed van het verbond zich vooraf tegen de Hollan
ders; van dien tijd wellicht dateeren ook de groote 
geheimzinnigheid omtrent doel en wezen van den 
bond en de strenge straffen tegen elk, die iets daar
van aan niet-leden openbaarde. Daar het Kakian- 
verbond ten nauwste verband houdt met hot in- 
heemsch geloof, keerde het zich vanzelf ook tegen 
uitbreiding van het Christendom op Ceram. Naar 
mate echter het Gouvernement meer invloed kreeg, 
nam, vooral aan de kusten, de macht van het ver
bond af, ook de uitbreiding van het Christendom op 
Ceram deed er groote afbreuk aan. De drie hoofden 
van het verbond, de kapala saniril) van Tala, Sapo- 
léwa en Eti, die vroeger elk in hun ressort het hoog
ste gezag en de rechtsmacht in handen hadden, kre
gen officicele kleeding en attributen van het Gouver
nement en werden op die wijze de tusschenpcrsonen 
tusschcn het Gouvernement en de bevolking, hun in
vloed nam echter daardoor af, en ging meer over op 
de maoewèn of priesters, die onder de bergstammen 
de steunpilaren van het verbond bleven. Onderden 
invloed van het Christendom begonnen omstreeks 
het einde der vorige eeuw velen zich in het geheim 
van het verbond af te scheiden, totdat omstreeks 
1900 zelfs twee maocivèn bêsar te Kaibobo, do stand
plaats van den kapala saniri van Tala, lidmaat der 
Christelijke gemeente werden, zoodat verschillende 
borden en versieringen, zelfs het beeld van Toeale- 
ematai (den Zonnegod) aan den hulpprediker wer
den overgedragen. Sedert neemt de politicko betee- 
kenis van het verbond voortdurend af, vooral sinds 
gedurende de laatste expedities de invloed van het 
Gouvernement ook op de bergstammen zich be
langrijk heeft uitgebreid. Toch zijn nog ecu groot 
aantal inlanders, zelfs onder de Christenen, leden 
van het verbond, en wordt af en toe, o.a. nog in 1909 
te Nonialé met groolen luisterde inwijding van nieu
welingen gevierd, waartoe thans de vergunning 
van den Resident van Amboina wordt veroischt.

Literatuur : W. A. van Rees. De pionniersder be
schaving in Necrlands-Indië, 186G, blz. 92 c. vlg.; 
A. van Ekris. Iets over het Ceramschc Kakian- 
verbond in Tijdschr. Bat. Gen. Dl. XVI 1807 blz. 
290 e. vlg.; Ludeking. De residentie Amboina, 1808, 
blz. 07—78;; E. J. P. Sachse. Het eiland Scran en 
zijne bewoners, 1907, blz. 00—02, 80—82 en 90—95; 
'1’. .1. Bezcmer. Door Nedcrlandsch Oost-Indië, 1900, 
Hoofdst. VI (waarin ook mededeelingen van den 
hulpprediker H. Krayer van Aalst); Mevr. D.Kraycr 
van Aalst—van Aalst. Het Kakóhanfecst in Eigen 
Haard 1911, blz. 228—232, Over de afleiding van 
lid woord kahian zie Van Höevoll. „Vragen en 
Antwoorden.” Batav. Gen. 20e deel, blz. 102 Ver
volg van XXV (ISSI), blz. 676),

KAKKE. Zie IJSVOGEL.
KAKKERLAK (lipas mal., tjórö Jav„ tjoetjoc- 

ngoek SOKND.). Insect verwant met Sprinkhanen, 
Krekels en Veenmollen, behoorende tot de orde 
der Rcchtvleugeligen of Orthoptera, onderorde der 
Cursor ia. Een in Indië verbreide soort is Periplaneta 
(Slylopygus, Blalta) orienlalis, zij voert een nach
telijke levenswijze, is zeer schuw en snel ter been, ge
bruikt allerlei maar toch voornamelijk plantaardig 
voedsel, knabbelt met haar bijtende njonddcelen 
overal aan en is daardoor schadelijk. Door de 
neiging om zich in spleten en andere donkere plaat
sen te verbergen en om de voorraden van den 
mensch tot voedsel te gebruiken, komen de kakker
lakken veelvuldig in bergplaatsen, woningen en ook 
op schepen voor, en worden zij zoo door toedoen 
van den mensch over de gehecle aarde verspreid. 
Daardoor is waarschijnlijk de Periplaneta orienlalis 
evenals de americana in Europa gekomen, waar zij in 
bakkerijen, branderijen en op andere warme plaat
sen zeer talrijk wordt aangetroffen en, naar men 
zegt, do Europeesche Kakkerlak, Phyllodromia 
(Blalta) germanica, hier en daar heeft verdrongen.

De volwassen Periplaneta's zijn + 20 m.M. lang. 
De mannetjes zijn van twee paar vleugels voorzien, 
waarvan zij echter veel minder gebruik maken dan 
van hunne lange, slanke, mot stekelharen bezette 
pooten. De wijfjes van P. orientalis onderscheiden 
zich van de mannetjes doordien haar laatste achter- 
lijfsring met één kielvormigekam-puntin ’t midden 
omhoog steekt, terwijl bij de mannetjes deze ring 
plat is en ter weerszij, behalve de aan beide geslach
ten eigen staarlstift (cercus), een fijne stift (stylus) 
draagt, verder doordien hare vleugels korte en on
bruikbare stompjes blijven. Na de bevruchting zwelt 
het achterlijf van het wijfje sterk aan, en langzamer
hand wordt in de geslachtSDpening een langwerpig 
rond, betrekkelijk zeer groot, glad lichaam zichtbaar, 
dat meer en meer naar buiten treedt en daarbij, naar
mate het harder wordt, van wit door geel tot bruin 
verkleurt. Het heeft den vorm van een oudcrwctsche 
reistasch. Men noemt het somtijds ei, het is echter in 
werkelijkheid een eierkapsel (oötheka); langs zijn 
bovenkant heeft het een naad, die er uitziet als ware 
hij gevlochten, op de zijkanten vertoont het ter 
weerszij 7 dwarsinsnoeringen. Deze beantwoorden 
aan 8 hokjes; elk daarvan bevat één werkelijk ei, dat 
zich reeds voor het uittreden van het eikapscl tot een 
larve ontwikkelt. Van Phyllodromia germanica is 
waargenomen, dat de mocder-kakkcrlak het eikapsel 
na eenigen tijd langs den gevlochten naad opende en 
zoo hare larven zelf ter wereld bracht. Deze zijn van 
den beginne af van 3 paar pooten voorzien, waarmee 
zij onmiddellijk gaan rondloopcn, hare oorspronke
lijk witte kleur verandert spoedig in geel en bruin. 
Zij onderscheiden zich van de volwassen kakker
lakken door het gemis van vleugels en ondergaan een 
zestal vcrvcllingon; na de vierde worden do vleugcl- 
stompjes zichtbaar. Er wordt beweerd, dat tusschen 
ieder paar vervullingen een geheel jaar zou verloo- 
pen en dal ieder wijfje slechts eons of hoogstens 
tweemaal een eikapsel zou vóórtbrengen en kort 
daarna zou sterven.

Een goede manier om kakkerlakken uit te roeien, 
is het neerleggen van zware doeken, gedrenkt niet 
eenig suikerhoudend vocht. lederen morgen moot 
men daarop gaan stampen, alvorens de doeken op te 
lichten.

De naam K akkerlak wordt ook wel aan Al
bino’s gegeven. (Zie aldaar).

KAKOELOEK MESAK. Landschap thans deel

voor

i

T. J. B.

‘) Saniri zijn de raden, onder wier bestuur, al
thans in naam, de bevolking van West-Geram slaat; 
elk dier raden heeft tot voorzitter een kapala saniri, 
door do bevolking zelve gekozen en door hotGouver- 
nement benoemd. Waarschijnlijk werden tot deze 
waardigheid dus telkens personen gekozen, die reeds 
hoofden van het Kakianverbond waren.
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uitmakende van het landsckap Bcloe Tassi Fettoli, gc bladeren, dio vooral bij de tweede soort vaak diep 
onderafdceling Béloe, afd. Noord-en Middcn-Timor, ingesneden zijn. Zij worden als verkoelend gences- 
res. Timor en Onderhooriglieden. middel gebruikt.
'TQfKÖËNIR( wellicht juister UfftlkoeniransoEND.). KALANDO. Bergtop op Celcbcs van eene hoogte 
Zie MTJLLEN. • iH van 2963 M. (zie Celebes onder b, Middon-Celebes

KALA. De benaming aan Qiwa gegeven, wanneer blz. 454 ). 
hij als de almachtige vernieler optreedt. Zie QI- KALANGAN. Met Sait ni Hocta samengetrokkeii 
WAISME. tot één koeria, onderdeel 'dèr öiidéraidecling _Si-

KALABAHI. Plaatsje op Alor aan de diepinge- bolga en Batang-Toroe-districten, der afd. Beneden
sneden baai van den zelfden naara. standplaats van Tapanoeli, res. Tapanoeli, met gelijknamige hoofd
den gezaghebber der onderafdceling Alor, afdeeling plaats, gelegen ten Z. van Sibolgaaan de Kalangan-

.... Zuid Timor en Eik, res. Timor en Onderhooriglieden. rivier, die in de baai van Tapanoeli uitmondt, en
- KALABIENTIEN t. r. KALABINTING (mak.). aan den grooten weg van Sibolga naar Loemoet. 

Zie EEKHOORNS Het zielental beloopt ongeveer 150.
KALABOE GOENOENG. Berg ter Sum. Westlc. KALANGBRÈT. District van de afdeeling en het 

2172 M. hoog, gelegen in de Ophir-districten, op de regentschap Toeloeng-agoeng, residentie Kediri, 
grens van Sumatra’s Westkust en de residentie met eene oppervlakte van 187.5 K.M.2. Er zijn aldaar
Tapanoeli. Op dezen berg ontspringt de Pasaman. twee erfpachtsondememingen voor koffie en één 

KAlADJANA of KALANDJANA (jav.). Zie suikerfabriek. Het telde ulto 1905 eene bevolking
PANICUM MUTICUM. van ^ 76.000 zielen, waaronder 70 Europeanen en

KALADJËNGKING (mal), KALADJËNGKING 35 Chineezen.
(jav.). Zie SCHORPIOENEN. KALAN.G5-_Jinder dezen naam is een volkstam

KALAËNA-RIVIER. Zie CELEBES onder b. op Java bekend, dio vroeger een zwervend leven in 
Midden Celebes blz. 454 en d. den Zuidoostarm de bosschen leidde, maar door Sultan Agoeng van 
blz. 45S. Mataram genoodzaakt werd zich in vaste woon-

KALAJAR BADAG (-BADAK) (soexd.). Zie plaatsen, Kalangans genaamd, te vestigen. De Ka-
HODGSONIA. langs zijn over geheel Midden-Java verspreid, maar

KALAMOJANG. (mal. mol.), KALAMAJAR, worden toch vooral in de Vorstenlanden gevonden,
KALIMAJA (mal.) Kleine phosphorescecrende waar zij op de hoofd plaatsen Djokjakarta en Soera-
31 yriapodc. vermoedehjk een Siphonophora, laat karta afzonderlijke buurten bewonen. Van hunne af-
een lichtend spoor achter. komst is weinig bekend; volgens de fantastische ver-

KALALAWAR (mal.). Zie VLEERMUIZEN, halen der Javanen zouden zij afstammen hetzij uit 
INSEKTENETENDE. een bloedschendig huwelijk van een vorstin met haren

KALAM is een der Arabische benamingen van de zoon, hetzij uit de vermenging van een mensch met
Mchammedaansche geloofsleer, en dateert uit de een hond, die nu eens als stamvader, dan als stam-
periode, waarin onder invloed vooral der Christelijke moeder der Kalangs genoemd wordt, en wiens graf
dogmatiek verschillende onderwerpen van het ge- in de desaPragoeman (Semarang) gevonden zou wor-
loof voor het eerst min of meer wijsgeerig werden be- den. De Kalangs, die vroeger vooral bijzondere be
sproken en beredeneerd. Wie zulke vragen tot onder- roepen uitoefenden, — kopersmeden, vervaardiging
werp eener verhandeling maakte, werd aangeduid als van zweepen uit rotan, het vellen en bewerken van
tnoetakallim (d. i. iemand, die zulk eene vraag „be- hout, het laatste ook als heorendienst voor den Vorst,
sprak”) en de wijsgeerige behandeling der geloofs- —zouden bij huwelijken en sterfgevallen bijzondere
vragen noemde men „kaldm” (d. i. bespreking). Zij, gebruiken volgen, waarbij de hond een zekere rol
die het beredeneeren dezer onderwerpen als eene speelt. Zij werden vroeger door de overige Javanen
afkeurenswaardige nieuwigheid veroordeelden (zie met minachting beschouwd; tegenwoordig schijnt
ISLAM II, d), hebben den kalum in de scherpste dit in mindere mate het geval te zijn, daar zij
bewoordingen gebrandmerkt. Op grond nu der in thans wel bij elkander wonen. Zelfs zijn huwelijken
dien tijd ontstane overleveringen, waarin de kaldm tusschen Kalangs en andere Javanen niet zeldzaam,
aldus als iets zeer verwerpelijks wordt ofschoon deze nog wel tegengehouden worden door
voorgesteld, vermeed men het in den lateren Islam de verhalen, onder de Javanen in omloop, dat do
liefst, de orthodoxe geloofsleer „kaldm” te noemen Kalangs staarten hebben en bloedschondigen om
en gaf er de voorkeur aan, dit vak van godsdienst- gang met hunne kinderen zouden plegen. Men heeft

v wetenschap als de oesoel al-din of tawhid aan te dui- wel eens beweerd, dat de Kalangs verwant zouden
n. den; zie ISLAM, II, d, en vgl. verder xl. Goldziher, zijn met den zwarten, kroesharigon stam der Ne-

\VorIesungen überden Islam, 1910, p. 10D, 127—129; grito’s op do Philippijnen, enz.; zij onderscheiden
M. Th. Houtsma, De strijd over het dogma in den zich echter van de Javanen niet dooi1 voorkomen,
Islam, 1875, p. 87 v., 93 v. noch door kleeding of taalgebruik. Ook belijden zij

: - KALAMBOEWAI t. r. KËLAMBOEWI (mal.). den Islam on wordt de besnijdenis getrouw door hen 
(Ampul/aria). Zie GASTROPODEN. in acht genomen.

KALAMISOE. Bergtop van 2222 M.in het ZW-lijk Thans zijn de Kalangs in Djokjakarta deels koop- 
schicreiland van Celebes (zie aldaar onder e den lieden, deels timmerlieden, deels volgelingen van 
Zuidarm blz. 461). Javaansche grooten. In Soerakarta waren zij

KALANCHOE, plantengeslacht der Grassulaceao vroeger, toen do Soosoehoenan de vrije beschikking
met 2 soorten K. pinnala en K. laciniata, de eerste had over de houtbosschcn, belast met de zorg voor
veel op Java verwilderd, de andere uitsluitend ge- het kappen en vervoeren van het hout en onder
kweekt, vooral bij de woningen der Chineezen. De scheiden van de hoftimmerlicdcn, die tot het hof-
inlandsche namen Daoen Stdjoek (mal.) Bocnti- personeel werden gerekend. Thans zijn dezen echter
ris (soend.), Tjakar bèbèk (mal.) of Sosor bèbèk met de Kalangs samengesmolten en worden zij ook
(jav.). worden, naar het schijnt, voor beide soorten Kalangs genoemd, welke benaming dus alleen op hel
gebruikt. De kruidachtige planten hebben groote beroep s)q,at, dat wordt uitgeoefend, zoodat de be-
ijle bloempluimen en tegenoverstaande, dikvleezi- naming Kalang thans het gehccle ambtelijke perso-
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neel omvat, dat onder den Wod&nft Kalang met 
liet toezicht op do hoftimmerlicdcn belast is, be
nevens al hunne ondergeschikten.

In het Javaanschc wetboek Naw&IA prAdfttft, art. 
24, wordt van de Kalangs on Pinggirs gowag ge
maakt en aangenomen, dat do afstamming der laat- 
ston bepaald wordt door de moeder, die der eersten 
door den vader.

ZieKotjen, T.Bat.Gen.XXIV,1877, bl.421; Yolli,... 
Java, II, bl. 579; A. B. Moyor, Die Kalang auf Java 
(Leopoldina XIII, Aug. 1877, bl. 4); J. Knebel, T. 
Bat. Gen. XXXVII, 1894, bl. 489; Dr. H. ten Kate, 
1’Anthropologie, Tóme XXVI, 1915, blz. 229—241.

KALANTARA (jav.). Zie LEUCAENA.
KALAO(LAMBÈGO).Eiland, gelegen ten Z.O.van 

Saleier en administratief daai’onder ressorteerend. 
Het wordt bestuurd door een onbezoldigd galar- 
rang. Het eiland heeft eene lengte van + 30 K.M. 
bij cene grootste breedte van 5 a 6 K.M. en eene op
pervlakte van ongeveer 120 K.M.2. Het bestaat bij
na geheel uit bergland met van Oost naar West ge
richte ketens, wier uitloopers in elkaar vallen. Een 
groot aantal toppen, waarvan de Boeloe Tombong of 
Papakang de hoogste is (187 M.), verheffen zich 
regelmatig over het eiland. Zij zijn klein van om
vang en veelal zeer steil, sommige bolvormig of ke
gelvormig. Naarde N.-zijde loopen de hellingen steil 
af met smalle diepe ravijnen; de Z.hcllingen zijn 
minder steil. Op het O.-deel van het eiland heeft men 
enkele breede, zacht glooiende vlakten. Op de Z.W. 
kust heeft men eene uitgestrekte vlakte. Rivieren 
zijn er niet, slechts enkele kreekjes. Een voetpad 
loopt over het Oostelijk deel van het eiland. De 
kampongs zijn gering in aantal, de grootste, nl. 
Kalao met Bcroe, ligt op de Z.O.-kust, waar de 
schepen in den westmoesson eene goede ankerplaats 
vinden. De bewoners zijn afkomstig van Boeton. 
Vandaar gingen zij naar Kalao Toewa, doch door de 
zeeroovers verdreven verplaatsten zij zich later naar 
Kalao. In 1912 bestond de bevolking uit ongeveer 
1100 zielen. De gezondheid is ongunstig door malaria, 
ondervoedingen slecht drinkwater. De voornaamste 
cultuur is die van djagoeng, waarvan iets kan wor
den uitgevoerd; do klappercultuur is van weinig 
boteckcnis, doch wordt beter. In 1912 bedroeg do 
opbrengst aan belasting / 717. — Zie mede onder 
BONERATE EILANDEN.

KALAO TOEWA. Zie BONERATE-EILANDEN.
KALAPA. In het Maleisch spreekt men van „po- 

hon nioer” of ,,-njioer” of, met een mogelijk aan het 
.Javaansch ontleend woord, van „pohon kölapa” of

kalapa”, in het Soendaasch van „tangkal kalapa”, 
in het Javaansch van „oowit kalapA” of ,,-klapa”, 
of „oewit kram bil”. Dc Clercq geeft in zijn Plantk. 
Woordenb. voor Ned. Indië ver over de honderd in- 
landschc namen op, die in de verschillende talen en 
dialecten van den O. I. Archipel voor den „calap- 
pus-boom” (Rumphius) worden gebezigd.

De wetenschappelijke naam is Cocos nucifera, L., 
behoorendo tot de plantenfamilio der Palmen ; in het 
Ncderlandsch het best aangeduid als cocospalm. Do 
naam, waarbij hij het meest door de Europeanen in 
Indië wordt genoemd, is klapperboom, d.i. een ver
bastering van het woord kalapa.

Als het oorspronkelijke vaderland van den cocos- 
palrn moetende Noordelijke landen aan de Westkust 
van Zuid-Amerika worden aangezien. Zijn overbren
ging naar de tropische landen van Azië moet reeds 
in praohistorische tijden hebben plaats gehad. Hot 
voorkomen van den cocospalm in onze tegenwoordi
ge O.I. Koloniën is reeds bekend uit de alleroudste

verhalen der Arabieren en Chincezcn over reizen 
naar den Maleischcn Archipel.

Dc hypothese, dat do geographischo verspreiding 
van dezen palmboom, dank zij het uitstekend drijf- 
vermogen van zijne vruchten, door bemiddeling 
van zeestroom in gen zou geschieden, beantwoordt 
niet meer aan onze tegenwoordige kennis van deze 
cultuurplant.

De Cocos behoort tot dc vederpalmen; de rijzigo 
stam draagt aan zijn top een machtige kroon van 
bladeren, uit wier oksels de enorme bloeiwijzen te 
voorschijn treden en waar omstreeks een jaar na do 
bloei de zware vruchttrossen hangen. Do ge
middelde leeftijd van den cocospalm bedraagt 
80 jaar, ofschoon hij stellig 100 en meer jaren oud 
kan worden.

De zuilvormige on vertakte stam bereikt gemakke
lijk een hoogte van 20—25 M. en is over zijne geheele 
oppervlakte voorzien van lidteekens van de aan
hechtingsplaatsen der afgevallen bladeren, terwijl 
de stambasis meestal in omvang is toegenomen. De 
volwassen bladeren kroon heeft gewoonlijk 20—30 
soms zelfs 35 bladeren tegelijk aanwezig en elk blad 
bereikt een lengte van 5—8 M. en bezit ongeveer 60 
—80 paar bladslippen, die % M. lang zijn. De co
cospalm heeft éénsiachtige bloemen, die echter op 
hetzelfde individu voorkomen;hij is dus éénhuizig. 
Tot kort vóór de ontplooiing wordt de circa 2 M. 
lange inflorescentic omsloten dooreen bloeischeede, 
die later afvalt. De bestuiving geschiedt zoowel door 
insecten als door den wind.

Do vrucht van Cocos nucifera is een steenvrucht, 
zoodat de naam van cocosnoot feitelijk onjuist is. 
Dc cocosvrucht is gewoon lijk éénzadig, in bijzondere 
gevallen 2- of 3-zadig. Het cocoszaad wordt omge
ven door een dikken vruchtwand, bestaande uit een 
vezeligen bolster, die van buiten omgeven is door 
een leerachtige huid en van binnen tegen een steen
harde schaal aansluit. Alles wat zich inwendig van 
deze harde schaal bevindt, behoort tot het cocos
zaad.

In Ned.-Indië komt van het geslacht Cocos alleen 
do soort C. nucifera voor, doch daarvan zijn ver
scheidene variëteiten voorhanden. Over het meeren- 
deel dier variëteiten zyn haast geeno gegevens 
bekend, terwijl het hoogst wenschelijk zou zijn, 
indien een onderzoek naar hunne cultuur-waarde 
werd ingestcld.

De cocospalm is van nature geen strandplant, of
schoon hij aan tropische kusten zelden ontbreekt. 
Hoewel het geen groeivoorwaardc is, verdraagt deze 
palmboom een substraat, dat een hoog gehalte aan 
keukenzout bevat, en juist daarom kan hij zoo uit
stekend aan het zeestrand gedijen. Het nut van den 
cocospalm is zeer groot en velerlei; enkele der voor
naamste toepassingen mogen hier worden opgo- 
somd. Het hout van den stam, hoewel niet zeer duur
zaam, wordt voornamelijk voor binnenwerk in de 
huizen gebruikt on voor het vervaardigen van in- 
landschc snuisterijen. De wortels dienen voordo be
reiding van inlandsche geneesmiddelen en do akar 
këlapa hidjau (mal.) geldt op Java als diureticum. 
Het jonge groeipunt van den stam — zg. palmiet — 
wordt als groente gegeton (palmkool, die ook als 
zuur wordt ingemaakt); van dc allerjongste, nog 
witte bladslippen worden mandjes gevlochten, waar 
in men rijst stoomt, die daardoor een bijzonder lek
keren smaak verkrijgt. Van de oudere bladeren ver
vaardigt men allerlei vlechtwerk voor kortstondig 
huiselijk gebruik en van hun stevige middennervou 
worden bezems gemaakt. Bij feesten dienen de groe-
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garine vervaardigd, die tegenwoordig steeds meer 
de natuurboter vervangt.

Verdere nevenproducten kunnen uit de verwerkte 
grondstof nog verkregen worden voor de zeep- en 
kaarscnfabricage.

In Ned.-Indië is de cocoscultuur hoofdzakelijk 
nog in handen van de inlanders, ofschoon het Euro- 
pcesche kapitaal zich ook voor deze cultuur is gaan 
interessceren. Behalve op Java is o.a. op Bomeo’s 
Westkust, op Celebes en in verschillende deelen van 
Sumatra dc cocosteelt een hoogst belangrijke volks
cultuur.

Vruchtbare alluviale gronden, w.o. humusrijke 
zandgronden of zanderige leemgronden, verdienen 
wel cle meeste aanbeveling voor de cocoscultuur; 
kleiachtige gronden zijn over het algemeen weinig 
geschikt, ofschoon op de Westkust van Bomeo deze 
cultuur bij voorkeur op zeeklei-gronden wordt uit
geoefend. Vóór alles verlangt de cocospalm zooveel 
mogelijk lucht en zonlicht, want van de minste 
schaduw is hij in hoogc mate afkeerig.

Onder dc talrijke variëteiten, die in Ned.-Indië 
voorkomen wordt de kalapa idjo (jav.) — d. i. 
Cocos nucifera, L. var. viridis, Hassk. — zoo goed als 
uitsluitend aangeplant; in den laatsten tijd is men 
ook meer aandacht gaan wijden aan de kalapa bali 
(jav.) — d. i. Cocos nucifera, L. var. rnacrocarpa, 
Hassk. —, die buitengewoon groote vruchten voort
brengt.

Wenscht men een zoo goed mogelijken aan plant 
tc verkrijgen, die later aan hoog gestelde verwach
tingen zal voldoen, dan mogen bij de cocosteelt geen 
bijcultures worden toegestaan. Een onderlinge af
stand van 10 M. in en tusschen de rijen is voor Cocos 
een goede plantwijdte, waarmede op één bouw 80 
exemplaren komen te staan.

De gemiddelde leeftijd, waarop de cocospalm 
een marktwaardig product begint te leveren, moet 
niet beneden het 10de levensjaar worden gesteld, 
of negen jaren na het uitplanten van de éénjarige 
bibit in den vollen grond. De jaarlijksche opbrengst 
van een grooten aanplant dient men niet hooger dan 
op gemiddeld 35—45 rijpe vruchten per volwassen 
boom te stellen.

De cocoscultuur in Ned.-Indië heeft van ver
scheidene plagen te lijden, die bijna uitsluitend door 
dierlijke vijanden worden veroorzaakt. De meest ge
vreesde vijand is de beruchte klappertor — Onjctes 
rhinoceros, L. —, die door zijn aantasting den boom 
kan doen af sterven.

De totale uitvoer van eopra uit Ned.-Indië be
droeg voorde laatste 10 jaren de volgende hoeveel
heden in tonnen van 1000 K.G.:

ne bladeren den inlander tot festoenen, die hij met 
bloemen versiert, terwijl de dorro bladeren met hars 
tot fakkels worden verwerkt.

Van den jongen bloemstengel wordt na vooraf
gaande behandeling polmsap afgetapt, waaruit men 
door indamping palmsuiker en door verschillende 
andere bewerkingen palmwijn, gist, arak en azijn 
verkrijgt. Het versch opgevangen sap is volkomen 
helder en een aangename frissche drank, die echter 
spoedig troebel wordt wegens dc gisting der aanwe
zige suiker. Laat men het sap vergisten, dan ont
staat de zg. palmwijn (lëgèn of toewak) terwijl de 
afgezette droesem als gist kan worden gebruikt ; uit 
den palmwijn wordt verder arak gestookt. Na on
geveer één etmaal is de alcoholische gisting afgeloo- 
pen en begint dc azijnzure gisting, die tot azijnbe- 
reiding leidt. Voor de suikerbereiding dient de 
gisting van liet versche sap te worden(vporkomen

■,___. door het op een open vuur in te dampen. jÖpor aan-
branding verkrijgt de dikke stroop een bruine kleur, 
zij wordt dan in eenvoudige vormen gegoten en 
levert bij afkoeling een aangenaam smakende bruine 
suiker op, die op de pasprs eu in de warongs in 
koekjes van verschillende grootte en formaat ver
kocht wordt.

Het voornaamste nut wordt echter van de cocos- 
vruchten getrokken. De vezelige bolster levert na
melijk de cocosvezel — de z.g. „coïr” —, die na 
voorafgaande bewerking gebruikt wordt voor het 
maken van cocosmatten, touwwerk, borstels, enz. 
De inwendige harde vruchtschaal, die het zaad om- 
geeft, wordt verwerkt tot lepels, drinkbekers, in
houdsmaten, enz. Het meest belangrijke bestand
deel van de vrucht is het kiemwit van het cocos- 
zaad — het z.g. „cocosvleescli ” —, dat in zijn in
wendige holte het cocoswatcr bevat.

Dat kiemwit vindt toepassing door zijn gehalte 
aan vette olie. Het winnen van die olie kan onmid
dellijk uit het versche cocosvleescli plaats hebben 
of nadat dit vooraf gedroogd is en dan den naam 
van „eopra” verkregen heeft. De bereiding van olie 
uit het versche kiemwit wordt alleen door de in
landers verricht en bepaalt zich hoofdzakclijk ter 
voorziening in de plaatselijke behoeften. Het ren
dement van 300 goed gerijpte, versche cocosvruch- 
ten bedraagt volgens primitieve inlandsche berei
ding ongeveer 38 L. cocosolie.

Het droogproces voor de copra-bereiding kan 
geschieden door liet cocosvleescli bloot te stellen aan 
den zonneschijn of door kunstmatige- verwarming. 
De inlandsche wijze van kunstmatige droging boven 
een zacht open vuur levert in den regel een wan
kleurig en onwelriekend product, waardoor de co- 
pra uit Ned.-Indië en vooral uit de Buitenbezittin
gen op de Europeesche markt geen goeden naam 
heeft.

1907 111.688
1908 152.233
1909 117.569
1910 109.235
1911 178.283

1912 169.899
1913 152.729
1914 152.809
1915 129.187
1910 88.842

In onze O. I. koloniën bestaan tegenwoordig tal
rijke modern ingerichte fabrieken, waar de eopra 
tot olie verwerkt en als copra-olie geëxporteerd 
wordt. Goed gedroogde eopra heeft een gehalte aan 
olie van ^ 65 %. De fabriekmatige winning van de 
copra-olie geschiedt door hydraulische persing der 
vooraf fijn gemalen eopra en het residu, dat daarbij 
overblijft — de z.g. „cocospulp” —, vormt als vee
voeder (cocos-koek) of als meststof (coeos-boengkil) 

niet onbelangrijk bijproduct/
De ruive copra-olie levert

'i
i

Op do copra-markt onderscheidt men twee hoofd
merken, nJ.: 1) E. M. 8. z.g. fair merchantablo sun- 
dried, en 2) F. M. — fair merchantablo —; vorder 
kent men nog twee ondermerken, n.1. „mixed” en 
„telquel”. Naar aanleiding van de vele klachten 
over de eopra uit Ned.-Indië heeft zicli te Amster
dam uit de Vereeniging voor den copra-handel een 
arbitragc-bureau geconstitueerd, dat uitspraak doet 
over eventueele kwaliteits-gcschillen.

Literatuur : F. W. T. Hunger, Cocos nucifera, 
Handboek voor de kennis van den cocospalm in

■
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een
na zorgvuldig raffine

ment een zuiver reuk- en smaakloos vet, dat als 
braadvet toepassing vindt. Door het zuivere vet te 
verboteren met gepasteuriseerde melk onder toe
voeging van tafelolie wordt de plantenboter-mar-
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rXNed.-Indië, zijn geschiedenis, beschrijving, cultuur 
, cn producten, 1916; E. Prudhomme, Lc Cocotier, 

Ay 1906; P. Preuss, Die Kokospalme, 1911; H. Hamel 
^Smith and F. A. G. Papc, Coconuts, 2c Edit. 1917.

KALASAN. .Een der drie regentschappen in de 
residentie Djokjakarta, waaruit Mataraman (zie al
daar) bestaat. Het heeft eeno gelijknamige hoofd
plaats cn wordt ten W. begrensd (van Noord 
Zuid) door het regentschap SJérnan, de hoofd plaats 
Djokjakarta en het regentschap Bantoel, ten Z. door 
de regentschappen Bantoel en Goenoeng Kidoel, ten 
O. door Goenoeng Kidoel en de residentie Soerakarta 
en ten N. door den Merapi. Het wordt verdeeld 
in vijf districten, t.w. Kedjambon, Krapjak, Ber- 
bah, Prambanan cn Koct&gcdé; bij dit laatste dis
trict behoort ook do Solosche enclave van dien

zekere suprematie te doen uitoefenen over de sagi- 
rechters, gebeurd is in allen gevalle dat niet. Het 
ambt is zeer snel volkomen ontaard tot een soort 
hofcercmoniemeestcrschap, waaraan bepaalde in
komsten uit de havenrechten waren verbonden, en 
eindelijk wist een titularis, gebruik makend ven ’s 
vorsten genegenheid en van de zwakheid des toen- 
maligen Panglima Meuscugit Raja (het hoofd van 
de ongeveer 24 gampöngs aan weerszijden van de 
Atjèh-rivier, in de omgeving van het hof en de 
hoofd moskee) het gezag te krijgen over de helft 
van diens gebied.

Zic^Dr. C. Snouck Hurgronje, De Atjèhers, I,
101 vy.

In 1905 word de toenmalige Teukoc Kali Malikön 
Adé verbannen (Zie Kol. Verslag 1906, kol. 14/15); 
het ambt werd ingetrokken on de hoofden der 
tot het gebied Mcuseugit Raja-rechteroever be- 
lioorendo gampöngs staan sedert rechtstreeks onder 
het gezag van don controleur te Oclèë Lheuë (Zie 
Ind. Stb. 1906 No. 105 en Kol. Verslag 1907).

KALI MAS._ Naam, dien de noordelijke arm 
der~~Kali Brantas, de K. Soerabaja, draagt in 
het gedeelte van haren loop, dat door deze stad 
stroomt.

KALI RABÖN DJALÉ! Eigenlijk Qadhi Rabboel- 
Djalïl, d. i. „rechter van den almachtigen Heer”. 
Titel van de drie Atjèhsche sagi-rechters. Was de 
panglima sagi min of meer dc hoofdoelèëbalang 
zijner confederatie, de „kali rabön djalé” was de 
voornaamste kali binnen dat gebied. Naar de oor
spronkelijke bedoeling zouden de hoofdkali’s door 
den soeltan worden aangesteld, terwijl de gewone 
kali’s,die de oelèëbalang’s ter zijde stond en, door den 
hoofdkali of althans in overleg met dezen moesten 
worden benoemd. In strijd daarmee is het ambt van 
kali rabön djalé ten slotte erfelijk geworden en 
erven ook meestal dc gewone kali’s der oelèëba- 
langschappen hun ambt als een familiegoed. Een 
natuurlijk gevolg is, dat men voor al die ambten 
dikwerf naast elkaar vindt: functionarissen zonder 
titel en titularissen zonder functie.

Zie Dr. C. Snouck Hurgronje: De Atjèhers, I, 97 
—105.

KALIANDA. De onderafdeeling Kalianda, voor 
1912 Ketimbang genoemd, behoort tot de afdeeling 
Telokbetong der residentie Lampongsclïë Dts^~ 

"tricten, grenst “in het W. aan do Lampongbaai, in 
het Z. aan straat Soenda en in hef Ö. aaii dedava 
Zee.

naar

naam.
Op ulto 1905 bedroeg het aantal inlanders bijna 
138.000. Omtrent de Europeanen en Vreemde Oos
terlingen ontbreken gegevens. Er zijn in dit re
gentschap 16 Europeescho landbouw-ondernemin- 
gen voor suiker en tabak. De voornaamste Hin- 
doe-oudheden van het gewest Djokjakarta worden 
in dit regentschap gevonden, o.a. de Tjandi’s Sari, 
Prambanan, Kali Béning of Kalasan, Sèwoe, Idjo 
èn Abang.

KALASAN of Kólasan. Een woest en ontoeganke
lijk bergland in de residentie Tapanoeli van Suma- 
tra, ten Noorden van de kustplaats B^roes. Het 
wordt doorsneden van tallooze riviertjes, die diepe 
dalen hebben uitgeschuurd. Dc moesten dezer ko
men uit in de Tjenendang, een der bronrivieren van 
de Simpang Kanan. Waarschijnlijk wonen er in het 
geheel niet meer dan ongeveer 1500 gezinnen.

KALASI. Zie SLANKAPEN.
KALATJÈS. Soendancesche naam voor honing

vogels, behoorende tot het genus Arachnothera. 
Zie HONINGVOGEL.

KALAWARA NAPOETI. Javaansche nederzet
ting in het landschap Sigi (zie aldaar), gesticht door 
de Witte Kruiskolonie met het doel door immigratie 
van Javanen de dun bevolkte Paloe-valleispoediger 
tot ontwikkeling te brengen en aan de Kajélische 
bevolking betere methodes te leeren bij den sawah- 
arbeid, welk doel echter niet bereikt is.

KALAWET. Zie GIBBON.
KALDÉ (mal.). Zie EZEL.
KALËMBAK (.jav.). Zie JIHABARBEL,
KALÈMOJANG (.mal. mol.). Zie HOMALOME-

i

NA.
KALENDER. Zie MOHAMM. KALENDER en 

TIJDREKENING.
KALÈNG POETIH en KALÈNG MAS. (batav. 

mal.). Zie SPREEUW.
KALI. Inlandscho uitspraak van Kddki, d.i. 

/échter.
KALÏ i-< de benaming van de gemalin van Qiwa, 

wanneer zij als verdelgster optreedt. Zie DOERGA.
KALI. Laag-Jav. woord voor rivier, hoog-Jav. 

lèpên.
KALI MALIKÖN ADÉ. Eigenlijk Qadhï Malikoel- 

Adil, d. i. „rechter van don rechtvaardigen koning”. 
Titel van een ambt, ingestold door een Atjèhsch 
soeltan, die daarmede bedoelde een voorzitter der 
vorstelijke rechtbank te krijgen, die op de hoogte 
was van dc Goddelijke wet. Volgons veler beweren 
had die Kali, behalve met de Goddelijke wet, ook 
rekening te houden met de adat. Vandaar zijn titel: 
rechter „des rechtvaardigen konings”, in onder
scheiding met dien der drie sagi-rechters: „van don 
Almachtigen Heer”, die enkel de „hoeköm” han
teerden. Heeft het in de bedoeling gelegen, hun

Tot deze onderafdeeling behooren de eilanden 
Sebesi, Seboekoe, Krakatau mot de in de nabij
heid gelegen eilanden Verlaten eiland en Lang- 
oiland, alle in Straat Soenda en de Zutphensche 
eilanden, vlak onder dc O. kust in den N. uitgang 
van Straat Soenda.

De opporvlaktc dezer onderafdeeling bedraagt 
937 K.M.a; hot aantal inwoners bedroog in 1905: 
14.000. Het Zuidolijk gedeelte wordt ingenomen 
door den kegelvormigen berg Radja Basa, met 
zijn toppen Radja Basa (1281 M.) cn Barilang 
(1181 M.). Naar het N. strekken zich de uitloopers 
uit om te eindigen in een lage moerassige land
streek; het N.W. deel der onderafdeeling is berg
achtig, deel uitmakende van het zich in de 
grenzende onderafdeeling Telokbetong langs de 
Oostzijde der Lampongbaai uit strekkende lage berg
land. °

aan-

Het Zuidelijk uiteinde der onderafdeeling heet 
Varkenshoek. Van den Radja Basa stroomen tal 
van riviertjes, waarvan het water door de bevol-

17
:/



-9

K A LIA N D A - Iv A LIS O E S O E H B A AI.25S

king, die zich aan de Westzijde in verschillende 
kampongs aan den voet of op de uitloopers van 
den berg gevestigd heeft, wordt gebruikt voor de 
door haar aangelegde sawahs, waarvoor Kalianda 
vanouds bekend is.

Een voor pedati’s en rijtuigen begaanbare weg 
voert, van Kalianda langs de kampongs om den 
Radja Basa met aan de Oostzijde een zijweg naar 
de kustplaats Ketapang, gelegen aan dc Javazee, 
terwijl Kalianda noordwaarts door een grooten 
weg verbonden is met Telokbetong.

Als bronnen van inkomsten komen naast den 
rijstbouw op sawahs en ladangs voor dc bevol
king in aanmerking de pepercultuur, die echter 
sterk achteruit gaat door droogte en door de aaltjes- 
ziekte, do klappercultuur en het inzamclen van 
boscliproducten. Hoofdzakelijk worden deze pro
ducten vervoerd naar de hoofdplaats Kalianda, 
waar ■$- 900 inlanders in 1905 woonden, stand
plaats van den besturenden ambtenaar, met een 
Chineeschc wijk. Chineezen en Inlanders koopen 
de waren op, daarna worden deze uitgevoerd hetzij 
met stoomers van de Kon. Paketv. Mij., die eene 
wekelijksche communicatie met Telokbetong en 
Batavia onderhouden, dan wel met zeilprauwen. 
Eenige kampongs aan de Oostzijde van den Radja 
Basa, vervoeren hunne producten naar dc kust
plaats Ketapang, van waar dc uitvoer per prauw 
naar Anjer (Bantam) plaats heeft. Andere in 
het N.Wr der onderafdeeling maken voor hunne 
producten gebruik van den grooten weg voor uit
voer naar Tarahan van waar het transport per 
prauw dan wel langs den grooten weg naar Telok 
betong geschiedt.

De besturende ambtenaar (Civ. Gezaghebber) 
wordt in zijn bestuurstaak bijgestaan door twee 
onderdistrictshoofden, aan welke de kampong
hoofden ondergeschikt zijn; die ambtenaar is 
met de magistratuur belast, en tevens Voorzitter 
van de proatin (inl. rechtbank) te Kalianda.

Omtrent gebruiken en gewoonten der inl, be
volking wordt verwezen naar de ethnographische 
beschrijving der Lampongsche Districten.

KALIANGËT. Oostelijk eindpunt der Madoera- 
stoomtram, aan den noordelijken ingang van de 
nauwe zeestraat tusschen Madoera en het eilandje 
Poeteran, een 10-tal K.M. beoosten de afdeelings- 
hoofdplaats Soemënëp (res. Madoera) gelegen. Er 
bestaat een geregelde verbinding door een 
stoomboot der Madoera-stoomtrara Mij. tusschen 
Kaliangët en Panaroekan (Besoeki), waarvan door 
de Madoereezen een zeer druk gebruik wordt 
gemaakt.

Sedert de invoering in 1898 van het zoutbriketten- 
stelsel geschiedt de vervaardiging dier briketten in 
de Gouvernementsfabrick te Kaliangët; de zetel 
van den Directeur van den dienst der Zoutver- 
pakking is mede aldaar gevestigd. Te Kram pon, 
afd. Sampang, res. Madoera (zie aldaar), bevindt 
zich nog een tweede dergelijke fabriek, doch die 
te Kaliangët is verreweg de grootste en' belang
rijkste en wordt nog voortdurend uitgebreid. Zij 
is langzamerhand tot een reusaehtige onderneming 
uitgegroeid met doelmatige woningen voor het 
talrijke personeel. De fabriek is door smalspoor- 
lijnen voor machinaal vervoer met de verschil
lende zoutetablissementen (depotpakhuizen) in 
het naburige zoutland Soemënëp (zie onder SOE- 
MENEP) verbonden. Voor de vergemakkelijking 
van den afseheep der zoutbriketten zijn in do 
laatste jaren soliede kademuren van gewapend

beton aan de naburige zeestraat gebouwd (in 
1915 voltooid)./} t'

KALIANGËT. Benaming van drie verschillende 
bekende warme bronnen in het gebied dor voor
malige residentie Bagclèn, residentie Kedoc.

KALIBAWANG. District met gelijknamige hoofd- 
plaats van de residentie Djokjakarta, behoorendc 
tot het Sultansgebied en gelegen ten W. van de 
Progo; het ressorteert onder het regentschap 
Pengasih (Koelon Progo), afdeeling Koclon Progo. 
Het heeft 2 onderdistricten7 Dëksil en Samigaloeh, 
en telde op ’t einde van 1905 omstreeks 27.000 
inwoners, allen Inlanders.

KALIBENING. I. . Desa in do residentie Djokja
karta, in dc nabijheid waarvan men de „tjandi 
Kalibëning” aantreft. Deze desa ligt dicht bij de 
regeritschapshoofdplaats Kalasan. De tempel, een 
der fraaiste van Java, wordt daarom ook wel 
tjandi Kalasan genoemd.

II. Bekende badplaats even buiten Magelang, 
aan den grooten weg naar Semarang.

Kalibëning was ook dc naara van eene 
koffieonderneming op den Sméroe, die in 1885 
bedolven is door een bergstorting, waarover een 
belangrijk rapport van Fenncma in „Jaarb. v. h. 
Mijnwezen” 18S6. Enkele Europeanen en ongeveer 
70 inlanders werden bedolven. De cenig over
levende was de laatste der Tenggereesche honden, 
die twee dagen na dc ramp in zijn vroegere verblijf
plaats Tosari op den Tengger kwam aangcloopen.

KALIDJAGA (SOENAN). Zie HEILIGEN (MOH. 
INDISCHE).

KALIMBOROT (soend.). Zie ÖASTANEA TUN- 
GURRUT.

KALIPOETJANG. Vroeger district, thans onder- 
district van het district Pengandaran, afdeeling 
Tasikmalaja der residentie Prcanger-Regcnt- 
seliappen. De plaats Kalipocljang ligt aan de 
Tjitandoei (benedenloop), die tot hiertoe voor vrij 
groote rivierstoomschepen bevaarbaar is. In 1912 
bestond een dagelijksche stoomvaartdienst tus- 
schen Tjilatjap en Kalipoetjang. Te Kalipocljang 
buigt dc weg Bandjar—Parigi, die eerst in zuid
oostelijke richting loopt, zich met een hoek van 
nagenoeg 90° Zuid westwaarts om. Ook doet dit 
de nieuwe spoorlijn Bandjar—Parigi.

KALIREDJA. District der controle-afdecling 
Banjoemas, afdeeling, regentschap en residentie 
van dien naam, met een oppervlakte van 182,5 
K.M.2. Het telt 51 desa’s met een 40-tal Europeanen, 
i 300 Chineezen en bijna 91,000 Inlanders (1915). 
De hoofd plaat s Soempioeh is aan den spoorweg 
Batavia—Djokjakarta gelegen.

KALISANGKA. Havenplaats van Ardjasa, dis
trict en contröle-afdceling Kangcan, afdeeling en 
regentschap Soemënëp, res. Madoera, gelegen 
de ruime, fraaie baai van Ketapang, in den noord- 
westhoek van hef eiland Kangean. Deze baai is 
in den westmoesson moeilijk toegankelijk.

Kalisangka wordt eenige keeren per maand 
aangedaan door den Gouvcrnementsstoomcr, 
welke de geregelde communicatie met Ga jam 
(Sapoedi) en Soemënëp onderhoudt. Er is vrij 
veel handel en vischvangst, y .. ■ >

KALISOESOEHBAAI. Noordelijk gedeelte van 
de wijde, naar het Oosten geheel open Dwaalbaai 
op de Oostkust van Boeton, op ongeveer 5' Z.B. 
De baai is nog zeer onvoldoende onderzocht en 
heeft vermoedelijk groote diepten; in het Noor
delijk gedeelte liggen eenige eilanden en vele 
rillen en ook midden vóór de baai zijn eenige riffen

aan
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gerapporteerd. De namen Kalisoesoch- en Dwaal- 
baai worden dikwijls verwisseld. De Hollandscho 
naam is ontstaan doordat naar de MolukkenJjc- 
stemde zeilschepen, welke in het vöÏÏe van den 
Oostmoesson te veel den Boetonwal hadden ge
houden, in de baai bezet zijn geraakt en liet door
komen van den Westmoesson hebben moeten 
afwachten om deze te kunnen verlaten. Zie Zee
mansgids deel V.

KALITJI (mal.). Zie OAESALPINIA BONDU- 
CELLA.

KALIWOENGOE. District van de contröle- 
afdeeling Bod ja, afdeeling en regentschap Kendal, 
residentie Semarang, met eene oppervlakte van 
184 K.M.2 Men vindt er één suikerfabriek en twee 
erfpachts-ondernemingen, gevestigd op 5 erfpachts- 
perceelcn, waarop de padicültuur wordt gedreven 
en vischvijvers zijn aangelegd. — Het district is 
verdeeld in 3 onderdistricten en had op uit. 1905 
eene bevolking van ruim 64.000 zielen, waarvan 
155 Europeanen en 250 Chineezen. '

KALJADO. Inlandsche naam door de Toradja’s 
op Cclebes gegeven aan een groote boomhagedis, 
Lophum arnboinensis Schlosser, die in uitwendigen 
vorm aan de Z. Amerikaansche Basiliscus-soorten 
herinnert (zie onder AGAMIDAE).

KALK, KALKSTEEN. De sirih-kalk, een door 
de inlandsche bevolking bij de bereiding van den 
.betel-pruim gebezigde stof, wordt . in den regel ver
vaardigd van gebrande schelpen/Verder wordt hiel
en daar koraalkalk gebrand ter verkrijging Aan 
ongebluschte kalk voor bouwmateriaal. De meeste 
kalkbranderijen van den latercn tijd winnen echter 
bergkaik (kalksteen), die op Java,, Sumatra en 
Borneo veelvuldig wordt aangetrolïeh, ten deele 
van jongen (tertiairen), ten deele van hoogen ouder
dom (kolenkalk). Op Sumatra is vooral deze laat
ste ontwikkeld; op Sumatra’s Westkust in het 
Barisangcbergte en het Ngalau-Sariboe-gcbergte 
werd het gesteente door Verbeek nagegaan en ge- 
kaarteerd; uit de onderzoekingen van Fennema en 
Volz in Noord-Sumatra jus gebleken dat het zich ook 
hier voortzet. De jongere zoogen. orbitoïdonkalk 
(eoceen) treedt op Sumatra in veel kleinere hoeveel
heid op dan de oudere. Langs dezuidkust van Java en 
de noordoostkust van Borneo is vooral do zeer jonge 
miocenc kalk sterk ontwikkeld. Op Java en Borneo 
komt verder nog een kalksteen voor, die wat ouder 
is dan deze laatste, tot het eoceen behoort en als 
nummulietenkalk kan worden aangeduid. Op een 
aantal eilanden in het oostelijk gedeelte van den 
archipel komen tot op 500 M. zeehoogte torrassen 
voor van kalksteen (koraalkalk), waarvan verrewog 
de meeste niet ouder zijn dan plioceen. Ook uit het 
mcsozoïsche tijdvak zijn van verschillende eilanden 
kalksteenen bekend, doch steeds in betrekkelijk 
kleine hoeveelheden.

Daar kalksteen niet behoort tot de delfstoffen, 
waarop de Indische Mijnwet van toepassing is, kan 
aan hem, die daartoe het verzoek doet, een vergun
ning worden verleend tot winning dier delfstof 
(meest wordt deze voor 30 jaar verleend) op domein
grond en waren in 1910 een 26-lal dier vergunningen 
uitgegeven, waarvan dat jaar slechts 4 in productie 
waren. Met verkregen product wordt aangewend öf 
bij de suikerfabrikago of als bouwmateriaal.

De zachte, poreuze, licht gele, mergelachtige kalk- 
Madocra wordt volgens Verbeek (Java 

1. 54) op veel plaatsen uitgehouwen voor bouwsteen, 
b. v. bij Arosbaja, waar uitgestrekto steengroeven 
bestaan. Vroeger werden hier en hij Grisee (Soera-

baja) ook veel waterfilters (zoogen. leksteenen) ge
maakt. waarvan het gebruik echter van lieverlede 
door den invoer van betere curopccsehc filters is af
genomen.

Voor het geografisch voorkomen der verschillende 
kalksteenen zijn de geologische detailkaarten te 
raadplegen/^* • ’ ?.*>-•. ‘ j

KALKSPONSEN. Zie SPONDEN. ' J
KALKWERPEN. Een gebruik, dat voorkomt bij 

veel volksstammen op Nieuw-Guinea. De inboor
lingen der Dorébaai noemen het „Sau afer”, d .i. 
„vrede maken”. In verschillende streken van dit 
eiland was men herhaaldelijk getuige van deze 
ceremonie, waarbij waarschijnlijk bedoeld werd 
een bezwcringshandeling tot afwering van booze 
invloeden. Zekerheid heeft men hieromtrent echter 
nog niet. De kalk (ook wordt hiervoor wel asch 
gebruikt) wordt bewaard in een bamboekoker en 
zoowel in de lucht gegooid als gestrooid op den 
grond, die door vijand of vreemdeling betreden 
zal worden. Reeds in 1G06 werd door Luis 
Vaez de Torres van het kalkwerpen gewag ge
maakt.

KALLIMA paralecla. Groote dagvlinder, wiens 
onderzijde zóó sprekend op een verdord blad gelijkt, 
dat liet dier daarvan niet te onderscheiden is wannee r 
het zich, met tegen elkaar geslagen vleugels, op een 
takje mot zulke bladeren neerzet. De bovenzijde is 
donker fluwcclig blauw met een glanzende oranje 
baan schuin over elk der voorvleugels; deze maken 
het dier zeer in het oogvallend zoolang het vliegt, 
wat er toe bijdraagt om het uit hot gezicht te doen 
verdwijnen, als het plotseling gaat zitten. Het 
staartje aan de ondervleugels bootst den steel van 
het blad na, de puntig uitgesneden hoeken der voor
vleugels de blad spits, en een schuine si reep over de 
ondervlakte van voor- en achtervleugels de midden- 
nerf. Ook cenige zijnerven zijn als schaduwstrepen 
aangeduid, maar overigens is de teekening der on- 
dervlakte zeer variabel. De ondervlakte bootst dus 
dorre bladeren na in verschillende toestanden van 
hunne verdorring, met de vlekken en de schimmel- 
woekeringen, die er op voorkomen.

KALMOES. Zie ACORUS.
KALOEANG of KÉLOEWANG (mal.). Zie 

VLEERMUIZEN, VRUCHTENETEN DE.
KALOELOES. Zie VAARTUIGEN.
KALOERI. Zie MUZIEK- EN MUZIEKIN

STRUMENTEN.
KALOEWIH of KALOEWÈH (jav.). Zie AR- 

TOCARPUS COMMUNIS.
KALONG (jav., soend ). Zie VLEERMUIZEN,

VIi UCHT EN ET ENDE.
KALORAN. District met gelijknamige hoofd- 

plaats van do afdeeling on hot regentschap Tc- 
manggoeng, residentie Kcdoe.

Het heeft eene oppervlakte van 243 K.M.2, telt 
51 desa’s en is verdeeld in 4 onderdistricten.

Op het einde van 1905 bestond de bevolking 
uit een 20-tal Europeanen, ^ 60 Chineezeu en 
bijna 52000 inlanders.

KALOSSI. Een transitopunt in het landschap 
Allah, behoorende tot de federatie Doeri (zie 
aldaar) in de afdeeling Paré Paré, gouv. Celobes 

onderh., met rijke handelaren. Koffie is liet 
hoofdhandelsproduct. Men hield er vijfdaagsche 
pasars ,waar rijst, koffie, djagoeng, tabak, groen
ten, boonon, vruchten, kains en kramerijen ver
handeld werden. (Zie nota van toelichting omtrent 
het landschap Allah in T. B G. 1912,54). De” 
bewoners zijn Bocgineezen, kleiner dan do

en

steen van
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Soerabaja* ' w> ^groot quarantaine-station
KAMANG. Een nagri in het district Tilatang, 

16 'KM. ten N. van Fort de Koele, Sum. Westk. 
In het begin der 19de 
nan Rintjoh, een vurig dweper, die een krachtigen 
stoot gaf aan de geloofs-zuivering door do Padri’s 
voorgestaan, Hij verbond zich niet zeven andere 
drijvers in Agam tot de beruchte „Harimau nan 
Salapan” (de acht tijgers), en bedreef vele wreed
heden. In 1908 had hier in den nacht van 15 
op 16 Juni het eerste en belangrijkste treffen 
plaats met opstandelingen tegen de invoering 
van directe belastingen; de opstandelingen verlo
ren hier 90 dooden, onze verliezen bedroegen 7 
dooden en 14 gewond en..■

XAMANGGEBERGTE. Dit gebergte vormt de 
grens tusschen het plateau van Agam en dat van 
Pajakoemboeh en is een deel van de waterscheiding 
tusschen Java-zee en Indischen Oceaan. Het is een 
vrij hoog, maar schraal kalkgebergte, waarin zich 
vele karst'verschijnselen vertoonen. De Agam b.v. 
heeft een onderaardschcn loop van 4 K.M. lengte 
door een der ruggen; bovendien komen er vele 
grotten in voor.

KAMBANGAN (NOESA). Xtolsachtig eiland, aan 
de Z.kust van Banjoemas (Java), W. van Tjilatjap, 
van eruptieven oorsprong, maar met enkele kalk
bergen aan de noordkust; het wordt op 121 K.M.2 
geschat. Het eiland is van grootbelang voor Tjilat
jap, daar zijne kust als met een hoorn ombuigt en de 
roede dier plaats tot een der veiligsten van Java 
maakt. Deze wordt gevormd door de engte van Noe
sa Kambangau, het vaarwater tusschen dat eiland 
en de Zuidkust van Banjoemas; zij is aan den in
gang smal, maar verwijdt zich naar het W. en 
dringt met de door de zee gevormde zeer diepe 
kreek Tji Donan cenigszins in den Java-wal. Deze 
kom wordt Westwaarts nauwer en gaat over in 
een smal kanaal, slechts voor weinig diepgaande 
vaartuigen bruikbaar, dat in de Kinderzee voert.

De AT.0. punt van het eiland heet Karang bolong; 
ten Z.O, ligt de Goenoeng Tjimiring met een ver- 
kenningstoren, waarvan de schepen gesignaleerd 
worden; de signalen worden door een seintoestel 
op den G. Tiga naar den vasten wal overgebracht. 
Ter bescherming van de roede van Tjilatjap waren 
vroeger forten te Ka rang bandoen g aan de N.O. 
punt, en te Banjoenjapa aan de N.kust; in hel 
belang der verdediging moest het eiland gedeeltelijk 
woest blijven en is de bevolking, vroeger op 1500 
zielen geschat, geheel naar Java verhuisd. Talrijke 
grotten worden in de rotsen aangetroffen, zooals 
bij Mangocdjaja aan de N.-zijde, de grot Limas 
Boentoe 0. tegenover de Tji Donan en een grot, die 
bij de inlanders in groot aanzien staat, welke naar 
hare gedaante Mcsigit sela (steenen moskee) heet 
en waarvan verhaald wordt, dat zij de begraaf
plaats is van een heilige, die het eiland over zee 
herwaarts zou hebben gevoerd. Op enkele rotsen 
worden .eetbare vogelnesten aangetroffen. De hei
lige bloem Widjaja koesoema (zie aldaar) wordt 
op Noesa Kambangan aangetroffen. In de laatste 
jaren (sinds 1905) worden op dit eiland op 
uitgebreide schaal caoutchouc leverende gewassen 
geplant door dwangarbeiders. Daartoe is er een 
grootc gevangenis met bijbehoorende woningen 
voor den directeur en verder personeel gebouwd.

KAMBËNGAN, Hoog-Javaansch voor Alang- 
Alang. Zie IMPERATA.

KAMBING (mal.) Zie GEIT.
KAMBING (POELO). I. Laag, boomrijk eilandje,

, _ 'Toradja’s hooger op; zij zijn bekend als knappe 
— koperwerkers.
= /O*'* f 'r KAMAKA WALLER of EMAH WALLER. Een

meer gelegen in Nieuw-Guinea, dicht bij de zuid
kust ten noordoosten van de Tritonbaai en een 
paar uur gaans daarvan verwijderd. Het ligt 
volgens sommigen 150 M. boven den zeespiegel, 
volgens anderen lager en is bijna overal dieper 
dan 20 M., de lengte bedraagt 10, de breedte in 
het midden ruim 3 K.M. Het is begrensd in liet Noor
den door het Majomoetoe-gebergte, in het Noord
oosten en Oosten doorliet Kambekiaroe-gebcrgte, in 
liet Zuiden door de Arora en de Owoea, zijnde twee 
toppen waartusschen een inzinking, en in het 
Westen is liet van de Tritonbaai gescheiden door 
den 400 M. hoogen Warika, Het meer heeft steile, 
zwaar begroeide oevers, die zeer schaars bevolkt 
zijn. Men vindt hier een kalkformatie met een 
ondcraardsch net van aan- en afvoerkanalen; het 
is dus te vergelijken met het „polje-meer” der 
Karstformalie. Verbinding met de zee werd tot 
nu toe niet waargenomen : onderaardschc gemeen
schap is echter niet uitgesloten. Volgens de be
volking zou bij hoogen waterstand een boven- 
grondsche afwatering ontstaan naar de Tritonbaai.

Het Jvamaka Waller is bekend om de zeer af
wisselende waterstanden, die er in werden aan- 
getroffen. In 1874 vond N. von Milducho-Maclay 
in het water staande boomen op 4 a 5 M. diepte, 
terwijl zich op het strand een gordel afgestorven 
vegetatie bevond en uit de achtergelaten sporen 
op de kalkrotsen bleek, dat het water 2 M. boven 
het toenmalige niveau gestaan had. De bevolking 
vertelde, dat ettelijke jaren geleden het water in 
enkele uren gezakt was, zonder dat een aard
beving had plaats gehad. Von Miklucho-Maclay 
kwam tot de conclusie, dat dit in 1858 of 1859 
geweest moet zijn. In 1910 was het oeverbosch 
weder ondergeloopen, zoodat er boomen waren, 
die t-ot. de toppen onder water stonden. Volgens 
verschillende waarnemingen zou het water tus
schen 1906 en 1910 ongeveer 17 M. gerezen zijn.

KAMAL. Desa, gelegen aan de Zuidwestpunt 
vafrhet eiland Madoera, hoofdplaats van het gelijk
namige onderdistrict, distr. Kebanjar (Kwanjar), 
contr.afd.Zuid-Bangkalan, afdeelmgen regentschap 
Bangkalan, res. Madoera. Het is het beginpunt van 
de Madoera-stoomtram, waarvan de hoofdlijn 
langs de Zuidkust van het eiland, via Kwanjar, 
Balcga, Sampang, Pamekasan en Soemëncp naar 
Kalianget loopt en een zijlijn via Bangkalan. naar 
Tanakmèrah.

Karna) is vlak tegenover Soerabaja aan liet 
smalste gedeelte van Straat Madoera gelegen. De 
geregelde verbinding tusschen beide plaatsen 
wordt o.a. door eenige malen daags heen en weer 
varende stoombootjes der Madoera-Stoomtram Mij 
onderhouden. De groote postweg over liet eiland 
Madoera, welke de 4 hoofdplaatsen Bangkalan, 
Sampang, Pamekasan en Soemenép onderling ver
bindt, vindt eveneens te Kamal zijn beginpunt.

Kamal is de belangrijkste uit voerplaats van vee 
en huiden van de geheele residentie Madoera. Voor 
de vergemakkelijking van het veetransport per 
prauw is er een praktische vee-inlaadbrug gebouwd. 
Ook bevinden er zich de kantoren en werkplaatsen 
der evengenoemde Madoera-Stoomtram Mij (op- 
gcricht in 1890; ulimo 1915 waren 214 K.M. in 
exploitatie), hetgeen zeer veel drukte en vertier 
aan het plaatsje geeft. Op korten afstand bezuid- 
oosten Kamal vindt men vlak aan de zeekust

vooreen
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ressorteerende onder hot district Sampang, contr. 
afdeeling, regentschap en afdeeling van dien 
naam, res. Madoera, bezuiden de afdeel ingshoofd- 
plaats Sampang in straat Madoera gelegen. Do 
bevolking leeft hoofd zaad ijk van vischvangst.

II. Een ander eiland van dien naam is gelegen 
beoosten Alor en behoort tot het Portugeescho 
gedeelte van Timor. Dit eiland bestaat uit een 
ouden vulkaan van ^ 1000 M. hoogte, die omgeven 
is door terrassen van jonge koraalkalk, welke 
aan de zuidzijde tot ongeveer 700 M. reiken. (Zie 
Verbeek, Molukkenverslag, 376).

KAMBING (IKAN) (mal.), zie KLIPVISSCHEN.
KAMBING OETAN. (mal.), Nemor rhciedus suma- 

trensis Shaw, de eenige thans levende antilope 
(zie aldaar) van den Indischen Archipel. Het geslacht 
Nemorrhaedus, dat Z.O.-Azië, van Voor-Indië tot 
Japan en Suinatra, bewoont, is nauw verwant met 
de gemzen en leeft evenals deze in het gebergte. 
Do kambing oetan leeft in kleine troepen in weinig 
toegankelijke bergstreken van Sumatra. Hij heeft 
achterwaarts gebogen, geringde horens en een 
korten staart en is grootendeels bruin tot zwart 
gekleurd, met witte manen en wiitte keelbeharing. 
Volgens Sclineider (Zoölogische Jahrbiicher, Abt. 

-Syst., Bd. 23,1906) overnacht de kambing-oetan in 
holen en beklimt hij behendig de steilste rots
wanden. De Batakkers vangen hem in strikken of 
valkuilen en eten zijn vleeseh.

KAMBING WOLANDA cf -BËLANDA (mal,). 
Zie SCHAAP.

KAMBODJA (mal., soend., jav.). Zie PLUME- 
RIA.

KAMBOENO. Bergtop op Celebes, hoog 2950 M. 
(Zie CELEBES onder 5. Midden Celebes blz. 454.)

KAMELEON. Onjuiste Europeesche naam voor 
boomhagedissen uit het geslacht Culotes (zie onder 
AGAMIDAE), de groene boenglons (zie aldaar), 
welke evenals de echte Chamaehontidae van kleur 
kunnen veranderen. Deze laatsten behooren in het 
Aethiopische gebied thuis, maar komen tot in 
V. Indië voor en zijn van de Agamiden onmiddellijk 
te onderscheiden door de eigenaardig gebouwde, 
zeer ver uitsteekbare tong en door hot feit, dat 
vingers en fceenen evenals bij den klim voet van 
spechten en papegaaien in twee groepen van 2, 
resp. 3 teenen tegenover elkaar geplaatst zijn.

KAMERS VAN KOOPHANDEL EN NIJVER
HEID EN HANDELSVEREENIGINGEN. In het 
artikel BEURS (BAT AVI ASCHE) wordt mel
ding gemaakt, hoe de commissie van vijf koop
lieden, welke de directie dier in ISIS opgoriehte 
instelling vormde, ook door de toenmalige Regec- 
ling als een den handel vertegenwoordigend orgaan 
erkend werd en zich als zoodanig geroepen zag tot 
het uitbrengen van advies over verschillende de 
belangen van den handel rakende onderwerpen. 
Maarde goede verstandhouding tusschen do Directie 
der beurs on de Rcgeering werd naar aanleiding van 
een namens den handel ingediend gemotiveerd 
betoog over den gebrekkigen toestand van het 
muntwezen dermate verstoord, dat bij missive 
van 23 Januari 1827 door den Coinmissaris-Generaal 
Du Bus de, Ghisignics aan de onderteekenaars 
dier Memorie werd to kennen gegeven, dat welke 
ook zijne persoonlijke achting voor hen zijn mocht,-' 
„hij gceno particulieren en zelfs geene Directie 
„der beurs, dc bevoegdheid kon toekennen, om zich 
„in naam van anderen bij de Regeering te ver
joegen, veel minder om den geheelen handel van 
„Batavia en zijne belangen te vertegenwoordigen”.

Hiertoe zou, volgens diezelfde missive een officiee: 
lichaam, „op hot voorbeeld van dergelijke instel
lingen van het moederland”, als Kamer van Koop
handel moeten worden in het leven geroepen; 
maar dc zaak geraakte van het tapijt en alles bleef 
bij het oude, totdat dc in 1849 opgerichte handels- 
sociëteit „de Vereen iging” in 1857 herschapen 
werd in dc thans nog in bloeienden toestand ver- 
keerende Bataviasche Handelsvereeniging, die zich 
volgens hare statuten o.a. ook ten doel stelde „het 
„Gouvernement of de hoofden van algemeen of 
„gewestclijk bestuur voor te lichten in zaken den 
„handel betreffende on al zulke voorstellen te 
„doen als het belang van handel en scheepvaart 
„mochten noodzakelijk rnakon”. De Handels- 
vereeniging was dus een door den handel eigener 
beweging in het leven geroepen den handel ver
tegen wroordigend orgaan; maar alras ontstond 
scheuring onder hare leden omdat, naar sommiger 
oordeel, het vreemde element in het bestuur te 
veel de overhand verkregen had. Zeer invloedrijke 
magnaten in dc Bataviasche handelswereld wei
gerden het gezag der Handelsvereeniging als ver
tegenwoordigend orgaan van den handel te er
kennen, en hierin vond de Regeering aanleiding 
om van haar kant tussekenbeide te komen door 
de oprichting bij ordonnantie van 29 October 1863 
(Ind. Stb. no. 144) van Kamers van Koophandel 
en Nijverheid. Deze lichamen, gevestigd op de 
plaatsen waar de Gouv.-Gen. dit wenschelijk oor
deelt, zijn bestemd om aan de Regeering, de hoofden 
der departementen v. alg. bestuur en de besturen der 
gewesten, desgevraagd dan wel uit eigen beweging, 
adviezen uittebrengen, inlichtingen te geven of 
voorstellen te doen over onderwerpen betreffende 
den landbouw, den handel en het fabriekswezen, 
en aan landbouwondernemers, handelaren en fabri
kanten in liet algemeen zoodanige mededeelingen 
te doen, als de Regeering en die hoofden en be
sturen zullen verlangen of in liet belang der boven
genoemde onderwerpen noodig achten. Zij zijn 
thans gevestigd te Batavia, Semarang, Soerabaja, 
Padang en Makasser. Dc leden worden door den 
Gouv:-Gen. gekozen uit een voordracht van 3 per
sonen, door de Kamer opgemaakt, moeten deu 
ouderdom van 30 jaar vervuld en 3 jaar ingeze
tenen van Ned.-Indië zijn; de voorzitter wordt uit 
en door de leden gekozen. De voorzitter en meer 
dan de helft der leden mooten Nederlanders zijn; 
waar het getal der leden, — dat door den Gouv.- 
Gen. bepaald wordt en steeds oneven moet zijn, — 
niet meer dan 5 bedraagt, moeten minstens 2 leden 
Nederlanders zijn. Elke Kamer regelt hare werk
zaamheden en benoemt haren eigen secretaris; 
voorzitter noch leden ontvangen bezoldiging uit 
’s lands kas. De secretaris geniet een kleine tege
moetkoming voor schrijfloonen enz. De betrok
ken hoofden der departementen en van gewestelijk 
bestuur zijn gemachtigd aan de Kamers inzage to 
geven van alle gegevens, op handel en nijverheid 
betrekking hebbende en reeds ter kennis van do 
Regeering gekomen, doch alleen voorzoover zij 
statistieke feiten betreffen. Zie reglement Ind. 
Stb. 1863 no. 14^, j°. 1887 no.,17Sen 1901.no. 440. 
Bijbl. nos. 1508, .1814,1lS6S, 3215, 3370,15880 bn 
6156.' - '

Dc^Indische kamers van Koophandel en Nijver
heid hebben thans een bestaan van meer dan vijftig 
jaren achter den rug, en gedurende dat t ijdsverloop 
hebben zij zeker in veel opzichten aan het doel 
harer instelling beantwoord.
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medicijn, als insecten werend middel (tegen motten 
en dergelijke) en verder bezigt mon haar in de tech
niek bij de bereiding van rookloos kruit, van cellu
loid. voor vuurwerk enz.

Kamfer maakt een belangrijk handelsartikcl uit; 
de jaarlijksche uitvoer van Japan en China stijgt 
soms tot 2 millioen K,G.

Een op kamfer gelijkende stof, die echter geen 
ware kamfer, doch een daarmede verwant product, 
boni col, is, wordt door andere planten geleverd. De 
bekendste daarvan is de Borneo- of Sumatrakam- 
fer, welke geleverd wordt door Dnjobalanops aro- 
mati(a Gaertn. Deze kamfer bevindt zich in holten 
van de oude boomen van die soort en wordt niet 
door destillatie gewonnen. Zie verder hierover KA
POER BAROS.

Eene derde soort, die eveneens borneol is, hoewel 
een ander isomeer als de zooeven genoemde, is de 
ngaikamfer, welke in China gedestilleerd wordt uit 
Bhimea balsamijera D. G., eene kruidachtige plant 
uit de familie der Comjiositae. Zie verder hierover bij 
NGAI KAMFER.

De kansen van eene cultuur van kamfer leverende 
gewassen in Nederlandsch-Indië zijn uiteengezet in 
Teysmannia I. 27S. Wellicht zal Cinnamomum 
Ganiphom voor berge uit uur op Java geschikt zijn.

KAMISEPOEHAN. Een der vijf afdeelingen of 
golongan, waarin adel, ambtenaren on geestelijk
heid in de Vorstenlanden verdeeld worden. Zie bij 
DJ OKJ AK A ETA.

KAMOENDAN. Eene rivier in West Nieuw-Gui- 
nea. Zij valt op de noordkust van de Maccluer 
Golf in zee en ontspringt in het noordelijk gedeelte 
van den zg. Vogelkop bij Amboeaki. Hare lengte 
bedraagt hemelsbreed ongeveer 148 K.M., zij is 
dus een der grootste rivieren van West Nieuw- 
■Guinca. De Kamoendan heeft een vrij constante 
breedte van 80 M., is voor grootc prauwen bevaar
baar tot Monggc (ongeveer 55 K.M. hemelsbreed 
boven de monding) en voor kleinere vaartuigen 
tot Samariak, nog 20 K.M. verder. Talrijke ri
viertjes vallen in de Kamoendan. Boven de sa
menvloeiing met de Womba, dus in den inidden- 
loop, wordt zij Aifat genaamd; de bovenloop heet 
Wasami. r\ f £ e»

KAMOER.

Door die Kamers worden meer of minder ge
regeld verslagen aan de Regecring ingediend.

aangestipt, is ook de 
Bataviasche Hand els vereeniging blijven bestaan, 
en soortgelijke vereenigingen bestaan thans ook 
te Sciuarang, Soerabaja, Makassar, Padang en 
Mg dan. Het doel dezer vereenigingen is in hoofd- 
zaak, den handel de gelegenheid te geven tot het 
imvinnen van informatiën, die voor hen van belang 
kunnen zijn, in voor dagelijksche bijeenkomsten 
geschikte lokalen. Ieder dezer vereenigingen geeft 
periodiek een marktbericht uit, vermeldende de 
in den afgeloopen tijd plaats gehad hebbende 
transacties, aankomst en vertrek van schepen, de 
wisselkoersen en alles wat overigens voor den 
handel van belang kan zijn. Het bericht van 
Batavia bevat wijders eeue gespecificeerde op
gave van de lading der uit geheel Nederl. Indië 
naar elders vertrokken schepen (manifesten), ter
wijl dienaangaande in de berichten van de andere 
plaatsen, alleen de van daar verscheepte goederen en 
producten vermeld worden. Er hebben van tijd 
tot tijd bijeenkomsten plaats, waar de belangen 
van den handel besproken worden; soms worden 
ter zake der Regecring medcdeelingen gedaan, 
soms vraagt de Regecring uit eigen initia- 
'tief het advies van de een of andere Handelsver- 
eeniging. De Haudelsvereenigingeu houden zich 
ook onledig met het vaststellen van de door den 
handel te berekenen commissies en andere tarie
ven, ook van de courtages, welke de makelaars 
mogen berekenen. Aan de Hand els vereeniging te 
Batavia zijn annex „het weldadigheidsfonds van 
den Bataviaschen handel” en de Vereeniging voor 
den Effectenhandel; laatstbedoelde vereeniging 
noteert dagelijks de koersen der effecten en geeft 
uit het tweemaal per week verschijnend blad „de 
Indische Financier”.

Te Soerabaja bestaan nog de Vereeniging van 
Makelaren, goedgekeurd bij Gouv. besluit van 
5 Februari 1913 no. 24 en de Permanente Com
missie van arbitrage, goedgekeurd bij Gouv, be
sluit van 19 Maart 1913 no. GO.

KAMFER. Eene vluchtige, kristaliijne stof. die 
voorkomt in alle deelen van Ginnamomcm Neess, 
een schoonen zwaren boom van Oost-Azië, uit de 
familie der Laaraceac, na verwant aan den kaneel- 
boom.

Deze boom groeit vooral op de eilanden Kioe-Sioe, 
Sikokoe en Formosa, doch laat zich gemakkelijk in 
andere matig warme gewesten kweekon, bijv. in 
Florida,

De ruwe kamfer wordt uitdozen boom gewonnen 
door de fijn gehakte stammen, wortels en twijgen 
met water le destilleeren, waarbij de vaste kamfer 
(stearopt) en de vloeibare kamferolie (elacopt) over
gaan. Eerstgenoemde stof wordt dan gedroogd en 
geperst en in met Jood bekieede kisten naar Eu
ropa en Amerika verscheept, waar zij nogeens in de 
kamferraffinaderijen door sublimatie wordt gezui
verd, zoo dit niet reeds in het land van productie 
was geschied.

De kamfer vertoont zich als een witte, laaie, kris- 
lallijne massa van eigenaardigen reuk en smaak, zij 
is geheel vluchtig en gemakkelijk brandbaar; haar 
smeltpunt is 17G° C. Een korreltje drijft al rond- 
draaiend op Water, doch slechts weinig wordt daar- 

opgelost (1—1300). Daarentegen is kamfer in 
vele organische vloeistoffen oplosbaar, zooals in 
alcohol, aether, vette en vluchtige olieën, enz. Kam
fer is recht ad raaiend. Men gebruikt deze, stof als

Zooals hiervoren werd

Naam op do Aroe-cilanden voor een 
Loophoen, Tale/jallus Guvieri; op Andai, N.-Gui- 
nea, heet de vogel Oemgrau. Zij broeden de 
eieren niet uit, doch de wijfjes leggen do eieren 
gezamenlijk in één grooten hoop bladeren en gras; 
de daarin ontstane hitte, door rotting veroorzaakt, 
doet de jongen uitkomen, die hier tevens terstond 
larven en insekten in groote hoeveelheden als 
voedsel gereed vinden.

KAMOERA. Eene rivier in Zuid Nieuw-Guinea.
Zij valt in zee ten westen van kaap Steen boom. 
Een harer linkerzijn vieren is de Wataikwa, die 
weder de Iwaka opneemt. Bovendien bestaat tus- 
schcn de Wataikwa on de boven-Kamoera, ook 
wel Poeria genaamd, eene bifurcatie. Voornaamste 
reehter-zijrivier is de Toeaba.

KAMPAK. District van de contröle-afdceling 
Panggoel, afdeeling ToeJoeng-agoeng, regent
schap Trenggalek, residentie Kediri, met eene 
oppervlakte van 2G3 K.M.2. Het telt twee erf- 
pachts-ondernemingcn voor de teelt van koffie 
en kina.

KAMPAK. Jav. woord o.m. voor „roover”. In den 
Oosthoek en in de Noordcr strandresidentios, o.a. 
Rembang, noemt men „kam pak” roo verbond on, die 
met geweld in breken en roo ven, waarvoor elders,

j
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dor-Iuitonants met hunne gezinnen of van troepen. 
De officierskampomenten bestaan uit woningen, 
waarvan het aantal en de grootte van de vertrek
ken en de uitgestrektheid van de erven met de bij
gebouwen verband houden met de rangen van hen, 
voor wie zij zijn bestemd. De woningen worden door 
de Genie gebouwd en onderhouden, zijn dus Gou- 
vernementseigendom en worden den officieren kos
teloos ter bewoning afgestaan. Tegenwoordig wordt 
bij den bouw van officierswoningen meer dan 
vroeger gelet op de eischen der aesthetiek; de nieu
were kampementen (to Bandoeng en het jongste te 
Tjimahi en te Meestcr-Cornelis) vormen dan ook 
complexen grootêre en kleinere villa’s, die gunstig 
afsteken bij de oudere, die zich meerendeels ken
merken door een smaaklooze eenvormigheid.

Voor troepenkampementen wordt in' de laatste 
jaren gewoonlijk een algemeen type gevolgd, waar
naar alle gebouwen van liet kampement, — dat, 
wat de infanterie-kampementen betreft, in den re
gel voor één bataljon is bestemd — regelmatig zijn 
gegroepeerd om een, als park of tuin aangelegde, 
binnenruimte. Elk troepenkampement is aan drie 
zijden afgesloten door een ijzerdraadhekwerk, terwijl 
do vierde zijde wordt ingenomen door het frontge- 
bouw, waarin de hoofdingang, de wacht- en arrest- 
lokalen, de munitie- en brand spuit bergplaats, het 
schoollokaal enz. Om de binnenruimte worden

in de Vorstenlanden bijv. do naam „kètjoo ge
bruikelijk is, wèl to onderscheiden van straatroovers, 
in hot Jav. „bègal”. De afdeeling Bodjonegoro van 
de residentie Rembang was vroeger berucht door 
haar kampakpartijen.

KAMPAK (soend.). Zie HEKNANDIA.
KAMPAR-RÏVIER. Zie SUMATRA (rivieren).
KAMPARLANDEN. Onder dezen naam verstaat 

men de landstreek om de rivier Kampar in het 
zuiden van het gouvernement Oostkust van Su- 
matra, en de beide bronrivieren Kampar Kanan 
en Kampar Kiri. De rivieren worden beschreven 
in het artikel SUMATRA (rivieren), terwijl voor 
de landschappen Pelalawan, Tambang, Kampar V 
Koto, Kampar VI Koto, Pangkalan, Goenoeng 
Sahilan, Teso Logas, Rantau Sibajang en Singingi 
naar elk dezer artikelen afzonderlijk wordt ver
wezen. Langen tijd zijn deze streken onafhanke
lijk gebleven. Het eerst werd op 18 Octobcr 1881 
met Pelalawan een contract gesloten en deze streek 
bij de toenmalige residentie Oostkust van Suinatra 
gevoegd. Thans is het gelieele gebied onder ons 
rechtstreeksch bestuur en wel grootendeels gevoegd 
bij het gouvernement Oostkust van Sumatra, ter
wijl alleen do bovenloop van de Kampar Kanan 
bij de Afdeeling L Koto van Sumatra’s West
kust is gevoegd. (Zie BANGKINANG). Het laatst 
onderwierpen zich Goenoeng Sahilan, Logas, Siba
jang en Singingi en wel vrijwillig in 1903, maar 
de hoofden gaven daarbij te kennen het liefst 
bij de Oostkust te worden gevoegd, omdat van 
do Westkust niets anders dan „rodi” (bevelen) 
waren te verwachten, m.a.w. dat zij meer heil 
verwachtten van de tabak en petroleum, dan 
van de gedwongen koffiecultuur. Als onderafdee- 
ling Kampar Kiri met de hoofdplaats Goenoeng 
Sahilan behooren zij tot de afdeeling Bcngkalis.
Het gebied is meerendeels dicht begroeid met 
wouden, waarin olifanten, tijgers, vilde varkens 
en herten; groote stukken loopen geregeld onder 
water. Men legt alleen op de hooge gedeelten der 
oevers ladangs aan, en op slechts enkele plaatsen 
sawahs. Aan den bovenloop der vele zijrivieren 
zijn nog verscheidene terreinen te vinden, die 
voor allerlei cultures geschikt zijn. Voorts plant 
men voor de eigen comsumptio wat vruchtboomen 
en klappers, schrale koffie en sirih pinang en 
pisang. Het vee loopt meest vrij rond en belet 
den groei der gewassen. Langs den benedenloop 
ook van de zijrivieren komen uitgestrekte moe
rassen voor met vele meren, danau, bantjah of 
pandau genaamd. De vischrijkdom der rivieren 
stelt de bewoners in staat groote hoeveelheden 
gedroogde en gerookte visch te verkoopen. De 
inzameling van bosehprodukten, voornamelijk getah 
en bijenwas, vormt mede een belangrijk middel 
van bestaan. In den bodem komt aan de 
Singingi en bij Logas goud voor, terwijl tussehen 
Singingi en Sibajang steenkool-velden zijn aan
getroffen en er zeer waarschijnlijk ook petroleum 
in den grond aanwezig' is.

Literatuur: J. W. Ijzerman, Dwars door Su
matra i/P. A. van der Lith, Ned. O. Indië 1; T.
Bat. Gen. XXIV 1877, XXVII 1882 en XXXIX 
1897; T. Bin. Bestuur II 1888 en III 1889; T.
Aardr. Gen. 2e Ser. I en III m. u. a. J. L. O’Brien;
T. Aardr. Gen. 1906 pag. 939, jg. 1907, pag. 57.

KAMPÉ (minangk. mal.). Zie KOOMPASSIA.
KAMPEMENTEN (MILITAIRE) onderscheiden bezaagd hout, terwijl het dak wordt ingedekt met 

in officiers- en troepenkampementen, al naar ge
lang zij dienen tot huisvesting van officieren en on-

^ WhA no

I voorts aangetroffen de kazernes (één voor elke 
compagnie), het keukengebouw, vrouwcnloodsen, 
een gymnastiekloods, badkamers, privaten enz. De 
kampementen voor bereden troepen bevatten ver
der nog paardenstallen, die voor de bereden artillerie 
bovendien nog een affuitloods. De compagnieska- 
zernes hebben veelal in plattegrond den vorm van 
een T of een II, in elk der twee of der vier vleugels 
waarvan een peloton (een halve compagnie) of eene 
sectie (een vierde compagnie) verblijf houdt; het 
verbindingsstuk van de H of het been van de T, 
waarop de soldatenkamors of chambrce’s uitkomen, 
vormt gewoonlijk het dagverblijf, d. i. de eigenlijke 
zitkamer der soldaten.

Naar don bouwtrant onderscheidt men zoowel de 
officiers- als de troepen-kampementen in t ij d e- 
1 ij k e, s e m i-p e r m anente en per m a- 
nent o.

In t ij d e 1 ij k e kampementen bestaan de ge
bouwen uit vloeren van aangestampte klei, inge
stampt of gevlijd grind, maar ook vaak van platte 
lagen of rollagen van metselsteen, portland-cement, 
pleisterspecie, gebakken of portland-cement-tegels, 
een enkelen keer zelfs hardsteenen tegels (badka
mers, privaten enz.). De stijlen bestaan uit bamboe, 
klapperstammen, pinang- of niboeng-hout of rond
houten ; de omwanding uit gevlochten bamboe, 
plocpoeh (platgeklopto bamboe), heele bamboe, lat
ten van nipah enz., liefst bekleed met kadjang- of 
kèpang-matton; de omwanding wordt vaak aan do 
binnenzijdo gewit ter vermeerdering van het licht. 
Het dak wordt samengesteld uit bamboe en der
gelijke materialen, en gedekt met alang-alang, atap, 
kljock enz.

Bij don som i-p c r m anenten bouwtrant 
bezigt men vloeren van Escozijnsche-, gebakken of 
portland-cement-tegels dan wol van portland-ce- 
ment-pleister; de omwanding bestaat uit stijlen 
van vierkant bezaagd hout (veelal djati) en kopang 
(bamboovlechtwork). De dakhoutwerken zijn van

Vlaamscho of Palcmbangsche pannen of mot sirap- 
pen (houten dakpannenj.y' ..

;
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derafdecling Midden-Soeraba, afdecling Socmba, 
res. Timor en O.

KANDANG AMPAT. Halte van den spoorweg 
ter Sum. Westkust. Hier begint de eigenlijke Anai- 
kloof (zie ANEI).

KANDANGAN. District der contróle-afdeeling 
. Tèmpéb, afdecling Locmadjang, regentschap Pro- 
bolinggo, residentie Pasoeroean, met drie onder- 
districten en 26 desa’s; op ’t einde van 1905 had 
het eene bevolking van ^ 18000 zielen, waaronder 
een 10-tal Europeanen en de rest Inlanders. Vroeger 
was het een Gouvernements-koffiedistrict. Het heeft 
een drietal erfpachtsondememingen, waarop koffie 
en kina geplant wordt. De. stand plaats van het 
districtshoofd is Sendoero. / C.

KANDANGAN. Onderafdeeling der afd. Oeloe- 
Soengei, res. Z. en O.afd. van Borneo, onder 
den Ass.-Resident, bijgestaan door een Civ. 
Gezaghebber met standplaats Kandangan aan 
de Soengei Amandit gelegen. De onderafd. be
staat uit de districten Amandit en Negara (zie 
aldaar). Alleen het Oostelijk gedeelte, grenzende 
aan Tanahboemboe, is heuvel- en bergachtig. Het 
overige deel der onderafd. is vlak terrein, bewesten 
de Negara-rivier overgaande in moerassen. In 
hoofdzaak omvat de onderafdeeling Kandangan 
het stroomgebied der Amanditrivier. De belangrijke 
wegen moeten in het Oostelijk deel worden ge- ' 
zocht, waar het terrein eenigszins heuvelachtig is. 
De groote postweg van Bandjermasin loopt langs 
Kandangan naar Batangalai, terwijl de voornaam
ste kampoengs om en bij Kandangan door goede 
karrewegen zijn verbonden. Van Kandangan loo- 
pep telefoon leid in gen naar de verschillende onder
afdeel in gshoofd plaatsen en Negara.

KANDANGAN. Hoofdplaats der afd. Oeloe- 
Soengei, res. Z. en O. afd. van Borneo, zetel van 
een Ass.-Resident, gelegen aan de Soengei Amandit. 
Het is tevens de standplaats van een Civ. Gezag
hebber, een Jandraadvoorzitter en het districts
hoofd van Amandit, terwijl er ook garnizoen ligt 
(bestaande uit een detachement soldaten onder 
een vijftal officieren, w.o. een officier van gezond
heid ).Eenige Gouv.’sinlandsche scholen,een pasang- 
grahan en de centrale gevangenis voltooien het 
plaatsje. Een groote druk bezochte passer geeft 
veel vertier. Volgens de opname van 1905 had 
Kandangan 4070 inwoners, w.o. een 20-tal Euro
peanen, een 40-tal Chineezen en 4000 Inlanders. 
De grenzen der plaats zijn bepaald bij Ind. Stb. 
1897 no. 83. (< ’■

KANDANGHAOER. Was een der grootste parti
culiere landerijen op Java, ^ 1274 K.M.® in uit
gestrektheid, met een bevolking van ruirn 84000 
zielen, waaronder enkele Europeanen en ruim J400 
Vreemde Oosterlingen (einde 1909). Hef land, ge
legen in de res. Oheribon, was verdeeld in de vier 
districten Lelea, Losarang, Kandanghaoer en Leu- 
weungmalang. Rijstland bij uitnemendheid produ
ceerde het een der beste rijstsoorten van Java, de 
zoo bekende Kandanghaoer-rijst. Op 1 Juli 1910 
is het voor 3£ millioen gulden door het Gouver
nement teruggekocht./?

KANDANG WÈSI. Vroegere naam van een dis
trict der contróle-afdeeling Tjikadjang in de Prean- 
ger-Regentschappen; reeds in Compagniestijden was 
deze naam bekend. Bij Ind. Stb. J 913 No. 356 is 
de naam veranderd in dien van Boengboelan naar 
de gelijknamige hoofd plaats (zie aldaar).

KANDARI. Zie KENDARI.
KANDHAR-TAROENA (ontstaan uit de land-

Bij de p e r m anonte gebouwen zijn de vloe
ren en de daken gelijk aan die van de semi-perma- 
nente, doch de omwandingen bestaan uit gewone 
muren dan wel zij zijn van hout.

De fraaiste, naar de meest moderne beginselen 
gebouwde troepenkampementen treft men aan te 
Bandoeng; ook die te Tjimahi, Magelang en Ma- 
lang, zoomede het kampement van het bataljon 
vesting-artillerie te Weltevreden (Tanah-Abang) 
kunnen als voorbeelden van doelmatige troepen- 
kampementen in de tropen worden genoemd.

KAMPFERIA, plantengeslacht der Zingiberaceae, 
waarvan verschillende soorten in den archipel we
gens de aromatische onderaardschc declen gekweekt 
worden. Het zijn planten met soms vrij lange, soms 
zeer korte bebladerde stengels. In het laatste geval 
liggen de bladeren bijna op den grond. De bloemen 
zitten in weinigbloemige aren, of aan het eind van 
den bebladerden stengel, of aan aparte spruiten, die 
slechts schubben dragen. Het meest bekend zijn 
K. Galanqa, Kentjoer (jav.), Tjikoer (soend.), een 
soort uit Oochinchina. De korte, sappige wortelstok
ken zijn wit van kleur, rieken onaangenaam, sma
ken scherp en worden als medicijn tegen buikziekten 
aangewend : meer echter als kruiderij bij de spijs
bereiding. De wortelstok bevat een welriekende 
aetlierische olie. Een andere soort, K. pandurata, 
Koentji of Témoe Koentji (mal., soend., jav.), heeft 
een kleine knolvormige wortelstok, waaraan in een 
kring de knol vormige wortels hangen als sleutels aan 
een gordel (vandaar de naam Koentji). Deze worden 
ook als specerij of als geneesmiddel gebruikt. Ook 
andere soorten worden voor dergelijke doeleinden 
gebruikt b.v. K. rotunda-, Tëmoe poetri (mal.) en 
K. undulata, Koentji mënir (mal.) of Koentji pë- 
pët (jav.).Vermoedelijk worden de soorten vaak met 
elkaar verward.

KAMPIS (soexd.). Zie HERNANDIA PEL- 
TATA.

KAMPOENG. In het Riouw-Maleisch beduidt 
kampoeng een omheind erf; in het Minangkabau- 
sche Maleisch beduidt kampoeng een geslacht 
(grootere verwantengroep dan een familie); in het 
Javaansch beduidt kampoeng zoowel omheind erf 
alsook wijk, dorp, als deel van een hoofdplaats 
(niet als alleenstaande desa). Het Atjèhsche gam- 
pöng duidt een Atjèhscli dorp (inland sche gemeente) 
aan. Europeanen spreken door een groot deel van 
Indië van kampongs om inlandsche dorpen aan te 
duiden, hetzij als deelen van hoofd plaatsen, hetzij 
alleenstaande; in denzelfden zin dus, als waarin 
men in de oosthelft van Indië pleegt te spreken 
van negorij. Zie DESA en DORP.

KAMPONG. Zie DESA, DORP en KAM-

I

-

V

i!
POENG.

KAMPONG MAKASSAR. Een kampong bij paal 
13 aan den weg van Batavia naar Buitenzorg ge
legen. Het is bekend als een gezond oord, waarom 
vele Europeanen er eertijds een tijdelijke verblijf
plaats kozen. Ook werd er vroeger een particulier 
gezondheidsetablisseinent geëxploiteerd.

KAMPRET (mal.). Zie VLEERMUIZEN, 1N- 
SEKTENETENDE.
-KANANGA (mal., soend.), KANANGA (jav.). 
Zie ÖANANGIUM.

KANARI, KËNARI (mal., soenjj., jav.). Zie 
OANARIUM OOMMUNE.

KANARI-EILANDEN. Zie MISOOL.
KANARI MINJAK (mal. amb.). Zie CANARIUM 

MIOROOARPUM.
KANATANG. Landschap behoorende tot de on-

s:

:

;
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sohappen Kandhar en Taroena). Een landschap 
van de onderafd. Sangi-eil., afd. Menado der ge
lijknamige residentie (korte verklaring 9 Mrt. 
1910) onder het bestuur van een radja met zijne 
mantri’s (nl. djogoegoe’s, een soort onderdistricts- 
hoofden, en kapitan laoet of negorijhoofden), om
vattende het N.W. gedeelte van het oiland Groot 
Sangi, een 4-tal kleine eilanden ten N. van Sangi 
en hot djogoegoeschap Nanoesa opdeTalaudeilan- 
den. De voornaamste plaats is Taroena, aan 
de gelijknamige baai gelegen, de standplaats van 
den Controleur der onderafdeeling en van den 
radja en een djogoegoe, met een bevolking 
van omstreeks 6000 zielen, waaronder enkele 
Europeanen, ongeveer 300 Chineezen en een 
50-tal Arabieren (191.5). De plaats wordt aan
gedaan door do booten der Kon. Paketv. Mij. 
en is verbonden door een goeden karreweg 
met de Oostkust van het eiland (Petta).

KANDOERI, d.i. een maaltijd om redenen van 
godsdienstigen aard. De Maleische benaming Kan- 
doeri (op Java: Kendoeri of Kendoeren) is aan de 
Moslims van Voor-Indië ontleend en oorspronke-- 
lijk een Perzisch woord. Zulke maaltijden zijn in 
den Indischcn Archipel ook wel bekend onder an
dere namen, welke niet alleen plaatselijk uiteen- 
loopen, maar waarmede soms tevens een verschil 
in soort wordt aangeduid. Het spraakgebruik is 
echter in dit laatste opzicht niet geheel vast en 
dikwijls worden de verschillende benamingen zon
der veel onderscheid dooreengebruikt. Men noemt 
zulk een maaltijd o.a. sidekah of sedekah (verbas
terd uit het Arabische sadakah, d.i. vrijwillige 
liefdegave), ook wel: slametan (maaltijd tot be
vordering van „heil”, welke benaming niet gebrui
kelijk is voor doodenmalen). In West-Java duidt 
men het maal gewoonlijk aan als hadjat en in Atjèh 
steeds als kandoeri.

In de Moslimsche wetboeken worden deze maal
tijden vooral aanbevolen bij gelegenheid van brui
loften en andere gebeurtenissen, welke vreugde 
verwekken. Het geven van den maaltijd geldt 
voor den gastheer als een godsdienstige handeling, 
welke hem aanspraak verleent op hemelsch loon. 
De spijzen toch vormen een gift voor do gasten, 
onder wie Dij voorkeur zulke personen behooren 
genoodigd te worden, die daartoe wegens hunne 
vroomheid of armoede in het bijzonder in aanmer
king komen. De waarde van het op zichzelf reeds 
verdienstelijke werk wordt nog verhoogd, wan
neer het maal wordt opgeluisterd door reciet van 
Koranteksten of litanieën, waartoe liefst de hulp 
van geoefende personen wordt ingeroepen; bij de 
refreinen stemmen verscheidene of zoo mogelijk 
alle aanwezigen in koor mede in, Het loon van liet 
goede werk kan naar Moslimscho opvatting tevens 
worden overgedragen op anderen, bijv. op afge
storvenen of heiligen, aan wie men het maal wijdt. 
Vandaar dat de maaltijd in dubbelen zin ccne lief
degave (sadakah) genoemd kan worden. Ook het 
dcelneinon aan zulke maaltijden wordt in de Mos
limsche wet aanbevolen. Hot godsdienstig karak
ter van het. maal gaat echter verloren, zoodra daar
bij verbodsbepalingen der wet worden overtreden. 
Uitdrukkelijk wordt met het oog daarop in de 
wetboeken gewaarschuwd tegen verboden verma
ken in deze bijeenkomsten, tegen het bespelen van 
verboden muziekinstrumenten, het drinken van 
bedwelmende dranken, het tentoonspreiden van 
wettel ijk verboden weelde, do aanwezigheid van 
vrouwen in gezelschap der mannen, enz. Toch valt

het den gcloovigon meestal zwaar, om zich bij der- 
gclijke feestelijke gelegenheden nauwgezet aan de 
wettelijkc verbodsbepalingen te houden; menige 
overtreding in dit opzicht (zooals in den Indischcn 
Archipel o.a. de bij vele kandoeri's gebruikelijke 
Inlandsche muziek) weerhoudt ernstige vromen 
van deelname aan zulke bijeenkomsten. Soms treft 
men echter eene regeling, waarbij bepaalde dagen 
bestemd worden voor sedekah1s, die zooveel mo
gelijk aan de wettelijke eischen beantwoorden, 
terwijl dan de feestelijkheden, waarbij men zich 
wat grootere vrijheden wil veroorloven, op andere 
dagen plaats ‘vinden.

In Nedcrl. Indië zijn deze-maaltijden voor de 
Mohammedaansche bevolking van groote betee- 
kenis. Zij sluiten zich nauw aan bij de aloude 
offergebruiken uit den vóór-Mohammedaanschen 
tijd en worden bij allerlei gelegenheden gehouden, 
ook zonder dat daarvoor grond in de Moslimsche 
wetsvoorschriften bestaat. Aanleiding tot een kan
doeri geven vooral: de viering van godsdienstige 
feest- en herinneringsdagen (o.a. het Moeloed- 
feest, zie GAREBEG en de maleman's, zie VAS
TENMAAND), de tijdstippen, waarop jaarlijks 
locale heiligen herdacht worden, de dagen gewijd 
aan de nagedachtenis der „voorouders”- of gees
ten der afgestorvenen in de 8e maand van het 
Mohamm. jaar (welke daarnaar op Java Roewah 
heet, d.i. allerzielenmaand, naar het Arabische 
roeh, meerv. arwdh, d.i. geest); verder verschil
lende belangrijke gebeurtenissen in het familie
leven, zooals geboorte, besnijdenis, beëindiging van 
het onderricht in Koranrecïet, bruiloft, intreding 
van sommige perioden der zwangerschap en voor
al bepaalde tijdstippen na iemands overlijden, zoo
wel de sterfdag zelf (hoewel de wet een maal op 
dien dag afkeurt) als de 3e, 5e, 7e, 10, 40e, 100e 
en 1000c dag daarna, benevens de jaardag, ein
delijk eenige door het zonnejaar geregelde tijdstip
pen ter gelegenheid van de bezaaiing der akkers 
on den oogst. Maar bovendien zijn kandoeri's nog 
gebruikelijk bij verschillende bijzondere gelegen
heden ter bevordering van heil of ter bezwering 
van onheil, zooals wanneer men iets belangrijks 
gaat ondernemen, zich op reis wil begeven, het 
welslagen cener reeds aangevangen bezigheid tracht 
te bevorderen, of wanneer men zich verontrust 
gevoelt bijv. door benauwde droomen, door geuite 
bedreigingen, het hcerschen eener epidemie of wel 
door te vreezen misgewas of andere rampen.

Naar den vorm is de maaltijd zooveel mogelijk 
Mohammed aan scli. Daarom wordt het door mid
del van een Arabisch gebed (do'a, donga), gewoon
lijk door don dorpsgeestelijke, tot eene godsdien
stige handeling gewijd. Daarbij heeft dan tevens 
do opdracht (Jav. oedjoeb) plaats, door middel 
waarvan, volgons de leer, het loon van het goede 
werk bijv. aan een beschermheilige of aan afge
storvenen zou moeton wordeu opgedragen. In het 
volksgeloof echter heeft het offermaal nog zijn 
oorspronkelijk karakter behouden, zoodat men 
veeleer aanneemt, dat de onstoffelijke kracht der 
spijzen rechtstreeks ten goedo komt aan den hei
lige, die men gunstig wil stemmen, aan de afge
storvenen, of aan de machten wier boozen invloed 
men wil bezweren. Niet zelden worden zelfs, naast 
de Moslimscho heiligen on profeten, in do opdracht 
van het maal naar oud gebruik bijv. hemellicha
men, natuurkrachten, elementen en windstreken, 
do geesten der voorvaderen of de beschermgeesten 
der desa’s of der rijstvelden vermeld. Do dooden-
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tic O.-I. G. waren de verplichtingen dezer kancol- 
sehillers met strengheid geregeld (zie o.a. de „In
structie voor den Capiteyn van de Cancel”, in Va- 
lcntijn, V, 310) en werd behoorlijk gezorgd dat do 
kaneeloogst niet te groot werd. Eerst laat is door do 
Nederlanders op Ceylon eene geregelde cultuur in
gevoerd, onder den Gouverneur J. W. Falck. Zij 
bleef tot. 1833 eene monopolie-cultuur, destijds der 
Engclsche O.-I. C. Tegenwoordig wordt de kaneel- 
cultuur in Ceylon meest door de inlanders gedreven 
en is zij weinig winstgevend. Men laat in do kaneel- 
tuinen op Ceylon den hoofdstam zich niet ontwikke
len, maar enkele zijloten, die wanneer zij ruim een 
jaar oud zijn, worden weggenomen tegen den tijd 
dat het bruine kurklaagje is begonnen te verschij
nen. Een kancel-plantage gelijkt daarom op een 
wilgen-aanplanting. Op Ceylon wordt tweemaal 
’s jaars geoogst. Van de afgesneden loten wordt de 
schorslaag weggenomen, de midden bast af geschild 
en deze reepen kaneelbast bij C—8 stuks in elkaar 
gerold en in de zon gedroogd. Ook de bastspaanders 
en schaafsels (chips) komen in den handel en dienen 
vooral voor de fabriekmatige bereiding der kaneel- 
olie. In 1915 werden uit Ceylon uitgevoerd 4.224.246 
lbs. cinnamonbark (quills of pijpen) en 2.269.878 
lbs. chips of spaanders, terwijl die cijfers voor 1916 
respectievelijk 2.176.970 lbs. quills en 2.835.523 lbs. 
chips waren» —

De kaneelcultuur werd onder Van der Oapellen 
op Java ingevoerd met behulp van een Soerabaja- 
schen koopman, Hurt, die plantjes en zaden in het 
geheim uit Ceylon overbracht. Zij bepaalde zich 
aanvankelijk tot de Gouv. kaneeltuinen in Krawang 
doch werd in 1834 tot het cultuurstelsel gebracht 
en aan de bevolking tegen gering dagloon en vrij
stelling van landrente opgedragen; in 1839 be
stond zij in 10 residentiën, waar ruim 1000 bouws 
voorde cultuur in beslag waren genomen en 54.000^ 
product verkregen werd. De cultuur, die voor de 
bevolking vaak zeer bezwarend was (in Cheribon 
verdiende een huisgezin / 24.06 ’s jaars, in Bantam 
ƒ 0.70) was ook voorden Staat nadcelig; van 1837— 
1863 bedroegen de uitgaven / 20.205.821 en de in
komsten slechts / 13.824.518. Dit gaf in 1864 den 
Raad van Indië aanleiding terug te komen op een 
voorste], in 1859 door het Opperbestuur gedaan, om 
de Gouv. cultuur opteheffen en de teelt geheel aan 
particulieren ovcrtelaten, waartoe in 1865 besloten 
werd. Een tweetal tuinen in Krawang werd toen aan 
een particulier verhuurd ; deze onderneming is ech
ter later opgeheven (zie Van Gorkom, „De O.-I. Cul
tures”, II, bl. 497). Er wordt thans op Java en in de 
Buitenbezittingen hier en daar op bescheiden schaal 
kaneel aangeplant. In de jarcn 1875 tot 1879 w'crd 
uitgevoerd 5789, 56100, 76097, 16578 en 14995 K.G. 
kaneel, meest afkomstig van Ja va en Cclebes. Ge
durende de laatste jaren bedroeg de uitvoer in K.G.:

malen worden op Java gewoon lijk gewijd door de 
zgn. do'a koeboer (d.i. grafgebed), beginnende met 
de woorden: „O Allah, doe genade nederdalen 
over hen, die in de koeboer (d.i. graven) zijn”. Slechts 
bij de heilmaaltijdcn van de eenvoudigste soort 
ontbreekt wel eens de inzegening.

Wordt de maaltijd door de gezamenlijke inge
zetenen cener desa gegeven, zooals bijv. bij de 
viering van het Moclocd-ieest in Atjèh en bij de 
maiemaji's in de vastenmaand op Java, dan komt 
men bijeen hetzij in het dorpsbedehuis, hetzij in 
de woning van het dorpshoofd. De spijzen wor
den dan vanwege de gezinshoofden daarheen ge
bracht. Ook in de dalem's der regenten worden de 
vromen op een modocdan-mtial onthaald. De doo- 
denmalen in de maand ïloewah hebben op Java 
dikwijls plaats op de begraafplaatsen. Geldt het 
maal eenen heilige, dan vercenigt men zich daartoe 
bij diens graf. Draagt de maaltijd geen publiek 
karakter, dan komt men bijeen ten huize van den 
gastheer of bijv. in de woning, waar de persoon 
wiens dood herdacht wordt, is overleden.

Nauwkeurig regelt de adat voor iedere gelegen
heid de soort van spijzen, de wijze van toeberei
ding, den vorm waarin zij den gasten wordt voor
gezet, enz. Nu eens moet de rijst wit zijn, dan geel 
of rood, soms moet zij tot brij gekookt worden, dan 
tot ballen gekneed, nu met deze dan met gene ingre
diënten toebereid en op ronde of op vierkante 
schotels worden opgedischt, enz.; en dergelijke voor
schriften gelden ook in menigte voorde toespijzen.

Op Java brengt de gewooute veelal mede, dat men 
na afloop van het maal iets van de spijzen mede 
naar huis neemt „wegens den daaraan verbonden 
zegen”. Dit medenemen van spijzen noemt men 
daarom amberkat (afgeleid van het Arabische ha
mkat : zegen). In Atjèh bestaat die gewoonte niet.

Literatuur 1*\C. Snouck Hurgronje, De Atjèhers 
I, 224 vv., 22S—231,. 236 vv. (The Aclielmesc I, 

^210 vv.r-^U—216, 221 vv.)i{Mekka II, 146 vv. 
191 v., 219 v.^De Islam in Nech Indië p. 31 (Groo- 
te Godsd.. serie II, p. 407),'\Het Mohammeda
nisme (in H. Colijn’s Neerlands Indië I, p. 262 
v.);VKusejr ’Amra und das Bilderverbot (Zeitsckr. 
d. t). Morgenl. Ges. 61 (1907) p. 186 w.); C. Poen- 
sen, Brieven over den Islam uit de binnenlanden 
van Java, p. 13 vv., 36 vv.ilP. J. Veth, Java I 
(1875) 322—26, IV (1907) Pr-141—l44yTh. W. 
Juynboll, Handleiding t. d. kennis v. d. Mbha 
wet, p. 161—163 (Handbuch d. Isl. Ges. p. 164 vv.).

KANDOEROEAN. In de Soendalanden op Java 
gebruikelijk ambtelijk praedicaat voor mindere in- 
landsche hoofden, door het Gouvernement als per
soonlijke belooning toegekend. Op de particuliere 
landerijen in de afdeeling KrawaJig der residentie 
Batavia is kandoeroean de'tit’el van een inlandsch
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beambte, belast met de zorg voor het oproepen 
der heercndiensfcpliehtigen, voor liet overbrengen 
van bevelen en voor de transportmiddelen.

KANDRI (mal.). Zie BRIDELIA. 
fr KANEEL, KAJOE MANIS (mal. jav. soend.), 

MANTSD'TANGAN (jav.), KIAMLS (soend,). De 
geschilde en gedroogde specerijachtige bast van 
eenige Lauraceeën uit het geslacht Cinnamommn, 

welke de Cintuv/nomum Zeylanicum Nees, oor
spronkelijk op Ceylon thuis behoorende en van daar 

.lava overgeplant, de meest belangrijke is. 
Eeuwen lang is de Ceylon-kaneel,die al in de middel
eeuwen eene

Van de 
Buitenbe
zittingen.

i Van Java 
f en Madoera.h .

: 68.972 
66.885 

142.022 
85.087 
75.458 
58.809 
29.326 
40.177

‘) Na 1912 zijn in de opgaven kancel en cassia 
samengevat.

1.333 
66.363 
79.848 

166.573 
26.773

1908
1909
1910I
19J1van

ook naar
1914

gezochte specerij en medicijn was, uit
sluitend uit het wild ingezamcld; sedert 1400 
daartoe

1915
was

aangewezen de kaste der chaliahs. Tijdensf; />/< (.vI • r V i
V 'i
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1! Het product der Indische kancelcultuur schijnt 
steeds inférieur aan dat van Ceylon geweest te zijn. 
De kaneelolie van Java werd echter wel boven die

N.W. naar Z.O. op te maken. Van de vlakte 
den alleen de dalen van de rivieren bewoond. Do 
voornaamste kampongs zijn Kanès in ’t W. en 
Roosèp in het O.

KANGDJÉNG. Eeretitcl, op Java gebruikelijk. 
In de samenstelling mot „góesti”, zie men bij GOES- 
TI. De vorsten van Soerakarta en Djokjakarta 
voeren vóór hun vorstelijken titel dien van „kang- 
djëng”; bovendien komt in de Vorstenlanden het 
pracdicaafc toe aan de echte vrouwen der vorsten, 
aan pangérans en aan den rij ka bestuurder. Buiten 
de Vorstenlanden hebben de regenten dezen cere- 
titcl,terwijl residenten en assistent-residenten on dik
wijls ook mindere Europeesche ambtenaren door in
landers met „kangdjéng” worden betiteld. In de 
Soendalanden bezigt men speciaal voor regenten het 
woord „kangdjéng” in samenstelling met „dalem”, 
nl. „kangdjéng dalem”.

KANGEAN-ARCHIPEL. Groep van ± 30 eilan
den, ten O. van Madoera tusschcn ongeveer 115° 10' 
en 115° 56' O.L. van Gr. en 63 .30' en 7° 18' Z.B. 
met eene oppervlakte van ^ 692 K.M.2, vormt ad
ministratief liet district Kangcan van de gelijk
namige eontróle-afdeeling, regentschap en afd. Soe- 
menep, res. Madoera, en is verdeeld in 2 onder- 
districten: Ardjasa ondereen wedono, bevattende 
het hoofdeiland en Saoebi en Sepékën onder een 
assistent-wedono, waartoe behooren de bewoonde 
eilanden Sepékën, Saboenting, Paliat Saséël en 
Sepandjang. IJet district telt 33 desa’s.

Het hoofdeiland Kangéan, groot bijna 487 K.M.3, 
is zeer vruchtbaar; het is hcuvelachtig; de hoogste 
top is de Goenoeng Baloepotah, ongev. 250 h 300 M. 
hoog; een tweetal zeer schoone druipsteengrotten, 
Gowa Koneng en G. Peteng, komen in de heuvels 
voor, alsmede eenige grotten, waarin eetbare vogel
nestjes gevonden worden. Rivieren van eenige be- 
teekenis en meren zijn er niet; zoetwater wordt 
hoofdzakolijk uit putten verkregen. De controleur 
woont ter districtshoofd plaats Ardjasa (zie aldaar) 
andere plaatsen van eenig belang zijn Kalisangka 
(zie aldaar) en de drukke handels- en visschers- 
desa Pabéau aan de noordkust. De vischinzou- 
tingsindustrie daar ter plaatse was voorheen van 
zeer veel belang, doch is tengevolge van de invoe
ring van het Gouvernementszoutmonopolie, waar
door het vroeger zeer goedkoopc Makassaarsche 
zout niet meer verkrijgbaar is, nagenoeg geheel te 
niet gegaan. Door het oprichten en kosteloos ter 
beschikking van de bevolking stellen van Gou- 
vernemeots-inzoutingsloodsen en het verkrijgbaar 
stellen van goedkoop los zout, heeft men in do 
laatste jaren getracht om deze winstgevende in
dustrie weer tot nieuwen bloei te brengen. Eenige 
opleving valt dan ook wel te constatceren. Het 
eiland wordt door d: 20000 zielen bewoond, die 
van Madoereesckon oorsprong zijn, echter sterk 
vermengd met Makassarcn, Boegineezen on Bali- 
ncezon; voorts eenige Kaïn ban ge rs, Chincezen en 
Arabieren. Verscheidene Chineezen zijn tot don 
Islam overgegaan, en worden, ofschoon zij overi
gens de gebruiken der Kangéanncrs hebben over- 
gonomen, nog steeds baba’s genoemd. De eigen
lijke Kangéanner is hoofdzakelijk landbouwer — zij 
het dan ook een slordige — en verlaat ongaarne 
zijn eiland; hij volgt verscheidene van de gebruiken 
der Madoorcczon afwijkende gewoonten en bouwt 
o.a. zijn huis veelal op palen. Bij hot huwelijk 
is hot meisje veel vrijer in haar keuze clan op 
Java en Madoera; echtscheidingen zijn betrekkelijk 
zeldzaam.

wor-

van genoemd eilan(I~gcstêld; thans evenwel is op 
Ceylon de bereiding veel verbeterd, een groot deel 
cler olie wordt trouwens eerst in Europa gedestil
leerd. Opgemerkt zij, dat ook uit de afgevallen bla
deren ccne vluchtige olie is te verkrijgen, die echter 
niet naar kancel doch meer naar kruidnagelen riekt, 
terwijl uit den wortclbast van den kaneclboom 1 % 
kamfer kan verkregen worden.

Cassia of wilde kaneel is het product van ver
scheiden boonien uit hetzelfde geslacht Cinnamo- 
inum. De belangrijkste soort, in den liandel als „Cas
sia vera van Padang” bekend, wordt uitsluitend ge
leverd door CTBurmanni BI. De uitvoer van Padang 
bedroeg in 1912: 924.000 K.G. Deze cassia-basten 
zijn 2—3 raM. dik. meest tot een cylinder gerold, 
van buiten geelrood, van binnen bruinrood. De bui
tenschors is tamelijk zorgvuldig weggenomen, slechts 
hier en daar ziet men nog stukken grijze kurk op den 
bast zitten. De plant komt ook in andere deelcn van 
Ned.-Indië voor, zoo op Java. Van Timor en Batjan 
wordt mede dergelijke bast uitgevoerd. Als handcls- 
artikcl is de „cassia vera” verwant aan de Chinee- 
sche kaneel of „cassia lignea”, die vooral door Cin- 
namomum Cassia BI. geleverd wordt. Voorts wor
den van China, Indo-China en het N.O. deel van 
Eng.-Indië ook de meer of minder geurige basten 
van C. Tamala Nees, C. oblnsijolium Nees, C. pauci- 
florum Nees en C. iners Reinw. als cassia verkocht, 
en ook onder dc*Ncd.-Indische wilde kancelboomen 
zijn er nog verschillende niet geëxploiteerde soor
ten. Het aroma van de cassiabasten — van welke 
meerdere soorten onder verschillende namen (ka- 
joe manis Ijina, kajoe manis sabrang, sintoek, sin- 
tok e. a.) als geneesmiddel of voor huishoudelijke 
doeleinden bij de inlandsche bevolking in gebruik 
zijn — is geringer en grover dan van echte kaneel en 
zij behalen dan ook nimmer den prijs van Ceylon- 
kanool; sommige zijn zoo weinig geurig, dat zij meer 
als kaneelvervalschingen hebben te gelden. Een 
belangrijk handelsart ikel is de, vooral uit Cliinccsche 
cassia gestookte, cassiaolie, die veel in de parfume
rie- en toilctzcepfabricage gebruikt wordt. In ver
band met kancelbasten moet ook de massoibast 
genoemd worden. De handelswaar van N.-Guinea 
komt deels van Sassafras goesiantnnT. et B. ( 
soia aromatica Bocc.), deels van eene kaneelsoort, 
Cinuajnomumzantltoneurum BI. Deze laatstgenoem
de plant is ook een «tuinplant van koclit lawang 
(kruidnagelbast), een Indisch geneesmiddel, dat 
evenals do naverwante koelit sintoek, van verschil
lende wilde kaneelsoorten wordt ingezameld. Do 
olie, die Dij distillatie van den Massoi-bast mot water 
in zeer aanzienlijke hoeveelheid (G—8 %) wordt 
verkregen, heeft een aungonamen geur naar noot- 
muskaat en kruidnagelen.

KANÈS. Hoogvlakte van—. Een gemiddeld 800 
M. hoog gelegen plateau in het Gajoland van Atjeh 
ten Noorden van het Tawarmeer gelegen. Do vlak
te is ontstaan door verzakking, terwijl de omrin
gende gebergten o.a. hot Paségobergtc, als horsten 
zijn blijven staan. Het hoogste deel der vlakto ligt 

1000 M. boven zeeniveau, het laagste

M as

-

ongoveor
zijn de dalen dor rivieren, welke zich diep hebben 
ingesneden en de vlakte in eenige blokken ver
deelden. Hot sterkst heeft zulks de Pakang gedaan, 

het dal 250 M. beneden de omgeving iswaarvan
gelogen. Uit den loop dezer rivier, die zich in do 
Djambo Aje uitstort, is dc algemeene helling van

i
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later eerst in 18G5 opnieuw ontdekt doorBehalve aan vischvangst en landbouw wordt 
op Kan gen n nog al veel aan veeteelt en de inzame
ling van boschproductcn gedaan. De kokospalm 

bijzonder goed gedijen. Ook treft men er 
uitgestrekte djatibosschen aan: een hoofdopzie
ner van het Bosch wezen is ter hoofdplaats Ardjasa 
gevestigd. Het djatihout is van niet al te beste 
kwaliteit en wordt naar Soemenep getranspor
teerd en aldaar geveild. De boschhanen (tarata) 
van Kangean, vooral de door kruising met tamme 
hoenders verkregene, de zoogen, bèkisars, zijn 
zeer bekend.

Van de andere eilanden zijn, behalve Sepëkën 
(zie aldaar), nog van eenig gewicht: Paliat, met 
groote pisangtuinen en djatibosschen, de 
raadschuur van Sepekön; Saséël, waar men een 
kudde verwilderde paarden vindt, die zich sterk 
vermenigvuldigd hebben, en Sepandjang, na Kan

ven en 
Von Rosen berg.

Het geslacht Dorcopsis, een overgang naar do 
Boom kan goeroe’s, onderschoidt zich van Macropus, 
beha Ivo door kenmerken van het gebit, ook door 
minder sterk ontwikkelde achtorpooton. Hot is be
perkt tot Nieuw-Guinca en naburige eilanden; do 
meeste der beschreven soorten loven in de oostelijko 
helft van het eiland. D. veter urn Less. (Mü/fenSchleg.) 
(inlandsche nnam op Nieuw-Guinea: fanei) bewoont 
bohalvo N.W.-Nieuw-Guinea ook Salawati en Mi
sooi (tonzij Misooi een oigen soort, D. mysoliae 
Thom., bezit). D. Hagcni Heller komt in do omge

ving der Humboldtbaai on in Oostelijk Nieuw-Gui- 
nen voor, D. Lorentzii Jent. in het zuidelijk deel van 
Nederlandsch Nieuw-Guinea.

wil er

voor-

KANIGARA. Typisch-Jav. gala-hoofddeksel van 
bestuursambtenaren, feitelijk een koeloek (zie dit 
woord) van andere stof en met bijzondere versie
ring. De vorm is, als van de koeloek, een 
van boven afgesneden kegel; de stof echter 
zwart laken; en de bijzondere uiterlijke versiering 
met 10 (soms ook S) straalsgewijs daaroverheen 
aangebrachte smalle strepen van goudblad of goud- 
passement (de zgn. tarak’s), verklaart den Jav. naam 
„zonnebloem”. De kanigara is gewis een Vorsten- 
landsche 18de eeuwsche verfraaiing van de ouder- 
Mataramschc koeloek. De oudste afbeelding staat bij 
Raffles, HLstory of Java (1817), I, p. 92. Zie verder 
Rouffaer en Juynboll, Batik-kunst (1914), p. 108— 
109, met noot 1.

KANIGORO. District van de* residentie, de 
afdeeling, het regentschap en de contróle-afdee- 
ling, Madioen, met eene oppervlakte van 302 K.M.2 
Het district heeft 3 onderdistricten met 32 desa’s 
en telde uit. 1905 ruim 31000 bewoners, waarvan 
een 20-tal Europeanen en een 10-tal Chineezen. 
In 1915 was het aantal inlanders met + 25% toege
nomen. Het heeft 16 erfpachtsperceelen, waai*van 
3 voor koffie, kapok en rubber, J2 voor koffie 
en wat kina, en 1 in de vlakte gelegen van 
5 bouws dat niet in exploitatie is voor de Euro- 
peesche markt, maar beplant wordt met inlandsche 
gewassen. De standplaats van het districtshoofd 
is het gehucht Kletjo der desa Woengoe. Men 
treft in dit district veel djati- en wildhoutbosch 
aan. Het district wordt in de richting Zuidoost 
naar Noordwest doorsneden door tal van zijrivieren 
van de Madioen rivier, waarvan de voornaamste 
is de Kali Tjatoer, die in het Zuidoosten even 
voorbij de grens van het district Poeloeng (af
deeling Ponorogo) op het gebergte ontspringt 
en zich bezuiden de gewestelijke hoofdplaats in 
de Madioenrivier stort. De waterkracht

géan het grootste eiland, nagenoeg geheel met 
dicht bosch begroeid. M r -

KANGKANONG. Zie MUZIEK en MUZIEK
INSTRUMENTEN.

KANGKOENG. (mal., jav.) Pad, zie onder BU- 
FONIDAE en onder KATAK en KODOK.

KANGKOENG (mal., jav., soend.). Zie IPO- 
MOEA.

KANGOEROE’S, (Macropodidae) een familie der 
Buideldieren (zie aldaar), waartoe behalve de eigen
lijke kangoeroe’s ook de boomkangoeroe’s (ziealdaar) 
behooren. De familie onderscheidt zich van do andere 
plantenetende (protodonte) Buideldieren door den 
bouw van den achtervoet, voor welken kenmerkend 
is, dat de eerste teen (op een enkele uitzondering na) 
ontbreekt, terwijl de zwakke tweede on derde teen 
met elkaar samengroeien. De kangoerce’sin engeren 
zin zijn verder gekenmerkt door de lange, sterke 
achterpooten, waarmee ze zich op den grond sprin
gend voortbewegen, terwijl de zwakke voorpooten 
slechts bij uitzondering met den bodem in aanraking 
komen. Li rust wordt het lichaam slechts door de 
achterpooten en den langen, sterken staart gesteund. 
De snelle, springende wij ze van voortbeweging maakt 
de kangoeroe’s bij uitstek geschikt voor het leven in 
de open vlakten van Australië; het boschrijkc Nieuw- 
Guinea daarentegen is voor hen een weinig geëigend 
gebied; zij zijn er dan ook spaarzaam vertegenwoor
digd. De grootste soort, die er voorkomt, is een don
kere vorm (papuanv^ Ptrs. et Dor.) van den in 
Nieuw-Holland levenden Macropus (Halmalurus) 
agilis Go'uld. Een kleinere, tevens de kleinste echte 
kangoeroe (lichaam met kop slechts iets meer dan 
1 Ij M. lang) is Macropus{Thyloyale) browni Rams. 
Beide bewonen slechts het oostelijke deel van het ei
land. Een met den laatste nauw verwante, doch 
grootere (ongeveer 3/4 M. lange) soort, M. (Thyl.) 
brunii Schreb., gekenmerkt dooreen witten band op 
de heupen, is de eenige kangoeroe van de Aroc- en 
Kei-eilanden (deze soort zou op de Aroe-eil. ajir, op 
de Kei-eil. evenals de buideldassen aha genoemd 
worden; de Maleisch sprekende inlanders van den 
Archipel noemen haar pélandoek aroe, wegens een 
oppervlakkige gelijkenis met het dwerghert). Deze 
M. brunii is de oudst bekende kangoeroe-soort. De 
Bruyn (naar wien het dier later de dus onjuist ge
spelde soortnaam ontving) heeft hem afgebeeld en 
beschreven (in: Reizen over Moskovië door Persië en 
Indië, Amsterdam 1714) onder den naam „Eilander” 
(een verbastering van „pëlandoek”)naar exemplaren, 
die hij zag in den tuin van den Gouverneur-Goneraal 
te Batavia. Weinig later werd hij door Valentijn 
(Omstandig verhaal in Amboina.......  1726) besehre-

■ !

van
deze zijrivier wordt door den dienst der Staats
spoorwegen op Java benut voor het electriei- 
teilsbedrijf in de werkplaatsen van den Staats- 
spoorwegdienst ter lioofdplaats Madioen, in. het 
bijzonder voor dc verlichting dier werkplaatsen, 
terwijl de overtollige electrische stroom voor de 
verlichting van de residcntiehoofdplaats wordt 
gebruikt..

KANJALAT, KANJALOET (mal. mol.). Zie STE- 
MONA TUBEROSA.

'

i

i
KANJAPI. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU

MENTEN.
KANJÈRÈ (sound.). Zie BRLDELIA.
KANNIBALISME. Met zekerheid is de gewoonte 

van het menschoneten (anthropophagie) geconsta
teerd bij de Toba- en Pakpak-bataks, bij enkele 
Dajakstammen en bij de Papoea’s. De oorzaak van

;

i
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der gelijknamige rivier. Deze is de grootste 
geheel HaJmahera on doorstroomt met hare zij- 
rivioren Tololiko, Tocgoeis en Pagoe de ongeveer 
660 K.M.2 groote alluviale vlakte van Kaoe. Niet 
ver van do grens met Tobélo ligt het meertje Lina, 
waaromheen de oorspronkelijke inboorlingen ge
woond zouden hebben. De Kaoe-rivier is slechts 
tot aan Kaoc Islam, bij de samenvloeiing der Tolo
liko en Tocgoeis, voor kleine prauwen bij hoog 
water bevaarvaar. Langs deze rivier worden de 
binnenlandsche produkten, damar en sago, afge
voerd en te Kaoc verhandeld, vanwaar ze met 
schepen van de Paketvaartmij. naar Temate ge
voerd worden. Bij het eilandje Bobalé werden 
vroeger door Boingers parelschelpen gevischt; nu 
zijn de banken uitgeput. Vroeger was er een Mo- 
hammedaansch districtshoofd; tegenwoordig staan 
alle heidenen onder het hcidensche iioofd van 
Boing. Zie verder HALMAHERA.

Literatuur':. C. H. F. Campen in T. A. G. He 
serie 1884, I, blz. 271.

KAOEBAAI. Groote, nog niet voldoende onder
zochte baai met vermoedelijk matige diepten op 
de Oostkust van Halmahera, tusschen het N.lijke 
en N.O.lijke schiereiland, welke inloopt tot op 4 
K.M. van het strand der Dodingabaai op de West
kust. In do baai mondt de Kaoerivier uit, de be
langrijkste van het eiland, bij de gelijknamige 
kampong, waar levendige handel wordt gedreven, 
vroeger ook in paarlen, voor het duiken waarvan 
de bewoners van het eiland Bobale bekend waren.
Zie Zeemansgids deel VI.

KAOEL, d. i. in de Mohamrn. wet: een gelofte.
KAOEM, KAOEMAN. De kaoeman (of pekaoe- 

man) is de wijk bij de moskee, aldus genoemd naar 
de bewoners, die gezamenlijk worden aangeduid 
met den naam kaoetii (dit Arabische woord beteekent 
„volk, gemeente”). Zij worden geacht te behooren tot 
de vromere lieden, die min of meer volgens de eischen 
van den Islam leven, en o.a. liunno sembahjangs ge
woonlijk niet verzuimen. Ook verscheidene dorpen 
op Java hceten kaoeman. Met de benaming kaoem 
wordt in sommige streken op Java de zgn. „dorps
geestelijke” (zie aldaar) aangeduid. Vgl. verder: C. 
Snouck Hurgronje, Do Islam in N. I. (Groote gods
diensten, serie II, n° 9, blz. 21 v.). ' v

KAOENA. Eilandje belioorcnde tot Kajoeadi 
(zie aldaar). Het is een weinig begroeide onbewoon
de zandplaat, lang ^ l1/0 K.M., breed ongeveer 
200 M.

KAOH. Zie OEWIMMERAH.
KAPA (uott.). Zie KARBOUW.
KAPAJA of KËPAJA (mal.). Zie ÖARIOA.
KAPAL (iiooo-jav.). Zie PAARD.
KAPAL. Zie VAARTUIGEN.
KAPALA. Mal. Beteekent iioofd. De benaming 

wordt o.a. als ambtstitel door sommige inlandscho 
hoofden gevoerd, gewoonlijk met bijvoegingen, zoo- 
als lcapala kooria, panghoeloo kapala, kapala ripó 
(Sumatra), kapala soa (Amboina). Ook in de samen
stelling kapala kampoeng en dergelijke, wordt hot 
woord algemeen door Europeanen in Indië ge
bruikt.

KAPAN. Standplaats van don besturenden amb
tenaar der onderafdeoling Midden-Timor, afd. 
Noord- en Midden Timor der rcs. Timor 
Ondorhoorigh., mot een koel klimaat.

KAPANG (mal., jav., sokxd.). Naam van den 
Paalworm, (zie aldaar).

KAPAS (mal., jav., sokxd., mad.), naam voor 
KATOEN, echter ook voor eon aantal andore ve-

haar ontstaan is niet meer met beslistheid vast te 
.stellen. Alleen do lijken van verslagoncn 
misdadigers worden of worden gegoten. Daar, 
do animistische denkwijze nog hcerschte, is aan te 
nemen dat men waarde hechtte aan het nuttigen 
van bepaalde deelen van hot lichaam van den ver- 
slagene of den misdadiger, ten einde zich daardoor 
zijne onverbruikte zielestof of levenskracht toe te 
eigenen. Ook qp de zielestof van den misdadiger 
werd prijsgestcld: immers men doodde hem wel uit 
wraak of voor eigen veiligheid, maar erkende toch 
dat hij begcerenswaardige eigenschappen had. Van 
verschillende Dajakstaramcn wordt medegedeeld, 
dat zij de handpalmen, kniestukken en hersenen 
van een verslagen vijand aten om dapper te worden. 
Hetzelfde vindt men met verschillende wijzigingen 
van vele Indonesische volken vermeld. Dat deze 
animistische opvatting ook aan de menschenetende 
Pakpak-bataks niet onbekend was, blijkt uit de 
mcdcdeeling van Dr. Volz, dat de handpalmen, de 
wijsvinger en de kaken van het slachtoffer gereser
veerd bleven voorden hoofdman, zonder twijfel met 
de bedoeling zijne vastheid van hand en zijne wel
sprekendheid te doen vermeerderen.

Ook nu nog komt kannibalisme voor op Nicuw- 
Guinea, met name bij de bewoners van de land
schappen Karoon, Bira en Berau, alle drie gelegen 
m den z.g. Vogelkop, de twee laatste aan de noord
kust van de Maccluergolf en bij de bewoners van 
de Zuidkust van Nieuw-Guïnea, ten Oosten van de 
Prinses Mariannestraat.

Overal waar de Nederlandsche Regcering haren 
invloed kan doen gelden en de zending werkt, be
hoort de gewoonte van het menscheneten tot het 
verleden.

KANOMAN. Naam, welke gegeven wordt aan do 
verblijfplaats (kraton) van den Sultan Anom van 
Gheribon. Zie onder CHERIBON, blz. 477.

KANTING. Zie VAARTUIGEN.
KANTJANA. Een jonger eruptiepunt midden in 

het oudere vulkanische terrein van Zuid-Batavia 
en met 1800 M. tevens een der hoogste verheven
heden uit die residentie (Verbeek, Java 476, 494).

KANTJIL (jav.). Zie DWERGHERT.
KANTJING. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU

MENTEN.
KANTWERK. ZieKRAWANGAN (ofTRAWAN- 

(JAN) en RENDA.
KAOA. Naam op de Kci-eilanden en Goram 

aan een Bastaard-Honingvogel, Dicaeum vulnera- 
tum, gegeven; Dicaeum ignicolle heet Simsim op de 
Aroe-eilanden. Op Java heet Dicaeum cruenlalum 
hij de Javanen Sopü.

KAOE. Tcrnataansch district op de oostkust van 
het noordelijk1* schiereiland van Halmahera, zich 
langs do Kaoebaai uitstrekkende tusschen de ri
viertjes Gonga en Patjcda Doemdoem. Het grenst 
t«*n noorden aan Tobélo en ten zuiden aan Dodinga. 
Ten westen wordt hot door den contralen bergketen 
Abm to ma loewa (300 M.) en Boekit Sio (400 M.) 
van de distx’ieten der westkust tot en met Gam- 
ko.iorah gescheiden. Dit district omvat het heiden- 
scho ondordistrict Boing of Boëng, met ruim 400 
weerbare mannen en de gebieden der heldenstam
men Tololiko, Pagoe, Toegoetilen Madple,.die, teza
men ongeveer 1000 weerbare mannen, de stroom
gebieden der gelijknamige rivieren bewonen. De 
Mohammedanen en de Christenen wonen langs de 
kust. De hoofd plaats van het district, kampong 
Kaoc, bestaat uit eenMohammedaanschen een hei- 
densch gedeelte en ligt iets benoorden de monding

van
en van 
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zellevorendo planten, meestal met de toevoeging 
van een tweede woord.

KAPAS-KAPAS of KAPAS (IKAN) (mal.). Vis
sollen uit het geslacht Gerres, familie Gerridae der 
Percifonnes (zie Visschen). Deze kleine zilverglan- 
zende visschen zijn verwant aan de Zeebaarzen en 
zijn vooral gekenmerkt door den zeer uitstulpbaren 
mond. De soorten van het geslacht Equula en Gazza 
worden Karèh en Pépétèk genoemd.

KAPAS OETAN (mal.). Zie HIBISOÜS ABEL- 
MOSOHUS.

KAPASAN ( j av.). Zie HIB1SCUS VENUSTUS.
KAPATIAN of KEPATIAX. Een der vijf afdec- 

lingen of golongan. waarin adel, ambtenaren en 
geestelijkheid in de Vorstenlanden verdeeld worden 
[zie bij D JOK JAKARTA]; elders op Java: wijk 
waar de patik en andere inlandsche ambtenaren 
gevestigd zijn.

KAPAUÉR. Land schap in West Nicuw-Guinca, 
waarin de afdeelingshoofdplaats Fak-Fak gelegen 
is. Het wordt in het westen en noorden begrensd 
door het landschap Onin, in het oosten door Pati- 
moeni. De grenzen der landschappen zijn echter 
moeiclijk juist aan te geven, zoodat deze indeeling 
min of meer willekeurig is. Zoo b.v. beweerde de 
bevolking tijdens de stichting van Fak-Fak dat dit 
gebied behoorde onder Ati-Ati, gelegen ten westen 
van Onin.

KAPIDADA (jaw). Zie SONNERAT1A.
KAPINIS. Zie WALET.
KAPIRASA (jav.). Zie GAULTHERIA.
KAPITEIN (der Chineezen). Zie BESTUUR (I, bl. 

287) en RAPTHAY.
KAPOEAS. Grootc rivier aan de Westkust van 

Bonieo. Zie BORNEO, IV B. *blz 361. De resi
dentie Westerafdeeling van Bonieo omvat voor
namelijk liet stroomgebied van deze rivier.

KAPOEAS (BOVEN). Onderafdeeling der afd. 
Sintang, res. W. Afd. Bonieo met hoofdplaats 
Poetoes Sibau.

KAPOEAS MOEROENG. Rivier op Bomeo’s 
Zuidkust. Zie BORNEO, IV D. blz. 365.

KAPOEK. mal., jav.. soend., KABOE-KABOE, 
mal., PONDJI, bat. ; KAOE-KAOE, mal. en boeg. 
KAILOEPAH, tern.; KAPES. mix. lt.; AOE 
MANOE, KABOES, KAPOES of KAPO, amb. 
L.T.; KAPOT, BOL. MOXG.

Boomwol van de vrucht van Eriodendron an-

maar kan met andere vezelstoffen vermengd worden 
om de hoeveelheid draad te vermeerderen. Verder is 
zij door hare stijfheid en elasticiteit bijzonder bruik
baar voor het opvullen van kussens en matrassen, 
daar kapok in het gebruik niet samenpakt, zooals 
katoen doet. In den handel heet. deze kapok ook wel 
plantenwol of boomwol, s i 1 k cotton, édre- 
don v é g é t a 1, P f 1 a n z e n cl u n e n. Soortge
lijk materiaal als de kapok van Java, komt ook uit 
M.- en Z.-Amerika aan de markt, nl. do „Ochroma- 
wol” van Guadeloupe en de „Cuba-wol”, d.i. het 
zaadpluis van Bombax Malabaricum, een boom, die 
ook in Indië in het wild overal groeit en daar be
kend staat als de wilde kapok- of randoe-boom (ran- 
doc oetan Mal., -alas Java., -leuweung, dangdër 
Soend.)

Men vindt den kapokboom in onzen Indischen Ar
chipel op zeer grootc schaal op Java aangeplant en 
wel voornamelijk in de residentiën Prcanger- Re
gentschappen, Cheribon, Semarang, Rembang en 
Kediri. Niet alleen wordt door de bevolking vrij 
veel kapok van op erven en langs wegen geplante 
boomen gewonnen, maar op vele landbouwonder
nemingen wordt kapok als winstgevende bijcultuur 
gedreven. Op de Buitenbezittingen zijn het voor
namelijk Palembang, de oevergebieden van de Moe- 
sirivier in de residentie Palembang, voorts de resi
dentiën Westcr-afdeeling en Zuider- en Ooster-af- 
deeling van Borneo, de afdeeling Gorontalo der 
residentie Men ad o, de eilanden Nias, Saleier, Boe- 
tón en verschillende Moluksche eilanden, waar men 
den kapokboom aanplant.

Nagenoeg het gehecle product der Buitenbezit
tingen en veel van het op Java verkregene wordt ter 
plaatse verbruikt, terwijl Java bovendien zeer veel 
kapok uitvoert. Het Javaproduct is, wat kwaliteit 
aangaat, het meest te verkiezen, terwijl ook wat 
kwantiteit aangaat de Java-kapok in den wereld
handel bovenaan staat. De uitvoer vandaar bedroeg 
in de jaren J 910 tot 1915 respectievelijk 8,325,000, 
9.906.000, 10.235.000, 9.017.131, 9.352.721 en
10.864.000 K.G. In de laatste jaren is dus de uitvoer 
vrij wel dezelfde gebleven. De uitvoer van 1915 was 
voor 30 % naar Nederland gericht, voor 25 % naar 
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en voor 
20 % naar Australië. De rest van den uitvoer was 
over verschillende andere landen verdeeld.

De aan voeren in Nederland waren in de jaren 1910 
tot 1915: 67.175, 66.784, 93.601, 95.138, 99.172 en 
87.419 pakken. In het jaar 1915 werden verkocht te 
Amsterdam 79,994 pakken a 40 kilo gezuiverde ka
pok en te Rotterdam 7-779; voorts nog te Amster
dam 2.017 pakken a 80 kilo ongezuiverde kapok.

Bij de zuivering, die in de meeste gevallen in de 
nabijheid der productieplaats geschiedt, wordt als 
waardevol bijproduct het zaad, de kapokpilten, 
gewonnen,die een belangrijk handelsartikel uitma
ken.

!

fractuosum DC. (Bombux penlandra L.) uit de fami
lie der Malvaceae. De Indische kapok- of randoe- 
boom is afkomstig van tropisch Amerika, doch is in 
tropisch Azië en Afrika veel in cultuur en ook ver
wilderd aanwezig. Met den recht opgaanden stam, 
eenige lagen van horizontaal uitstaande, weinig ver
deelde lange takken en de ijle bebladering,met hand
vormig loof, heeft de kapokboom een zeer typisch 
armelijk uiterlijk. Op Java vindt men hem overal 
op erven en langs wegen, waar hij ook veel gebruikt 
wordt tot bevestiging van telegraaf- of tele
foondraden. Hij groeit snel, neemt genoegen met al
lerlei gronden, tot 1800voet hoogte, en is zeer gemak
kelijk door stekken of zaden voort te telen. De boom 
is ook geschikt als steunboom in aanplantingen van 
peper, cubcbe enz.

De lange doosvruchten springen bij rijpheid in 
vijf kleppen open 
eene

_

Op Java wordt dat zaad als grondstof voor olie- 
bereiding gebezigd, terwijl de daarbij overblijvende 
perskoek de kapokboengkil, een uitstekende mest
stof oplevert. Sedert 1909 komen in de uitvoerstati- 
stieken cijfers over den export van kapokpitten 
voor. Die cijfers geven voorde jaren 1910—1915een 
uitvoer aan van 10.030, 15.440, 17.569, 19-179, 
6.473 en 9.183 ton van 1000 K.G.

KAPOELAGA (mal., jav.). Zie AMOMUM OAR- 
DAMON.

KAPOELASAN of POELASAN (mal., soend.). 
Zie NEPHEL! UM MUTAB1LE.

KAPOENDOEK. Landschap behoorcnde tot de

en blijken dan opgevuld met 
witte zijdeaehtigc wol, die de ronde zaadjes 

(waaruit 20 % vette olie verkregen kan 
den) geheel omhult. Deze wol geeft aan den 
kapokboom zijne waarde als cultuurplant. Zij is 
ongeschikt om onvermengd gesponnen te worden,

wor-

;
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lijk deel der Makassaarsche en Bocgineescho landen, 
van Sanrabone tot Kadjang, richt men zich tot do 
Karaeng Lowo met geloften en offergaven, om voor
spoed op zijn bedrijf, herstel van ziekte, kinderze
gen, enz. te verkrijgen. De gedane geloften komt men 
zorgvuldig na, uit vrees voor de wraak van den K. 
L. De vereering der aldus genoemde geesten heeft 
plaats onder de teekenen van twee stcenen, die den 
vorm hebben der mannelijke en vrouwelijke ge- 
slachtsdeelcn. Zijn deze steenen losse stukken, dan 
worden ze veelal in kistjes bewaard, soms in kleine 
huisjes, die dan weder in grootere huizen staan, be
woond door do priesteres, die de vereering van den 
K. L. bemiddelt. Soms staan do steenen in kleine 
tempeltjes die uitsluitend voor den K. L. dienen, 
soms bevinden ze zich in eene grot, of staan ze in de 
open lucht, op de erven van huizen, zoodat men 
zonder tusschenkomst eencr priesteres kan offeren. 
Ook groote boomen en steenen worden hier en daar 
als verblijfplaatsen van een Iv. L. beschouwd. Zoo 
goed als ieder dorp heeft, een huisje waarin de K. L. 
wordt vereerd en eene priesteres, die daarbij hare 
diensten bewijst. Zulk eene priesteres heet pinati 
(Mak.), penati (Boeg.), vgl. Oud Jav. pinatih „gade 
van een, hooggeplaatste”, Lamp. panatih „gade”, 
een titel dus voor vrouwen van rang, die waarschijn
lijk „vertrouwde” beteekent. Nevens poeang matoa 
on lajaka (Jav. najuka), welke laatste titel moet zijn 
overgenomen uit het Javaansch, is pinati ook de 
titel van de bewaaksters der rijkssieraden, die even
eens lcaracng lowe worden genoemd en aan welke ook 
goddelijke eer wordt bewezen. Behalve vrouwen, 
zijn ook&i.$oe’s,dus mannen, die in den vrouwenstand 
zijn getreden, pinati, of priesteres van Karaeng 
Lowe, in welleen vorm dan ook. Als de pinati in 
functie is, draagt zij een hoofddoek, zooals de To- 
radja’sehe vrouwen steeds, maar de Mohamme- 
daansche vrouwen nimmer doen. Verder treden de 
pinati's ook op in de gebruiken van den patoentoeng- 
dicnxt, waarin elke geest (wali, een gewone bena
ming van geesten in Midden- en Zuid-Celebes) 
wiens verblijfplaats men kent, zijn pinati heeft. In 
sommige streken is de pinati Iandbouwpriester. De 
priesteressen, die dienst doen bij de patoentoeng- 
gebruiken, bedienen zich daarbij van eene afzonder
lijke taal, die alleen door deskundigen wordt ver
staan ; de aard dezer taal is nog niet onderzocht. Dit 
alles is genoeg om de pinati gelijk te stellen met de 
priesteressen der animistische volken van Midden- 
Celebcs. Ook de offerfeesten, die men viert ter eere 
van den K. L., hebben sterke overeenkomst met de 
animistische offerfeesten der binnenlandsche be
volking van Celebes. Het gebruik van in bamboe ge
kookte rijst, die dan ook in haren rolronden vorm 
wordt opgediseht, is een sprekende trek van over
eenkomst van ccno Toradjasche posoesa on een 
offerfeest zooals dat,hetwelk ieder jaar te Gantarang 
Keke, bij Bantaeng, wordt gegeven ter eere van 
den K. L. aldaar, een gouden beeldje van ongeveer 
2 d.M. hoogte, voorstclkmde ecu mensch met onma
tig groote genitaliën. De particuliere feesten,die men 
aanricht voorden K. L. ter voldoening aan eene ge
lofte, zijn gewone offermaaltijden, waarbij de Iv. L. 
zijn deel krijgt, dat hem door de pinati wordt 
gezet. Dat deze hierbij don eerbiedigen groet maakt, 
die op Java sëmbah (Mak. som ba) heet, wijst niet op 
vreemden invloed, want dit eerbewijs is, hoewel in
gevoerd, evenzeer tegenover hooggeplaatsten in 
gebruik als op Java en wordt daarom ook aan den 
Karaeng Lowo niet onthouden. Ook de tijd, waarop 
het groote Karaeng Lowe-feest te Gantarang Keke

ondorafd. Midden-Soemba, afdecling Soomba, res. 
Timor en 0.

KAPOER BAROES. (mal.). In de Inl.geneeskunde 
de gewone kamfer (van Cinnamomum Camphora 
Nees). De echte Baroskamfer (Bomco- of Sumatra- 
kamfer) is afkomstig van Dryóbalanops aromalica 
Gaertn., een prachtigen woudreus uit de familie der 
Dipterocarporceae. Deze- stof wordt niet, evenals de 
gewone kamfer, door distillatie gewonnen, docli be
vindt zich reeds gekristalliseerd in de holten van 
oude boomen. Zij werd reeds in de 6e eeuw door de 
Arabieren naar Europa aangevoeixl, docli in het be
gin der 12e eeuw door de gewone kamfer geheel ver
drongen. De Chincezen betalen voor Baros-kamfer, 
die bij hen een gezocht geneesmiddel en kostbare 
lijkenbalsem is, hooge prijzen. Ook wordt dc eigen
aardige geur van Oost-Indischen inkt door baros- 
kamfer aangebracht.

Baroskamfer bestaat uil bomeol en wel uit den 
rechts draaienden vorm. Zij is wit, glanst als paarl- 
moer en smelt bij 207° C.

Tegenwoordig wordt bomeol veel kunstmatig 
verkregen door reductie van kamfer, waarbij dan 
tevens een isomcer lichaam, iso bomeol, gevormd 
wordt, dat men er niet van afscheidt.

De uitvoer van Baroskamfer uit Singkel en Baros 
bedraagt ongeveer / 50.000 per jaar.

Zie verder onder KAMFER.
KAPOER NAN SAMBILAN. Landstreek in de on- 

derafd. Pangkalan Kötö Baroe, res. Sum. Westk. 
Zij omvat het stroomgebied van" de Kapoer-riv., 
die boven ïandjoeng rechts in de Kampar-rivicr 
valt,-

KAPOETRÈN. Afdeeling van de kratons in de 
Vorstenlanden, waarin de vrouwen, bijvrouwen, 
vrouwelijke bloedverwanten en de kleine kinderen 
van den Vorst verblijf houden. Zie bij DJOKJA- 
KARTA.

KAPOK. Zie KAPOEK.
KAPOL SABRANG. Vrucht van Elettaria Car- 

damomum YVhgt et Malon, welke plant niet in den 
Indischcn Archipel inhcemsch is. De zaden worden 
uit Britseh-Indië aangevoerd en zijn veel hoogcr in 
prijs dan die van de inhcemschc cardamomvrucht
jes, afkomstig van Amomum Cardamon, met welke 
zij dikwijls verward worden.

KAPTHAI. Benaming van de hoofden der vroe
ger op Bomeo’s Westkust bestaan hebbende Chi- 
neesehe kongsi’s. Het woord is eene verbastering 
van het Maleische „kapitan toewa”, waarmede do 
Malciers de opperhoofden der kongsi’s betitelden. 
De Hoklo-Chineezen maakten van toewa „toa”, 
groot, een woord dat in de taal der Hakka-Chinee- 
zen „thai” heet; „kapitan werd verkort tot „kap'’ 
en zoo ontstond de benaming kapthai. Zie verder 
onder KONGSI.

KARA. Zie OEDANG-LAOET.
KARA BËNGOEK (jav.). Zie MUOUNA PRE- 

RIENS.
KARA BITJAN. Zio DUIF.
KARA IRËNG (jav.). Zie PHASEOLUS VUL- 

GARIS.
KARA KARA (mal.). Zie DOLIOHOS.
KARA RA WÉ (jav.). Zie MUCUNA PRURIENS.
KARAENG (KRAENG). Titel van Makasaarsche 

vorsten en regenten. Zie ADEL.
KARAENG LOWE, een eenigszins ouderwetsche 

Makassaarsche titel, beteekent „groote lieer en is 
do benaming, onder welke op verschillende plaatsen 

Zuid-Celebes geesten worden vereerd, dio allen 
hetzelfde karakter dragen. Over het geheclc Zuide-

voor-

van
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wordt gehouden, met Volle Maan na het eindigen 
der Vasten, is in overeenstemming met den tijd 
waarop de animistische volksstammen van Celebes 
feestvieren om het nieuwe plantseizoen in te wijden, 
want het eindigen der Vasten wordt algemeen be
schouwd als begin van een nieuw jaar en de Volle- 
maansdag is voor den landbou\v gunstig. In ieder 
dorp van beteekenis wordt voorts, eenige weken na 
afloop van den rijstoogst, dus bij den aanvang van 
het nieuwe landbouwjaar, gevierd het akatoaroe pa- 
rasangang „het vernieuwen van het land”, feitelijk 
het wegdoen van de zonden der menschen waarvan 
de schuld nog op den bodem rust, die daarvan moet 
u’orden gereinigd, om weder vruchtbaar te kunnen 
zijn. Ook hierbij is het offer aan Karaeng Lovc 
hoofdzaak. Na epidemieën en landplagen, wanneer 
er omamenlsfecsten w’orden gevierd om het land 
van den vloek te zuiveren, is met de vereering der 
heilige rijkssieraden ook een offer aan K. L. ver
bonden. Er bestaat dus geen reden om den dienst 
van Karaeng Ixnve te beschouw'en als Qiwa-dienst, 
die dan van Hindoe-Javaansclien oorsprong zou zijn.

Literatuur: A. Goudswaard, Karaeng Ixnve, Me- 
ded. Ned. Zend. Gen. IV (1860), 354—364; IX 
(1S65), 75—100, 289—314. — Willeen, Ind. Gids, 
VI, 2 (18S4), 61—62; VII, 1 (1885), 222—224. — 
Harrebomóe. Een ornamentenfeest van Gantarang, 
Meded. Ned. Zend. Gen. XIX (1875), 344—351. — 
'Alb. C. Krujd, Het Animisme in den Ind. Archipel, 
500—502. — W. A. Pénard, De Patoentoeng, 
Tijdsehr. Bat, Gen. LV (1913), 515—543.

KARAHAU. Zie KIDANG.
KARAMA-RIVIER. Rivier in het Zuiden van 

Mamoedjoe. Zie OELEBES onder b. Midden Cele
bes blz. 454.

KARANDANG (mal., jav., soend.). Zie OARIS-

het regentschap Indramajoe, residentie Cheribon, 
met gelijknamige hoofdplaats; het hcoft 33 desa’s 
met 6S000 imvoners, waaronder enkele Europeanen, 
en 160 Ohineezen (einde 190/3 tyc- -

KARANGAN. District van de contróle-afdeeling 
Panggocl, regentschap Trenggalek, afdeeling Toe- 
loengagoeng, residentie Kediri. Het telt 51 desa’s 
en had uit, 1905 eene bevolking van bijna 40.000 
zielen, waaronder geene Europeanen en Chineezen.

KARANGANJAR. Regentschap en contróleaf- 
dccling (met gelijknamige hoofdplaats) van de af
deeling Kcbocmen, residentie Kedoe. De contróle- 
afdeeling is verdeeld in vijf districten: Karangan- 
jar, Gombong, Rokow'ele, Pedjagoan en Poering en 
is bekend door de in het Zuiden voorkomende vogel
nestklippen (zie dat woord) van ICarangbolong.

KARANGANJAR. District met gelijknamige 
hoofd plaats van de residentie Soerakarta, behoo- 
rende tot het Mangkoeneg&riische gebied en tot de 
afdeeling Sragèn. Het heeft drie onderdistricten met 
name Karanganjar, Tasikmadoe en Djenggrik en 
telde op ’t einde van 1905 ruim 48.000 inwoners, 
w. o. ongeveer 80 Europeanen en 200 Chineezen.

Niet ver van de hoofdplaats ligt de door Mangkoe- 
negara voor eigen rekening geëxploiteerde suiker
onderneming Tasikmadoe.

KARANGANJAR. Hoofdplaats van het gelijk
namige regentschap, standplaats van een contro
leur, tevens districtshoofdplaats, residentie Kedoe. 
Het gelijknamige district bestaat uit 3 onderdistric
ten met gezamenlijk 80 desa’s. Het heeft eene 
oppervlakte van 159 KM.2 en telde op het einde 
van 1905 eene bevolking van ongeveer 54.000 
Inlanders, een dertigtal Europeanen en ruim twee
honderd Chineezen.

KARANGANTOE. Havenplaats aan de baai van 
Bantam; ligt aan de als bandjirkanaal dienende ge
kanaliseerde monding van de Bantamrivier en heeft 
het verkeer van het oude Bantam geheel tot zich 
getrokken als voorhaven van Serang en achterland.

Een nieuwe kaaimuur (1912) met twee lichtop- 
standen bij den ingang van het kanaal vergemakke
lijkt het verkeer. Hoewel voornamelijk visschers- 
liaven, neemt de in-en uitvoer over zee toe,ondanks 
het feit, dat de plaats aan een halte van de spoorlijn 
Tjilegon—Serang—Batavia ligt. De voornaamste 
artikelen van invoer zijn : petroleum, lucifers, tabak, 
kramerijen, wit en ongebleekt katoen, chitsen, por
selein, snuisterijen, provisiën en dranken. De arti
kelen van uitvoer zijn voornamelijk; klappers, co- 
pra, buffelhuiden, gedroogde visch, pinang.

Dicht bijtde spoorhalte vindt men de ruïne van 
het fortSpeelwijk en de overblijfselenderhoofdplaats 
van liet voormalige Bantamschc rijk (zie onder 
BANTAM (hfdpl.). De handel is voornamelijk op 
Batavia gericht en voor het grootste deel in handen 
van Chineezen.

KARANGASEM. Een der Gouvernemenlsland- 
sclïappen op Bali, namens liet Gouvernement en 
onder de leiding van een Controleur door een stede
houder bestuurd; het maakt thans een onderafdec- 
ing der afdeeling Zuid-Bali uit. Tusschen 1849 
en 1894 was het eene onderhoorigheid van het 
Balische rijk op Lombok; men 
Asem nog een vrij uitgebreide kolonie Sasakkers

de gewone
Baliërs is ook de bevolking van het Seraja gebergte, 
die, hoewel Hindoesch, een eenigszins andere 
levenswijze, lichaamsbouw en taalidioom heeft. 
Karang-Asem neemt den geheelen Oosthoek 
het eiland in en wordt aan dcWestzijde door Bangli,

SA.
KARANG beteekent in verschillende talen van

den Archipel kalksteen; in het bijzonder ook ko- 
raalkalk. In het Oosten van den Archipel wordt de 
laatste vooral aangetroffen in den vorm van terras
sen, die tot o]i groole hoogte boven den zeespiegel 
voorkomen en het bewijs geven voor belangrijke rij
zingen dezer eilanden ten opzichte van den zeespie
gel. Doordat dit vraagstuk sterk de belangstelling 
der geologen trekt, wordt in vele geologische ge
schriften, die over den Archipel handelen, het woord 
„karang” met name voor die terrassen gebruikt.

KARANG. De hoogste berg der residentie Ban
tam, 1778 M, ten Z.O. van den Danoe. Ofschoon uit
barstingen onbekend zijn, komen binnen den centra- 
len ringw'al en ook aan de O. en Z.O.-helling werk
zame solfataren voor en langs den voet meerdere 
warme bronnen, zoodat het een nog betrekkelijk 
jonge vulkaankegel is. (Verbeek, Java. 864).

KARANG. Een ook wel als Noordelijk Boven-Te- 
miang aangeduid uitgestrekt landschap van de on- 
derafdeeling Temiang, afdeeling Oostkust van A- 
tjèh. Het aantal geregistreerde mannen bedroeg 
ulto. 1915 700. Aan het hoofd staat T. Radja Silang 
met den titel Kedjoeroean Karang. Zijn korte 
verklaring dd. 25 Juni 1909 werd goedgekeurd en 
bekrachtigd bij Gouvt. besl. van 3 Oct. J9J0.

KARANG (IKAN) (mal.). Zie KLIPVISSCHEN.
KARANG INTAN. Districtshoofdplaats van Ri- 

am-kanan (zie aldaar). Ook een groote rubber* 
plantage aan den linkeroever der Riam-kiwa in de 
onderafd. Martapoera der afdeeling Bandjermasin 
res. Z.O. Afd. van Bpmeo, tegenover de kampong 
Boemi-rata.

KARANGAMPEL.

:
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In hot KARANGKOBAR. District der confcröle-afdee- 
Jing van dien haam, afdeeling en regentschap Ban - 
djarnegara, residentie Banjoernas, met eene opper
vlakte van — 232 K.M.2. Inlanders planten er op 
groote schaal tabak ton behoeve van de inlandsche 
markt, welke tabak door te Karangkobar en Batoer 
gevestigde öhineezen wordt opgekocht (in dorTregel 
met voorschotten), bereid en naar de Serajoedal- 
stoomtram verzonden, die haar verder vervoert 
naar verschillende streken van Java en voorden 
uitvoer naar Tjilatjap Eertijds was Karangkobar 
het beste koffiedistrict van Banjoernas; thans is 
de Gouvts. koffie geheel verdwenen. Het district 
heeft 63 desa’s en telt enkelo Europeanen, 
ruim 270 Chineezen en £ 46.000 Inlanders
(1915).

KARANGLO. District van de afdeeling en het 
regentschap j\'Ialang,._ residentie Pasoeroean met 
4 onderdistricten en 115 desa’s, Op ’t eind van 1905 
had het eene bevolking van -J- 94.000 zielen, 
waaronder 80 Europeanen, en -J- 180 Chineezen. 
Het was vroeger een belangrijk Gou vernemen ts- 
koffiedistrict en ressorteerde onder de contröle- 
afdeeling Malang; thans behoort het tot de contröle- 
afdeeling Toempang. De standplaats van het dis
trictshoofd' is Singosari.

KARANGNÖËNGGAL. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de contröle-afdeeling Mangoenre- 
dja, regentschap en afdeeling Tasikmalaja van de re
sidentie Preanger-Regentschappen, met een opper
vlakte van /544 K.M.a, 4 onderdistricten en 24 
desa’s/ -4 ! *-•' . /

KARANGPANDAN. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de residentie Soerakarta, behooren- 
de tot het Mangkoenegara’sche gebied en tot de 
afdeeling Sragèn. Het heeft 5 onderdistricten met 
name Karangpandan, Kladjo, Toegoe, Metesih en 
Tawang mangoe en had op het einde van 1905 eene 
bevolking van 54.000 zielen, w.o. 20 Europeanen.
De hoofdplaats ligt op het eindpunt van den 
rijweg Solo-Karanganjar-Karangpandan.

KARANGSAMBOENG. Plaatsje, gelegen op do 
grens van do Preanger-Regentschappen (afdeeling 
Soemedang) en Cheribon (afdeeling Madjalengka) 
op den rechteroever der Tjimanoek, aan den grooten 
postweg, vroeger van groote bekendheid als door- 
voerplaats der Gouvernements-koffio uit de Prean- 

I ger-Rcgentschappen naar Indramajoe. De koffie uit 
de Oost-Preangcr werd n.1. tot hier met karren 
getransporteerd en vervolgens in prauwen geladen, 
dio hot product langs de Tjimanoek naarlndramajoe 
brachten. Later werd de Preanger-koffie per spoor 
naar Batavia getransporteerd en werden do groote 
Gouvemements-koffiepakliuizenteKarangsamboeng 
gesloopt.

KARANGTENGAH. Hoofdplaats van het district 
Grógol, afdeeling on regentschap Demak der resi
dentie'Somarang. Do plaats is gelegen aan den groo
ten postweg en de Boojaran, zijarm der Toentang 
rivier. Dicht er bij ligt de Chineescbe wijk Boejaran.

KARAPTI. Maleisch woord voor Toeken, Ixodes- 
soorton, dio men vaak op varkens en zelfs op slangen 
vastgohccht vindt.

KARARANGGÉ (sound.). Zie KÈRËNGGA.
KARARAWÈJAH of RARAWÈJA (soexd.). Zie 

MUOUNA PRURIENS.
KARAS BESAR. Eiland tusschen Bintan en Ga- 

lang, bij don Zuidelijken ingang van Straat Riouw, 
in de afd. Tandjoongpinang, res. Riouw en Onderh. 
Ten Oosten hiervan K a r a s k c t j i 1, met kust
licht.

Kloengkocng en Boelèlèng ingcsloten.
Noorden verheft zich de Goonócng Agocng of 
„Piek van Bali” (3200 M.), die naar alle kanten 
zijne vertakkingen uitzendt en tot op eene aan
zienlijke hoogte met dicht geboomte bedekt is. 
De bodem is voor het overgrooto deel steenachtig 
en leent zich daardoor minder dan elders op het 
eiland voorde rijst- en koffiecultuur. Daarentegen is 
het hier het vruchten land bij uitnemendheid. Kokos- 

lontarpalmen komen in groote hoeveelheid 
Do voornaamste plaatsen zijn: Karang-asem, 

de hoofdplaats, op eenigen afstand van de kust, 
aan den Zuidelijken voet van den Goeuoeng Sera ja 
(1300 M.); het is do standplaats van den con
troleur en van den stedehouder; Oedjoeng, de 
havenplaats van Karang Asem; Padang, in den 
Zuidoostelijkon uithoek van het landschap aan do 
kust gelegen, waar een belangrijke handel wordt 
gedreven; Tjoelik, aan de Noordoostkust, met 
eene vrij goede reode, die echter in den oost
moesson hoogst onveilig is.

Andere meldenswaardige plaatsen zijn Sibetan, 
Selat, Moentjan, aan den grooten weg van Karang 
Asem westwaarts; ICooboe, Tianjar, nabij de Noord
oostkust, Seraja en Besakih, dat hoog tegen de 
zuiderbelling van den z.g. Goenoeng Agoengligten 
waar zich do heiligste tempel van heel Bali bovindt. 
Goede rijwegen verbinden Karang Asem met 
Kloengkoeng en Bangli. Zie ook BALI. /j- ’ 

KARANGBINANGOEN. District van de contróle-

voor.en

afdeeling Sidajoe, afdeeling en regentschap Griseo 
der residentie Soerabaja. Het heeft 119 desa’s, is 
verdeeld in 3 onderdistricten en lelt 60000 zielen
(ult° 1915).

KARANGBOLONG (= uitgeholde kalksteen, 
kalksteengrot).Vroegere naam van hef onder-district 
Rowokele in het regentschap Karanganjar, afdeeling 
Kcboemen, residentie Kedoe. Ook benaming van 
den op zichzelf staanden berg aan de Zuid
kust in genoemd district, waarin de holen der eet
bare vogelnesten voorkomen, die door de bevolking 
op bepaalde tijden van het jaar niet zonder levens
gevaar uit de klipholen worden gehaald (Zio 
onder VOGELNESTEN) on van de N.O. punt 
van Noesa Kambangan) (zie KAMBANGAN).

KARANGDJATI. District van de afdeeling en het 
regentschap Blora, residentie Rembang, met eene 
oppervlakte van 270 K.M.2. De standplaats van het 
districtshoofd is Blora. Het district heeft 3 ondor-
districten met 126 desa’s en had einde 1905 eene be
volking van ruim 8J.000 zielen, waaronder 4^ 140 
Europeanen en 1500 Chineezen. -Men heeft er 
ondernemingen voor den aankap van hout in 
’s Lunds bosschen. ’ •' < j, - :

KARANGGEDÉ. District van het tot hot 
Soesoehoonans-gebied behooronde regentschap Bo- 
jolali, afdeeling van dien naam, residentie Soora- 
karta. Het heeft drie onderdistricten met name 
Karanggedé, Ngandong en 
einde van 1905 eene bevolking van ruim 43.000 zie
len, allen Inlanders. In dit district ligt do enkele 
ja ren geleden opgerichtc, veelbelovende, door 
den Soesoehoenan voor eigen rekening geëxploi
teerde tabaksondernoming Karanggedé.

KARANGGËNËNG. District van de afdeeling cn 
het regentschap Lamongan, contrólc-afdeeling Ka- 
ranggöneng, residentie Soerabaja, bestaande uit 4 
onderdistricten en 112 desa’s; do gelijknamige 
armoedige plaats is gelegen aan dfin rechteroever 

de Bengawan of Solorivier. liet district telde

Klego en telde op het

van
-}- 38500 inlanders (ult° 1915).
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verschillende soort, de steile wanden op ver-KARAS-EILANDEN. Groep van eilanden bij dc 
Westkust van Nicuw-Guinea op ongeveer 3° 25' 
Z.B. en 132°20'O.L., ten Noorden van dc Rijklof 
Goensbaai en bestaande uit dc eilanden „Tocboc- 
roeasa” met de kampongs Toeboeroeasa, Tarah 
en Dokköpönoean, „Faoer” met dc kampongs Faoer 
en Kiaba en „Groot-Karas” met de kampongs Mas 
en Tamisa.

De bevolking is Mohammedaansch; zij legt zicli 
voornamelijk toe op de visch- en tripangvangst en 
drijft handel met de bevolking oj) den oosterwal 
waar de kampong Skroe gelegen is.

Deze eilanden behooren volgens sommigen tot het 
gebied van den Radja van Ati-Ati,anderen beweren, 
dat zij onder Kowiai staan.

KARAS TOELANG (soexd.). Zie CHLORAN- 
THUS.

KARASOELA (jav.). Zie METROXYLON.
KA RATO E. Zie MUZIEK ENMUZIEKINSTRU- 

MENTEN.
KARAU (Karaoc). Zijrivier der Ba rit o-rivier (zie 

ook BORNEO IV E).
KARBAU (IKAN). Zie KLIPVISSCHEN.
KARBOUW is de tamme buffel van den Indischen 

Archipel. De buffels, het geslacht Bubalus (= Buffe- 
lus) van do familie der Runderen (zie aldaar), hebben 
een breeden snoet, een staart met eindkwast, een 
dunbeliaard lichaam en horens, die aan de basis in 
doorsnee driehoekig zijn. Onder de eigenlijke runde
ren zijn zij het minst gespecialiseerd en staan zij het 
naast tot de antilopen. Do Buffel (Bos bubalus L.) 
komt op het vasteland van Azië nog in het wild voor, 
in den Indischen Archipel alleen getemd of verwil
derd. De Karbouw (mal. karbau, karbo; jav. (laag-) 
kébo, (iioog-) mahésa; soexd. moending; mad. 
kerboei; atj. keubeuë; daj. hadangan; mak., boeg. 
tèdong; n. celebes oloboe; kott. kapa) wordt ook 
wel als een zelfstandige soort (B. kerabau Nehring) 
beschouwd. Sinds welken tijd de buffel getemd 
is, is niet bekend. Het dier heeft een loodgrijze 
kleur; tamelijk veelvuldig komen albino's voor, met 
vleeschkleurige huid en roode oogen (jav. boelè). 
Daar de karbouw een groote lichaamskracht bezit 
en bovendien in tegenstelling met andere runderen, 
evenals zijn wilde stamvader, van een waterrijke 
omgeving houdt en goed bestand is tegen het leven 
in het warme, moerassige laagland, is hij zeer ge
schikt om in vochtige, tropische streken voorden 
landbouw' te worden gebruikt. Het vlccsch wordt 
door den mensch genuttigd, van de huid wordt leer 
vervaardigd en do horens worden voor snijwerk 
gebruikt. In sommige streken (Palembang, Celebes) 
wordt op primitieve wijze boter van karbouwenmelk 
gemaakt (Zie voorts DJ. I onder ANOEANG).

KARBOUWENGAT, Een der grootste en schoon
ste ravijnen op Sumatra, gelegen in de res. Sum. 
Westkust in de onmiddeUijke nabijheid van Fort 
de Koek, van welke plaats langs den Hospilaaiweg 
veelal de toclit naar het Karbomvengat door toe
risten wordt ondernomen. Dooreen hollen weg daalt 
men steil naar beneden en komt in het genoemde 
ravijn, dat hier en daar 80 a 100 M. diep en 500 M. 
breed is. De lengte bedraagt verscheidene kilometers, 
terwijl de weg zich verder voortzet en naar liet meer 

Manindjau voert. Het geheel is zeer indrukwek
kend en wordt* tot de mooiste gedeelten van de 
schitterende Padangschc Bovenlanden gerekend. 
Ongetwijfeld wordt de schoonheid verhoogd door
dat in scherp contrast met den sterken plantengroei 
boven langs de randen, welke bedekt zijn met 

bamboe, grootbladige Ficus en palmen

van
seheideno plaatsen geheel kaal zijn en hun wit- 
achtigo kleur verloonen. Plotseling doen zich 
schijnbaar diepe kolken voor, welke inderdaad 
niets anders zijn dan vochtige, donkere zijkloven, 

het zonlicht uren lang niet in kan binnen

val!

W'aar
dringen. Door de kloof slingert zich onophoudelijk 

links naar rechts tusschen talrijke sawahs door 
do Si Anok, die den bovenloop van dc Masang 
(zie aldaar) vormt en op den Singgalang ontspringt. 
Zij ontstaat uit dc vereeniging van Soengei Doerian 
en Melanok. De laatste, eveneens op den Singgalang 
ontspringend, omsluit met een zijriviertje een heu
veltje, dat als een eiland is blijven staan op den 
kloofbodem. Dit karakteristieke heuveleilandje 
verrijst als een ruïne ongeveer 75 Meter boven do 
vlakte, heeft loodrecht, onbegroeide en daardoor 
witgele wanden, terwijl dc vlakke kruin zwaar be
groeid en daardoor geheel groen gekleurd is. Al 
deze eigenaardigheden vragen om een verklaring. 
Oorspronkelijk lag hier een van de vier meren, die 
de plaats innamen van liet tegenw'oordige plateau 
van Agam. In den dikmalen tijd stootten de omrin
gende vulkanen (Merapi-Singgalang) zooveel ascli 
en ander vulkanisch materiaal uit, dat het meer 
geheel opgevuld w'crd. Zoo ontstond een plateau 
van zacht materiaal, tuf geheeten, w'aarin het 
toen machtiger riviertje, de Si Anok, zich gemak
kelijk een diep dal kon uitschuren. Door het 
afsnijden van de vele bochten verkreeg liet bed 
zijne groote breedte, zoodat het dal voor het tegen- 
w’oordige riviertje veel te ruim is. Doordat het 
regenwater verticaal door de losse tuflagen sijpelt, 
ver.,rijgen deze ook een verticale structuur en 
gebeurt het onophoudelijk, dat de lagen bij 
groote plakken als scherven af vallen. De buiten- 
lagen hebben daardoor geen tijd om te verweeren, 
en voordat zich eenige plantengroei kan ontwikkelen 
zijn zij weer afgevallen. Vandaar de steile, 
witte w'anden, terw'ijl de kruinen begroeid zijn. 
Sommigen vreezen dat door deze steeds aanhouden
de verwijding tenslotte ook Fort de Koek, dat op 
korten afstand ten O. van de kloof ligt, zal verdwij
nen. De naam Karbouwengat is door de Europea
nen aan het ravijn gegeven in verband met liet 
herhaald neerstorten van buffels in luit ravijn; 
de Inlanders spreken van Ngarai, d.i. „steile 
afgrond”.

KARDAMOENGGOE. Onder den naam Karda-

van
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moenggoe, kapoelaga of kapol verstaat men de za
den van verschillende planten uit de familie der 
Zingiberaceae, waarvan de doosvruchten 
matischcn smaak bezitten. In do meeste gevallen 
echter verstaat men onder den naam van learda- 
moenggoe de uit Bom bay aan ge voerde vruchtjes van 
ElMaria ca/rdamomum. (Zie KA POL SABRANG).

KARDEMOM. Zie ELETTARIA.
KAREALA (mal. a.mb.). Zie EL A E O 0 ARP U S 

EDULIS. / '"il
KARÈH (IKAN). Zie KAPAS-KAPAS. \
KARÈT (jav., sound.). Zie FICUS ELASTICA 

en CAOUTCHOUC.
KARÈT. Zie CA HET.
KAREUMBI (sound.). Zie HO.UACANTHUS.
KAREUMBI-KARÈNDJËNG. Een vulkaan in 

N.O.-Prcanger (Verbeek, Java, 729) bestaande uil 
een ouden, sterk verbrokkelden romp met een fraai- 
en jongen kegel, den Karèndjèng (1710 M.) in 
den vroegeren krater. Vulkanische werkzaamheid 
werd niet opgemerkl. Naar het N.W. loopt de voet 
uit in de vlakte van Soemcdang.
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KARIMATA (STRAAT) KARIMATA-EIRANDEN. 27.',

dikwijls dagen achtereen, met dik, regenachtig weer, 
stijf uit het NW. waaien. In Januari heeft men 
daarentegen meestal fraai weer; dagen achtereen 
kan het dan, met matig doorstaanden wind, uit 
het N. en NW. waaien, soms aanwakkerendc tot ge
reefde mars/cilskocltc, maar nagenoeg immer droog 
en met vast weer. Als de wind flauw wordt, brengt 
een onweersbui van den wal soms ccnigc dagen on
gestadig weer, doch daarna behoudt de N.YV. wind 
weder de overhand. Onweders komen veelvuldig 
voor, meer dan ergens anders in den Archipel en 
voornamelijk in den ZO. moesson.

Deze moesson kenmerkt zich door heiige luchten 
en grauwe nevelwolken nabij den horizon. Terwijl de 
bovenlucht tamelijk helder is, zijn de hooge toppen 
der Karimata-cilandcn dan nagenoeg voortdurend 
in witte nevelwolken gehuld en is het lage land 
eerst op korten afstand zichtbaar; zoedra de wind 
in kracht toeneemt wordt het heiiger, bij afne- 
mende koelte of na een onweersbui klaart de atmos
feer soms plotseling op. Men noemt dezo weers
gesteldheid de „tênggara poetih”. In den N.W. 
moesson, vooral als de wind zeer Noordelijk is, 
komt deze eigenaardige nevelachtigc atmosfeer 
ook voor, maar niet in die mate als in den Z.O. 
moesson.

Gedurende den NW. moesson staat in straat Ivari- 
mata vrij veel deining, in den ZO. moesson neemt de 
deining af, maar staat er dikwijls zee en hooge zee. 
Tegen en in do kenteringen Ls de zee het kalmst.

Waterhoozen komen veelvuldig voor, vooral in de 
kenteringen en in den NW moesson ; niet zelden zijn 
dan meerdere hoozen tegelijk zichtbaar. De stroom 
is grootendeels een driftstroom, waarvan de richting 
en kracht afhangen van don wind; die om de ZO. is 
wat minder krachtig dan die om de N.W. Dezo drift
stroom wordt gewijzigd door zwakke getijstroomen, 
welke in het volle van den moesson nauwelijks merk
baar zijn. Zijloopen langsdenBorneowalomdcNoord 
en om dc Zuid en zetten bij de Karimata-eilanden 
om de West uit den wal,

Dc vertikalo waterbeweging is gemengd met een 
sterkoverheerschend enkeldaagschkarakter ;zij heeft 
een uiterst geringe rijzing bij hoek Sambar, neemt 
om dc West en om de Noord toe en kan bij Soekada- 
na tot ruim 2,5 M. bedragen.

Omstreeks November worden in do straat veel
vuldig drijfhout en drijvende eilandjes aangetrof
fen, welke door de rivieren zijn afgevoerd.

Het grootschcepsvaarwater ligt beZ. en beW. 
langs do Karimata-eilanden. Aangezien echter in 
het volle van den NW. moesson niet tegen wind 
en stroom beide kan worden opgewerkt, kiest men 
dan dc binnonrouto langs den Borneowal en beO. 
die eilanden, waarde landwind gunstiger doorstaat, 
de geringe diepte het tijstoppen gemakkelijker 
maakten mindor zee staat. Zie Zeemansgids deel III.

KARIMATA-EILANDEN. Ongeveer GO in getal,, 
liggen deze eilanden op geringen afstand van 
Borneo’s Westkust. Zij maken een onderdeel uit 
van het landschap Sookadana, ressortecrcnde on
der do ros. Bornco’s Woster-afdecling, Zij zijn 
grootendeels onbewoond en over het algemeen 
vruchtbaar. Het voornaamste eiland is Groot- 
Kariniata met de kampong Padang; de bevolking 
houdt zich bozig met de vischvangst. Dc be
woners bestaan uit lieden, afkomstig van Lingga 
en uit volkplanters van Siak, en staan ondereen door 
het Gouvernement erkend opperhoofd, dat den titel 
voert van Tengkoc Panglima Besar; dit opperhoofd 
stelt dc hoofden aan, die het bestuur uitoefenen.

KARIMATA (STRAAT) tusschen het lage, zwaar 
begroeide ZW. gedeelte van Bornco en het heuvcl- 
achtige Billiton met do daar beO. gelegen zandige 
Momparangcilandcn, Zij is dc ruimste weg uit do 
Chineeschc zee naar Oost-Java en het Oostelijk deel 
van den Archipel.

In den Noord inloop der straat liggen, aan do Oost
zijde en ver uit den Borneowal, dc Karimata-eilan- 
den met de hooge, gelijknamige piek van vulkani- 
schen oorsprong en tusschen deze en deMomparang- 
eilanden een paar zeer gevaarlijke, losliggende rillen. 
De Oostclijkste riffen dezer laatste eilanden en de 
daar bezuiden gelegen, verspreide gevaren met ko- 
raalgrond, welke straat Karimata aan den Westkant 
begrenzen, zijn steil evenals do harde, NW.—ZO. 
loopende zand ruggen, welke zich bij hoek Sambar, 
do ZW. punt van Bornco, tot zeer ver in zee uit
strekken. De zeebodem der straat is in liet Z. ge
deelte zandig; meer om de Noord wordt dit zand 
bedekt door de modder, welke de delta’s van de 
groote rivieren van Bornco afvoeren. Vóór den ge
beden Borneowal steekt een breede modderbank 
uit; do Karimata-eilanden zijn mede doordergelijke 
banken omgeven en uit de modder van den zeebodem 
rijzen dc gevaren veelal naaldvormig omhoog.

Dc diepten in de straat zijn niet zóó groot, dat 
ankeren uitgesloten is en een doelmatige verlichting 
maakt ook de navigatie des nachts mogelijk.

De Noord- en Zuidmocssons van de Chineeschc zee 
krijgen, onder den invloed van het beloop der straat 
en van de Javazee, een NW.-ZO.lijke strekking. 
Beide moessons staan geregelder door, hoewel de 
wind doorloopend flauwer is, de rond loopende be
weging met zon het gchecle jaar door komt niet 
meer zoo uit en de Aprilkontering valt vroeger. 
Eerst in Mei is de ZO. moesson ingetreden en waait 
liet uit ZZO.-OZO., in Augustus staat die moesson 
het krachtigst en meest regelmatig door en in Octo- 
ber hebben ZZO. winden nog flink de overhand. De 
hieropvolgende kentering is kort, in November zijn 
reeds NW. winden ovcrheerschcnd, terwijl de NW. 
moesson, evenwel iets minder krachtig dan de ZO. 
moesson, liet krachtigst doorstaat in December uit 
het WNW. en het meest geregeld in Januari mclNW. 
wind; in Maart staat do NW. wind nog geregeld en 
matig door.

Beide moessons ondervinden, tot ver uit den Bov- 
neowal, sterk den invloed van land-en zeewind. Te 
Sookadana is van November tot Februari de wind 
Noordelijk en trekt hij overdag, als zeewind, sterk 
naar het W. en des nachts, als landwind, in mindere 
mate naar het O. Van Maart tot October is do wind 
Zuidelijk, overdag, als zeewind, met W.lijke neiging. 
In dc laatste maand is dc landwind in don regel 
0. -Jijk en krachtig, de zeewind daarentegen zwak.

Bepaalde droge en natte tijden zijn er niet; het 
regent in den Oostmoesson wel veel minder bard 

korter dan in don Westmoesson, maar het aantal 
regendagen is toch groot; de verschillen tusschen de 
maanden van meesten en minsten neerslag zijn in 
het N. gedeelte der straat liet geringst. In October 
komen onweersbuien met regen en buien uit het 
Westen voor, afgewisséld door dagen achtereen stil 

fraai weder. Dikwijls gaan de regenbuien die, 
naarmate de Westmoesson nadert, elkaar al sneller 
en sneller opvolgen, met lievige windstooten gepaard, 
vooral dc buien uit hot NW. met een dikke, lood- 
blauwe lucht aan do kim, vallen veelal plotseling 
in en veroorzaken hooge aanschietendc zee. Zware 
buien, dikwijls mot veel regen, komen gewoonlijk 
alleen voorin November en December, het kan dan

Cl)
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dc Linggaleezon. Eenc concessie tot land
en boschbouw heeft tot dusver niet tot exploitatie 
geleid.

KARIMOEN (KARIMON). Afdeeling van dc resi
dentie Riouw en onderhoorighcdcn, bestaande uit 
de grootero eilanden Koendoer, Karimoen -besar, 
Belat, Boeroe, Soegi cn Tjombol en de daaromheen 
of daartusschen gelegen kleinere eilanden, zoomede 
het zich op don vasten wal van Sumatra bevindende 
district KATEMAN, (zie aldaar). De meeste dezer 
eilanden zijn heuvel- en bergachtig; verscheidene 
zijn ook geheel of voor een deel vlak. De Noordkust 
vanKarimoen besar rijst meérendeels in steile rotsen 
uit zee en langs de Westkust van dc afdeeling, vooral 
in het Zuidelijk gedeelte, is dc zee met Wippen en 
rotsen bezaaid.

Do hoogste toppen zijn die in het Noorden van 
Groot-Karimoen (G. Djantan 461 M.), terwijl het 
daartegenover gelegen Karimoen-ketjil en verder de 
eilanden Soegi cn Tjombol zich tot ongeveer 300 M. 
verheffen. Rivieren van eenigc beteekenis treft men 
op de eilanden uiteraard niet aan; van de Soengei 
AloerTerap,die aan de oostkust vanKarimoen-besar 
uitmondt, kan vermeld worden, dat zij op de helling 
van denGoenoengBetina een niet moeielijk te berei
ken waterval vormt. In de vlakkere streken vindt 
men tal van riviertjes, die bij vloed voor tongkangs 
een eind ver bevaarbaar zijn en zoodoende gelegen
heid geven tot gemakkelijken afscheep van de uit- 
voerproducten, hoofdzakelvjk uit gambir, peper en 
sagoe bestaande. De bodem bestaat uit graniet, 
zand en kleiaarde, is over het algemeen vruchtbaar, 
en zou een weelderige boschbedekking dragen, 
ware niet voor het grootste gedeelte het woud voor 
de bijl van den landbouwer gevallen.

De zeeën, die de Karimoensche eilanden omspoe
len, worden druk bevaren, hoewel sommige gedeelten 
daarvan vele reven en klippen bevatten. Door ver
lichting, bebakeningen betonningis men de scheep
vaart tegemoet gekomen; de langs en door de af
deeling loopendc straat Doerian is thans bijzonder 
goed verlicht, cvenzoo de gedeelten van straat Ma- 
lakka en straat Singapore, gelegen tusschen Ka rimoen 
en Singapore. Straat Gclam, bezuiden het eiland 
Groot-Karimoen, biedt bij buiig weer eene goede 
schuilplaats voor dc vele tusschen Singapore en 
Béngkalis varende tongkangs aan. Bijwijlen zijn er 
niet minder dan 50 tongkangs geankerd. Het minst 
gunstige vaarwater ligt langs het Westelijk deel der 
afdeeling.

Aan het hoofd der afdeeling staat een controleur, 
die in het bestuur over de Malciers door districts- en 
onderdistrictshoofden en in dat over de Chincczen

heeft. In het Noorden van Groot-Karimoen, aan 
de straat, die hot van Klein-Karimoen scheidt, ligt 
het nieuwe plaatsje „Malarco”, dat zijn ontstaan 
te danken heeft aan dc vestiging aldaar van eene 
groote fabriek tot bereiding van rubber uit djeloc- 
toeng. Het is zeer te betreuren, dat deze grootsche 
industrieele inrichting wegens den zeer onvoldoen
den aanvoer van grondstof reeds kort na haar ont
staan het werken heeft moeten staken.

Andere plaatsen, die tot de belangrijkste der 
afdeeling behooren, zijn Tandjoeng Batoe, Sawang, 
beide regelmatig aangelegde Chineesche nederzet
tingen, en Moro of Penjoe op het eiland Soegi, 
eene nette en bedrijvige kampong. Bij kampong Pe- 
das aan dc Noordkust van Karimoen is een rots 
voorzien van eenc inscriptie met Nagari-lotters (Not.- 
Bat. Gen. XXV, bl. 151)

De bevolWng der afdeeling telde in 1916 een 
20-tal Europeanen, 4300 Chineezen, 18 Klingaleezcn, 
een 50-tal Arabieren, ruim 16000 Malciers en een 
500-tal andere inlanders van den Archipel. Boe- 
gineezen zijn gevestigd op Penipan, een eilandje 
ten Z. W. van Meral, bekend om de voortreffelijke 
mangga’s, die er groeien in kampong Datoe, aan de 
Noordkust van Boeroe. en in Kampong Boegis aan 
de Z.O.kust van Karimoen-anak. Dc Orang 
Tamboes leven in de meest armelijke en ellendige 
hutten aan do Westzijde van Selat Oengar op 
Koendoer, aan de N.- en Z.kust van Papan en 
aan dc Z.W.kust van Karimoen besar. De dicht
heid der bevolking bedraagt ongeveer 8 per 
K.M.2 Hoezeer de inlandsche bevolking, dank zij 
het aantal vrouwen, veel sterker is dan de Chi
neesche, is toch deze archipel veel meer een 
Chineesch dan een Maleisch land te noemen. De 
inlanders toch bewonen slechts den kustzoom en

over
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dan nog alleen op enkele plaatsen; ook vindt men ze 
op enkele kléinere eilandjes zooals Penipan en Sera- 
ja, Z.O. van Dcgong, waar behalve een enkele Chi
neesche winkelier geen Chineezen voorkomen. Maar 
in het binnenland der grootere eilanden zijn slechts 
Chineezen gevestigd, die er landbouwondernemin
gen drijven. De woningen der inlanders, op palen 
gebouwd, staan gewoonlijk onregelmatig dooreen op 
of nabij het strand; de fraaie dorpen der Chineezen 
daarentegen, als Tandjoeng Batoe en Sawang, zijn 
regelmatig aangelegd rondom een plein 
ééne zijde door de woning van den thaulo, liet soe- 
ngeihoofd, wordt ingenomen, waartegenover liet ge
bouwtje voor tooneclvoorstellingen (wajang) is ge
plaatst. Deze dorpen worden kangka genoemd en 
hebben alle een weinig lager aan de soengei, aan 
welke ze gelegen zijn, een afscheepplaals, waar in 
den regel slechts enkele huizen staan cn oen groote 
loods soms geheel boven de rivier is gebouwd om 
het inladen der producten in de tongkangs gemak - 
kelijk te maken.

De landbouw bepaalt zich tot de gambir-, peper, 
klapper- en sagocultuur. Gambir en peper worden 
geteeld door Chineezen, die thans met dat bedrijf 
door de daling der prijzen van de genoemde artikelen 
een moeilijken tijd doormaken. De pepertuinen wor
den gemest mot alang-alang, gambir-bladeren cn 
tanah-bakar, een mengsel van houtskool en ge
brande aarde. Te Balei zijn cenige suikorkokerijen, 
waar het vocht, dat uit de blocmkolven der arenboo- 
men wordt getapt, tot suiker wordt ingedikt. Hier en 
daar houden de Chineezen zich bezig met visschen, 
maar in hoofdzaak is dit het bedrijf van Malciers. De 

ikan bilis levert in het betrokken jaar-

*

, waarvan

door een luitenant der Chineezen gesteund wordt.
De controleur, de luitenant-chinees en een dis

trictshoofd zijn gevestigd te Tandjoeng-Balei; dit 
ligt aan den Z.O. hoek van Karimoen-besar aan 
straat Gelam. De controleurs woning, tot welke men 
van uit zee langs een net landingshoofd toegang 
krijgt, ligt zeer gunstig aan een mooi breed strand 
van wit zand. Westwaarts daarvan bevindt zich het 
steenen kantoorgebouw en verder langs de kust treft 
men eerst de kazerne der gewapende politie en 
daarna het chineesche kwartier aan. De Chineezen 
bewonen verscheidene groote huizen, van steen 
of hout opgetrokken, welke aan de plaats een wel
varend aanzien geven. Achter het Chineesche kwar
tier is de Maleische kampong. Een goede weg ver
bindt Tandjoeng Balei met het een klein uur gaans 
Westwaarts daarvan

n
(:

gelegen Meral, dat een vrij 
groote en nijvere Chineesche visschersbevolking

vangst van
getijde aan velen groote voordeolen op. Ook dc sa-
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stam, dio do bovenlanden van Langkat, Doli en Ser- 
dang on do hoogvlakte benoorden het Tobameor 
bewoont. Zio verder BAÏAKS en BATAKLAN- 
DEN.

KARO-KARO. Naam in West-Sumatra voor eert 
Spiegel pauw, Ghalcurus chalcurus, terwijl Poly- 
plectron bicalcaralum aldaar Koewau tjërmin ge
noemd wordt.

KARO-RANDGEBERGTE. Een gebergte op Su- 
ma'tra, dat de Karo-hoogvlakte ten Noorden van 
het Toba-meer in het N.O. afsluit. Het is een ande- 
siet gebergte, waarvan do N. zijde bij het eind van 
het oud-tertiair waarschijnlijk con 2000 M. is ver
zakt. Het laagland van Deli en Langkat gaat zuid
waarts over in een tufplateau, dat bij een hoogte van 
5-G00 M. gerekend wordt do voet te zijn van het Ka- 
ro-Randgebergte, hetwelk zich verder steil verheft. 
Het gebergte vangt in het Z.O. aan bij deandesiet- 
heuvels ten Z. van Bandar Man is in Kwaloe en zet 
zich in N.W. richting voort over de Simbolon en Do- 
lok. De Lau Mompar breekt dan door het gebergte, 
terwijl de pas van Koeta Bajoe naardo Timor-hoog- 
vlakte voert. Langs Delëng Mëriah en D. Tinaroeh 
(1920 M.) zet het gebergte zich in N. richting voort 
tot aan de D. Liang, om daar opnieuw een N.W. 
richting aan te nemen. In dit laatste gedeelte be
vinden zich de hoogste toppen. Na den Nëgëri-pas 
verheft zich eerst de D. Baroes (1950 M.), vervolgens 
na den pas van Bandar Baroo de D. Singkoet 
(1750 M.), en de D. Sibajak (2070 M.; zie aldaar), een 
vulkaan van hét 2170 M. hooge Pintoe-massief. 
Het Karo-randgebergte zet zich verder Westwaarts 
voort in den D. Matjik (1885 M.), den D. Loemoet 
(1800 M.) en den zelfstandigen D. SiMèlir (1S13 M.) 
om ten slotte to eindigen in den D. Palpalan 
(1815 M.), waar ook het evenwijdig loopende Van 
Heutsz-gcbergte (zie aldaar) eindigt.

KAROENDOENG (soend.). Zie SOLANUM 
FEROX.

KAROLANDEN (Do). Naam eener onderafdeeling 
van de afdceling Simeloengoen en de Karolanden, 
hoofdplaats KaJjan^ Djahé (zie aldaar), gelegen in 
het gewest Oostkust van Sumatra, ten Noorden van 
het Toba-meer. Zij draagt haar tegen woordigen 
naam sedert 1 Januari 1913. Vóórdien heette ze 
„Karolanden” en omvatte toen bovendien een drie
tal landschapjes, die om staatkundige redenen en 
met het oog op do grootondeels Timoersclie be
volking bij do onderafdeeling Simeloengoen zijn 
gevoegd.

Dc oppervlakte der onderafdeeling „de Karolan
den” bedraagt 4; 3000K.M.2, het aantal inw. 04.000, 
allen bohoorende tot do Karo-Bataks. Het grootste 
deel wordt ingenomen door de 30 a 40 K.M. breede 
Karo-hoogvlakte, die in het Noorden wordt afgeslo
ten door het Van Hcutszgoborgto (zie aldaar) en 
het Karo-randgebergto (zie aldaar), in het Zuiden 
door het Wilholmina gobergte (zie aldaar). Einde- 
looze alang-alang velden geven do boondooze streek 
een doodsch aanzien, doch de bodems van de diepe 
ravijnen, welke dc rivieren zich uitgeslepen hebben 
in dc 4 a500 M. dikke puimstcentuflagen, zijn meest 
bedekt met sawahs. Vooral do lage Poonah-vallei in 
het Westen tusschen Lau Baleng en dc Alaslanden 
is een zeer vruchtbaar en waterrijk gebied, nog 
grootondeels met oorbosch bedekt.. Het water 
wordt verzameld door de Lau Biang, die in het land- 
schap Langkat wordt beschreven en ook wel den 
naam draagt van Wam poe, en door de Lau Ben- 
gap, een rechterzij rivier van de Lau Ronoen, die 
zich in de Simpang Kiri stort. Overeenkomstig de

goecultuur is vrij uitgebreid, vooral op Oengar, dat 
alleen meer sagoe levert dan do gclieelo overige af- 
deeling. De Maleiers houden zich bezig met het kap
pen van brandhout in de strandbosschen, welk hout 
voor do vuren der stoomschepen in dezo wateren 
wordt gebruikt, en het vervaardigen van houtskool.

Verschillende plaatsen in do afdceling als Tan- 
djoeng Balei, Moro en TandjoengiBatoe staan in eene 
dagelijksche stoomvaartverbinding met Singapore. 
De handel in visch, zoowel versch (in ijs verpakt) 
als geconserveerd, in gambir en peper, in sagoe, 
brandhout on houtskool is vrij levendig. Overigens 
worden do producten met zeil vaartuigen naar Sin
gapore vervoerd. Tot de artikelen van uitvoer be
hoort ook tinerts, dat op Groot Karimoen en Koen- 
doer, doch slechts in kleine hoeveelheden, gevonden 
wordt. Pogingen om het tinvcld aldaar in het groot 
to exploiteeren zijn mislukt; thans wordt slechts 
door de bevolking op kleine schaal en voor eigen 
rekening tinerts gewonnen.

• Tot de bevolking behooren ook de „Orang Laoct”. 
Zie aldaar en bij „RIOUW EN ONDERHOORIG- 
HEDEN”.

Geschiedenis. Hoezeer bij het Londen- 
sche tractaat van 17 Maart 1824 was bepaald dat 
de Karimoen-eilanden tot Riouw-Lingga zouden 
behooren, bleef do Sultan van Djohor er gezag uitoe
fenen, waaraan in 1827 door don resident Elout met 
een kleine macht een einde werd gemaakt. Zie onder 
RIOUW (geschiedenis).

KARIMOENDJAWA-EILANDEN. Contrólcafdee- 
ling van de afdecling en van hot regentschap Japara 
der residentie Semarang, bestaande uit een groep van 
27 eilandjes, gelegen in de Java-zee, ten N.N.W. van 
Japara, tusschen 110° en 110*/4° O.L. en tusschen 
5Vo° en 6° Z.B. De eilanden hebben eene oppervlakte 
van 53 K.M.2 en hadden in 1915 eene bevolking 
van 4: 1050 zielen, waaronder 1 Europeaan, den 
civielen gezaghebber. Het grootste en het cenigc 
bewoonde eiland is Groot-Karimoen. Een klein ge
deelte van het hoofdeiland is bebouwd, van de 
overige eilanden zijn een 24-tal geheel ontgonnen. 
De bevolking plant klappers en allerlei tuin- on 
veldgewassen en houdt zich overigens bezig met do 
visch-, karet- on tripangvangst. Eene eigenaardig
heid is dat op do meeste eilanden de klappercultuur 
eene hooge vlucht heeft genomen, terwijl op het 
hoofdeiland geen klapperboom wil groeien. Een 
groote uitvoer van copra heeft plaats naar Sema
rang.

liet hoofddorp op Groot-Karimoen is netjes aan
gelegd, de bevolking is er zeer welvarend, maar do 
gezondheidstoestand laat tengevolge van malaria, 
veel te wcnschen over. De bevolking bestaat uit 
een mengsel van Javanen, Maleiers, Bocgincezcn 
Madoercezen enz. Er zijn enkele Ohinccsche han
delaren gevestigd. Drie eilanden: Mentegan, Boe- 
roeng en Gocndocl worden bowoond door zeevogels, 
men vindt daar in ’t geheel geen plantengroei. De 
mest wordt naar Java uitgevoerd.

Vroeger waren dc Karimoendjawa-eilanden eene 
verzamelplaats voor zecroovers, Sinds 1812 was er 
geruimon tijd een ballingsoord gevestigd, waartoe 

etablissement met fortje werden opgericht on 
een posthouder op de eilanden werd geplaatst.

Een civiel gezaghebber vertegenwoordigt thans 
het N.-I. Gouvernement.

Literatuur T-Bafc. Gen. XXXI, bl. 140 en Nat. 
Tijdschr. v. N.-I., Dl. 48,/bl. 20; Kol. Tijdschrift 
1915,1, bJz. 313, 480, 61(

KARO-BATAKS. Naam van den Batakschcn

een
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tair kunnen worden. De karper {Cyprinus carpio L) 
worclt in West-Java veel in vischvijvers gekweekt, 
MAL. Tambrah, jav. tombnl, en een variëteit: Tam- 
brali mas, welke naam ook aan de eveneens ge
kweekte goudvisch (Garamus auratus L.) wordt 
gegeven, die echter veelal ikan mas (jav. iwak mas, 
SOJ3ND. Jaoek emas) wordt genoemd. Beido 
zijn op Java en Smnatra uit China ingevoerd. Zij 
onderscheiden zich van de overige karperachtigen, 
doordat de stekel van do aarsvin gezaagd is. Tam
brah worden ook genoemd de soorten barbeden van 
liet geslacht Labeobarbus, die eveneens veel gekweekt 
worden en een aanzienlijke lengte, tot 1 M. toe, 
kunnen bereiken. Dit geslacht is gekenmerkt door 
groote schubben, ongezaagde stekels der vinnen en 
door een vrije kwab aan de onderlip. Labeobarbus 
soro C. V. wordt op sommige plaatsen op Java voor 
heilig aangezien. In het Javaansch hccten deze 
vissollen wad er. Laatstgenoemdenaam wordt even
wel ook aan vele andere karperachtigen gegeven, 
zooals aan soorten van het geslacht Puntius, die 
veelal een gezaagde rugvinstekol bezitten. Met den 
naam Millem (Mölem ?) worden te Batavia sommige 
karperachtigen aangeduid, o. a. Dangila cuvieri, 
echter ook soorten uit degeslachtcn Osteochil us en La- 
bco. Groote standvastigheid in de inlandsche nomen
clatuur bestaat dus niet, maar vooral laat onze ken
nis op dit punt nog veel te wcnschen over. Ham pal 
heet de barbeelsoort Hampala macrolepidota C.V., 
die veel gegeten worclt. La wak en Lalawak is do 
naam voor sommige Gyclocheilichthys- en Punlius- 
soorten. Disco;/nalhus borneensis Vaill. uit berg- 
stroomen van Borneo, heeft met zijn verwanten op 
het vasteland van Azië de omvorming der onderlip 
in een zuigschijf ge.meen, waardoor het dier zich 
in den snellen stroom aan steenen enz. kan vast- 
hechton. Kleine en dikwijls zeer fraai geteekendo 
karperachtigen zijn de Rasbora-soortou, mal, : seloe- 
wang, soE.vi).: parai, waarbij de zijde-linie langs de 
onderste helft van den staart loopt. Vele dezer 
soorten zijn in Europa als acpiariumvisschen in den 
handel. Kenbaar aan de scherpe buikkiel zijn de 
vertegenwoordigers van liet geslacht Oliela. Onder 
de Modderkruipers (Cobitivae) komen naast eenigo 
kleine en weinig opvallende vormen zooals Nemachi- 
lus fascialu-s (mal. en sojsno. djélèr) twee soorten van 
het geslacht Jiotia voor, die door hun holle kleuren en 
dwarsstrepen opvallen en die tot 30 o.M. lang 
worden. De IIomalopleridae zijn aan een leven in 
bergstroomen aangepast. Onder hen vallen vooral 
op Gastromyzon borneensis Gthr.cn Nieuwcnliuisi 
Popta van Borneo, bij welke de builcvlakto met 
de zeer breede borst- en buikvinnen een zuigschijf 
vormt. , f- ■'

KARTASOERA. Dist rict met gelijknamige hoofd
plaats van de residentie Soerakarla, behoorende tot 
het gebied van den Soesoelioenan en tot de afdceling 
Soerakarta. Het heeft vier onderdistrieten met na
me Kartasoera, Padjang, Waroe en Gatalc, en had 
op ’t einde van 1905 eene bevolking van 35.000 zie
len, w.o. een 00-tal Europeanen en 500 Chineezen. 
De hoofd plaats ligt aan den groolen rijweg en aan 
den tramweg Solo-Bojolali,

KARTASOERA. De vroegere zetel der Soesoe- 
hoenans van Soerakarta, oj> ruim 10 IC.M. afstand 
ten Westen van Soerakarta aan de tramlijn Soera
karta—Bojolali gelegen. Om dezelfde reden, die in 
1081 Amangkoe Rat I genoopt had den ouden rijks
zetel Mataram te verwisselen voor Kartasoera, nl. 
bijgeloovige vrees dat een plaats, waar zijn voor
ganger zooveel tegenspoed had ondervonden, ook

helling van de hoogvlakte stroomon deze rivieren 
alle van O. naar W.; het vlakke O. heeft een hoogte 
van 1000 tot 1300 M., liet hcuvelachtigeW., dat aan
sluit bij de Alaslanden, van niet meer dan 400 M.

Tot voor korten tijd lieten de veiligheid en de 
welvaart op de hoogvlakte alles te wcnschen over, 
thans is hierin verbetering gekomen. De aanleg 
van vele wegen heeft hiertoe bijgedragen. Vroeger 
bestonden alleen smalle paden, die telkens ver
lengd werden.naar de behoeften van de ladangbe- 
zitters. Thans voeren karrewegen naar vele rich
tingen en is de hoogvlakte in korten tijd per auto 
te bereiken van uit Arnhemia, eindpunt, van het 
Deli-spoorwegnet, langs den in 1906 begonnen 
Karo-weg naar Ka ban Djahé (zie aldaar). De 
wegen wemelen van sapikarren, In deze onderaf- 
deeling alleen zijn thans ongeveer 700 karren ge- 
regislreerd.

Van veel belang is de in Maart 1915 door de Deli 
Spoorweg Mij. geopende auto-omnibusdienst- naar 
Arnhemia, waardoor de producten snel naar het 
cultuurgebied van de Oostkust vervoerd kunnen 
worden. Onder leiding van het Bataksch Instituut 
is op de concessie, gelegen tusschen Bërastagi en 
Kaban Djahè, een aanvang gemaakt met den ver
bouw van aardappels, en thans is er bijna bij elke 
kampong een aardappelakkertje, zoodat in 1914 
de uitvoer gemiddeld 3000pikol per maand bedroeg. 
In Januari 1916 zelfs 5000 pikol ter waarde van 
ƒ.5 a /G per pikol. Helaas is de coöperatie van de 
telers mislukt. Het koele klimaat maakt de hoog
vlakte bovendien geschikt voor tal van andere 
Europeesclie groenten: snijboonen, peulen en dop
erwten, tomaten, kropsalade, andijvie, worteltjes, 
spinazie, uien, prei en komkommers zijn reeds 
aangeplant en zullen uitgevoerd worden naar do 
Europeesclie centra van de kust, die eveneens een 
uitstekend afzetgebied vormen voorde veeteeltpro- 
ducten vooral van de varkensteclt. Men zie hiervoor 
OOSTKUST VAX SUMATRA {veeteelt). Hoewel de 
meeste ravijnen worden ingenomen door goed be
vloeide sawahs, kunnen deze toch niet in de rust
behoefte van de bevolking voorzien en worden vele 
ladangs aangelegd. Pogingen zijn in het werk gesteld 
om ook de hoogvlakte te besproeien. Alles samen
genomen kan gezegd worden, dat de Karo-landcn 
een van die gebieden op Sumatra zijn, die de laatste 
jaren verbazend snel zijn vooruitgegaan. Door 
uitbreiding van den landbouw, verbetering van den 
veestapel en door bestrijding van de ziekten 
onderdo bewoners, vooral door de zending, wordt 
het mogelijke gedaan om dion vooruitgang ook in 
de toekomst te doen plaats hebben (zie verder 

.-OOSTKUST VAN SUMATRA, BATAK LAN
DEN, BAT AKS).

KARONS of KARONERS. Stam in West Nieuw- 
Guinea (den z.g. Vogelkop) aan de Wasami, den 

, bovenloop van de Kamoendan (zie aldaar en bij 
AR F AKKERS cn PAPOEA’S).

KARORO. Zie COUVPHA.
KARPERACHTIGEN (Cyprimdae). Zoetwater- 

visschen met de Vallen {Siluridae) tot de Oslariophy- 
behoorend (zie onder VISSGTIEN). Zij komen 

over de gehccle wereld voor, met uitzondering van 
Zuid-Amcrika, Madagascar, Australië en het Ooste
lijk deel van den Indischen Archipel. In dit laatste 
gebied worden zij alleen aangetroffen op dc groote 
Soenda-eilanden (met de tusschen liggende eilanden) 
en in enkele soorten op Bali, Lombok en Soembawa. 
Van de Vallen onderscheiden zij zich o. a. door het 
bezit van schubben, die in enkele gevallen rudimen-

soorten
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voor hem noodlottig zou worden, verliet Pakoe 
Boe won o II in 1743 Kartasocra en vestigde hij 
zich te Solo, dat den naarn van Socrakarta ver. 
kreeg. Thans is Kartasocra nog de standplaats 
het districtshoofd van Kartasocra. Binnen de ruim
te van den voormaligen kraton vindt men nog 
een aantal graven uit het huis der Socsochoenans.

KARTAÜ (Aroe-eilanden). Zie BUIDELMAR- 
TERS.

genoemde scholen. Hare denkbeelden vinden ook 
instemming hij vele mannen, die door haar betoog 
overtuigd werden, dat de huwelijksverhoudingen 
geheel anders moeten worden en dat do polygamie 
ook in do Inlandscho maatschappij behoort te 
verdwijnen. Tn broeden kring eert men do nage
dachtenis van dezo begaafde te jeugdig ont
slapen Javaansche vrouw, die zich tot levensdoel 
had gesteld het scheppen van eene meer gelukkige 
toekomst voor hare vrouwelijko landgenooten.

KARTINI-FONDS. Dit fonds, welks statuten zijn 
goedgekeurd bij Kon. besluit van-2 Sept. 1913 no. 
47 (Ned. Staatscourant van 18 Oct. d.a.v. no. 244), 
is gevestigd te ’s Gravenhage on stelt zich ten doel: 
dc bevordering vaïHiet totstandkomen en instand
houden van scholen ten behoeve van meisjes, be- 
hoorende tot de inheemsche bevolking van Ned. 
Indië. Hoofdbeginselen zijn: eerbiediging van de 
godsdienstige gevoelens der leerlingen en toelating 
van leerlingen zonder onderscheid van godsdienstige 
gezindheid. Hoofdzakelijk wordt steun verleend 
aan scholen, waar het Nederlandsch voertaal is, 
doch tevens onderwijs wordt gegeven in dc lands
taal en het Maleisch. De bedoeling van het Neder
landsch onderwijs is, om dc meisjes gelegenheid 
te verschaffen tot kennisneming van in deze taal 
geschreven boekwerken. De algemeene strekking der 
scholen is om de leerlingen te vormen tot degelijke 
huisvrouwen en moeders, zonder haar ongeschikt 
te maken voor het inheemsch huisgezin. Kartini- 
scholen op dezen grondslag — voorloopig voor lager 
onderwijs — bestaan thans reeds te Semarang, Ma- 
dioen, Malang, Batavia, Cheribon, Buitenzorg, 
Soerabaja en Socrakarta, Bij het begin van den 
cursus 1916/17 telden zij gezamenlijk ongeveer 
800 leerlingen. Op deze plaatsen zijn besturen, 
die met liet Kartini-fonds in betrekking staan. 
Oprichting van gelijksoortige scholen elders en 
dc totstandkoming van scholen van verdergaand 
onderwijs worden voorbereid. De Kartinischolen 
genieten subsidie van het Gouvernement op den 
voet van Ind. Stbl. 1913 no. 524. Het Kartini-fonds 
heeft zijn ontstaan to danken aan het in 1911 
door dc zorg van Mr. J. H. Abendanon ver
schenen boekwerk „Door duisternis tot licht’’, 
bevattende gedachten voor en over het Javaan- 
scho volk, getrokken uit brieven van 1900 tot 
1904 geschreven door wijlen Radèn Adjèng Kartini. 
De opbrengst van voormeld werk, waarvan reeds 
een derde druk verscheen, wordt geheel uitgekeerd 
aan het Kartini-fonds.

Aan dc eigenlijke Kartini-scholon zijn vooraf
gegaan enkele particuliere scholen voor meisjes 
der inheemsche bevolking, waar geen onderwijs 
in het Nederlandsch wordt gegeven, doch do lands
taal voermiddel is. Op deze scholen wordt in het 
bijzonder gestreefd naar huishoudelijke ontwikke
ling. Een der eerste scholen van dien aard was die 
te Bandocng, in 1901 opgericht door eene Socnda- 
neesche, Radèn Déwi, met steun van den Regent 
Raden Adipati Aria Marta Nagara on de toenmalige 
onderwijs-autoriteiten. Raden Déwi staat nog altijd 
aan het hoofd der inrichting, ook na haar huwelijk 
met een Soendanecschcn hoofdonderwijzor.

In 1910 is tot stand gekomen eene huishoudschool 
te Tcgal, onder don naam „Wismo Pranowo,” door 
dc zorg van de echtgenootc van den Regent Radèn 
Mas Adipati x\rio Rèkso Nègoro, uit de brieven van 
wijlen hare zuster Radèn Adjèng Kartini bekend 
als Radèn Adjèng Kardinah. Ook dezo inrichting 
staat met het Kartini-fonds in verbinding.

van

KARTAWINATA (RADEN RANGGA), later 
geheeten Radèn Aria Soeria Natalëgawa. 
Geboren omstreeks 1846. Zoon van Raden Had je 
Mohamad Moesa (zie op dien naam),Was aanvanke
lijk werkzaam als tolk voor de Soendanecsche taal. 
Werd 29 April 1883 benoemd tot Patih van Soeme- 
dang, vervolgens 18 Juli 1892 tot Zelfstandig Pa
tih van Soekabocmi. Evenals zijn vader gaf hij met 
steun van de Indische regcering tal van geschriften 
uit, ten behoeve ook van het Inlandsch onderwijs. 
Met Mr.Blussódeed hij iri;187ö het eerstcHollandsch- 
Soendaneesche woordenboek verschijnen. In den 
loop van 1904 moest hij tengevolgo van ziekte af
treden als patih. Plij overleed in 1906.

KARTINI (RADÈN ADJÈNG). Dochter van den 
voormaligen Regent van Japara, Raden Mas Adi
pati Ario Sosroningrat, geboren te Majong, afd. 
Japara der res. Semarang, op 21 April 1879, 
overleden te Rembang, vijf dagen na de geboorte 
van een zoontje, op 17 September 1904, als echt- 
genooto van don sedert ook gestorven Regent 
van Rembang, Raden Adipati Ario Djojohadi- 
ningrat.

Door het bezoeken van de Europeeschc school 
maakte Radèn Adjèng Kartini zich het Neder
landsch eigen, dat zij op voortreffelijke wijze sprak 
en schreef. Volgens Javaansch gebruik moest zij 
op 12-jarigen leeftijd dc school verlaten en 
bleef zij eenige jaren in de huiselijke omge
ving. Intusschon werkte zij voort en las zij 
tal van Nederlandsche werken. Haar drang naar 
verdere ontwikkeling werd steeds grootcr en ging 
gepaard met het innig verlangen om nuttig werk
zaam te zijn voor haar volk, bepaaldelijk voor het 
vrouwelijk deel daarvan. Slechts op zeer beschei
den wijze kon zij aan hare wenschcn uitvoering 
geven door het oprichten van een schooltje voor 
kleine meisjes, daarin geholpen door twee liarer 
zusters, Radèn Adjèng Roekmini en Radèn A- 
djéng Kardinah. Zij zotte haar streven voort na 
haar huwelijk met steun van haren echtgenoot. 
Niet langer dan een jaar duurde haar echtelijk 
geluk, niet meer dan enkele dagen hare moeder
vreugde. Nauwelijks 25 jaren oud stierf zij, maar 
toch had haar leven groote beteekenis voor den 
vooruitgang van haar volk. Naarmate hare gedach
ten in kracht toenamen, werd ook haar strijd voor 
do Javaansche vrouwenwereld sterker. Dit blijkt 
wel het beet uit do gedeelten van hare brieven, in 
1911 in het licht gegeven door Mr. J. H. Abendanon 
onder den titel „Door duisternis tot licht”, welke 
woorden ten volle weergeven wat haar leven is 
geweest. De brieven waren van 1900 tot 1904 ge
richt tot eenige ouropecsche vriendinnen en vrien
den, zonder dat eenig vermoeden kon bestaan over 
het later in het licht geven. Deze brieven waren do 
weerspiegeling van haar gemoed en wekten'niet 
alleen een gevoel van diepe bewondering, maar ook 
eene levendige belangstelling voor de ontwikkeling 
van de meisjes, behoorende tot de inheemseho be- 
bevolking van Ned. Indië. Zoo kwam men tot de 
oprichting van de naar Radèn Adjèng Kartini

■

j



i

KARTOE KASBEHEER.2S0

soort (k. djinem, en k. goela). Zie de van type licht 
afwijkende, in kleuren gereproduceerde kascing's uit 
de Soondaneesche gedeelten van N.-Banjoemas en 
Z.-Pekalongan, bij Jasper en Pirngadic, De "Weef
kunst (1912), p. 108—ï 09, en verg. daar p. 107—109 
de beschrijving van ’t procédé door contr. Gh. J. I. 
M. Walt er.

KASAWARI, KASOEWARI (mal. mol.). Zie OA- 
SUARINA EQUISETIFOLIA.

KASBEHEER. De in Nederlandsch-Indië van 
overheidswege ingcstelde kassen zijn te onderschei
den in:

]. Landskassen,
2. Locale kassen,
3. Inlandsche gemeentekassen,
4. Landschapskassen.
Landskassen. In allo hoofdplaatsen van ge

westen (die altijd ook hoofd plaatsen van afdeelingen 
zijn) en in de meeste hoofdplaatsen vair afdeelingen 
zijn landskassen gevestigd. Hun ressort omvat als 
regelde af deelin gin welker hoofdplaats zij gevestigd 
zijn. De afdeelingen, in welker hoofd plaats geen 
kas is, behooron tot het ressort van de kas, in eon 
naburige hoofd plaats gevestigd.

Het algemeen beheer oven de landskassen wordt 
gevoerd door den Directeur van Financiën. Elke kas 
(behalve die to Batavia, welke onder het recht- 
streeksch toezicht van den Directeur staat) wordt, 
onder toezicht van het Hoofd van go westelijk be
stuur, beheerd door een ambtenaar met den titel van 
Algemeen Ontvanger.

Daar op vele plaatsen de om vang van de kas niet 
groot genoeg is om werk te geven aan een afzonder
lijk ambtenaar, is de functie van algemeen ontvan
ger daar als bijbetrekking opgedragen aan andere 
ambtenaren.

Op Java waren in 1914 45 kassen, waarvan er 44 be
heerd werden door beroepsontvangers en 1, die to 
Tjiamis,hoofdplaatsder afdeeling Galoeh (residentie 
ChêrTbon), door den assistent-resident van die af
deeling. Op de Buitenbezittingen waren 33 kassen, 
waarvan 18 beheerd werden door beroepsontvan
gers, 2 door den assistent-resident, 2 door den gewes- 
telijken secretaris, 1 door den controleur en 10 door 
den commies op het bureau van den bestuursamb
tenaar.

Naar den omvang van do kassen, welke door bo- 
roepsontvangers beheerd worden,zijndiearnbtenaren 
verdeeld in drie klassen. Op Java werden in 1914 4 
kassen (Batavia, Bandoeng, Semarangen Soerabaju) 
beheerd door ontvangers der eerste klasso (bezoldi
ging 700—900 gulden ’smaarfdsl, 15 door ontvan
gers der tweede klasse (bezoldiging450—550 gulden) 
en 25 door ontvangers der derde klasse (bezoldiging 
350—400 gulden). Op de Buitenbezittingen behoor
den van de 18 beroepsontvangers 5 tot de tweede en 
13 tot de derde klasse.

In de functie van den algemcencn ontvanger zijn 
vereenigd de beide funeliën, die in Nederland onder
scheidenlijk aan de ryksbe taal meesters en de rijks
ontvangers zijn opgedragen, nl. die van uitbetaling 
van vorderingen op den Lande en die van ontvangst 
der vorderingen van den I*ande.

Zij zijn dus belast met do uitbetaling van ordon
nantiën (bevelschriften tot betaling, uitgaande van 
do ordonnatours ) en mandaten (bevelschriften, uit
gaande van hulpordonnateurs). Ook betalen zij uit 
de wachtgelden en pensioenen van burgerlijke en 
militaire landsdienaren en de pensioenen van wedu
wen en weezen van die landsdienaren. Deze beta
ling geschiedt voor hen, die den eersten keer lnj een

KARTOE (mal.). Zie SAUROPUS ALBICANS.
KASA (KASSA). Zelf besturend landschap in liet 

gouvernement. Cclebcs on Onderhoorighcdcn, bc- 
hooronde tot 'liet voormalige bondgenootschap 
Masenrempocloe (Zie op dien naam), groot ongeveer 
170 K.M.*, grenzende ten N. aan Enrckang, ten O. 
aan Maiwa en Enrekang, ten Z. aan Sawito en 
ten W. aan Batoelapa. Het omvat de landschap
pen: Baladjcng lalangbata (de hoofd plaats); Ga- 
roengga; Marowanging; Bakaroe; Pake; Lomba 
en Saloebakoc. De voornaamste rivier is do Snlo 
(= Rivier) Knsa (een tak van de Sadang), die uit 
het hoogo gebergte van Toradja ontspringt ; zij is 
echter als middel van gemeenschap onbeteekenend, 
evenals de Lika en de Rad jan g, die op den berg 
Watoe ontspringen. Het. terrein is zwaar berg
achtig; de voornaamste bergtoppen zijn Tanatoden- 
geng, Wotoe, Tallabanoea en Poenging (hoogte van 
ongeveer 470 M. tot 1565 M.). De bergen zijn meest 
met ijl geboomte, alang-alang en struikgewas be
dekt; de bevolking verkrijgt het noodige hout uit 
het bosch vanTorongpocloe.De bevolking, op ongev. 
1500 zielen geschat, is van Boegineeschen oorsprong, 
lichamelijk goed ontwikkeld doch lui en arm, en 
verdeeld in vrijen en slaven; de laatstcn weinig in 
getal en sedert, ons meerder ingrijpen in de inwen
dige bestuursregelingen der Zelfbesturende land
schappen op Cclebcs te beschouwen als vrijwillig 
hun vroegere meesters blijvende volgen. De land
bouw bestaat vooral in de teelt van maïs, oebi 
en andere aardvruchten; slechts weinig rijst wordt 
er verbouwd. De veeteelt is van weinig beteekenis, 
evenals de nijverheid, die zich bepaalt tot het 
weven van grove sarongs, legmatjes en mandjes 
van de bladeren van den lontarpalm en het koken 
van arènsuiker. Handel is er bijna niet; zeehandel 
en scheepvaart bestaan niet. De enkele handels
artikelen worden uit Batoelapa aangevoerd.

Aan het hoofd van de bevolking staat de Zelf- 
bestuurder, die den titel draagt van Aroeng, voor 
benoeming en ontslag door den G.G. voorgedragen 
door den rijksraad (hadat), welke uit den Soeloe- 
watang en twee Pabitjara’s bestaat. De hadat- 
leden worden op voordracht van den Zelfbestuur- 
der door den Gouverneur v. Celebes en O. be
noemd en ontslagen. Mindere hoofden zijn gala- 
rangs, matowa’s en djannangs, door het kam- 
pongvolk gekozen en door de hadat aangesteld 
en ontslagen. De geestelijkheid bestaat uit een kali 
en een paar imams, katibs, bidals en goeroe’s. 
Door het zelfbestuur werd in 1906 dc Korte Ver-
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klaring afgelegd. (Zie Van Braam Morris, T. v. h. 
Bat. Gen. XXXVI (1893), bl. 178.b4 >

KASAMBI (jav,). Zie SOHLEICHERA TRIJ LI
GA.

KASANG. Ouderwetsch-Soendanecsch voorhang
sel, van ca. 10—20 M. lengte en twee overlangs 
saamgenaaide banen van elk ca. 0,90 M. breedte, in 
afgelegen kampoeng’s der Zuidkust van dc Preanger 
en Bantam, met het voor Java zoo goed als geheel 
verouderd procédé van IKATTEN (zie dit woord) 
verkregen, en wel als ketting-ikat’s. Het centrum 
van dit ouderwetsche weven schijnt thans te zijn 
Tjidjoelang (bij Parigi, Zuid-Soekapoera),
G. M. Pleyto het beschreef in zijn „De inl. nijverheid 
in West-Java”, II, 1912, p. 81—80. De kleur is in 
hoofdzaak dof-mëngkoedoerood, met op de ketting
draden vooraf door omwinding uitgespaarde witte 
figuren en gedeeltelijkdaartusschen figuren van don
ker-bruin rood; het weefsel is vrij ijl, het ijlst bij de 
prima-soort (k. péngrawil), zwaarder bij de 2e en 3e

f
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3°. het register van ontvangsten, verdeeld in 3, bij 
do grooterc kassen in 5 registers, waarin allo ont
vangsten worden geboekt onder het hoofd van do 
raming der middelen, waartoe zij behooren;

4°. het register van uitgaven, waarin elke uitgavo 
wordt geboekt onderdo afdcelingdcr bogrootlng van 
uitgaven, waartoe zij behoort.

Ter vereenvoudiging van do boeking in de regis
ters van ontvangsten en uitgaven zijn voor de boe
king der ontvangen belastingon en der uitbotaalde 
pensioenen hulpregisters ingevoerd, waaruit het to
taal der posten aan het einde der maand in één post 
in do hoofd registers wordt opgenomen.

Het geld wordt door den ontvanger bewaard in do 
tot het kasgebouw behoorende geldkamer. Is op zijn 
standplaats een kantoor of agentschap der Java- 
sche Bank gevestigd, dan brengt hij al het geld, niet 
voor dadelijke behoefte benoodigd, bij die Bank over 
en beschikt daarover door middel van chèques.

De algemeone ontvanger kan ook betalingen doen 
door middel van chèques of giro verwijzingen op die 
bank en betalingen in ontvangst nemen door middel 
van giro-overwijzingen.

Kassen, waar meer ontvangen dan uitbetaald 
wordt, zenden hun overtollige kasmiddelen volgens 
aanwijzing van den Directeur van Financiën of het 
Hoofd van gewestelijk bestuur naar kassen, die aan
vulling noodig hebben, terwijl voorts, waar dit noo- 
dig is, de kasmiddelen worden aangevuld door toe
zending van specie uit Nederland.

Het geregelde toezicht op het beheer van den ont
vanger geschiedt:

1°. door het Departement van Financiën, en
2°. plaatselijk, door do Hoofden van gewestelijk 

en plaatselijk bestuur en de Inspecteurs van Finan
ciën.

kas in betaling komen, door middel van ordonnan
tiën of mandaten, maar vorder door middel van sta
ten (betaalsrollen), waarop door belanghebbenden 
voor de ontvangst wordt gotcekond.

Do ontvangsten, aan den kashouder opgedragen, 
betroffen belastingen, allo andere vorderingen van 
den Lande, waarvan hun de invordering is opgedra
gen,en voorts de gelden, welke bijzondoro comptabe
len in de landskas moeten storten, zooals b.v. do 
zoutvorkooppakhuismeesters do opbrengst van het 
zout, de assistent-collcctcurs van do opiumregio do 
opbrengst van het opium, de hoofden der scholen do 
schoolgelden.

Wat do ontvangst der belastingen betreft, do zoo
genaamde Europeescho belastingen, dat zijn do per- 
soneele belasting, de inkomstenbelasting en do ver
ponding, worden door de belastingschuldigen recht
streeks aan den algemeenen ontvanger betaald. Al
leen kunnen de Hoofden van gewestelijk bestuur in 
het belang van belastingschuldigen, die ver van de 
kas wonen, de ontvangst van die belastingen opdra
gen aan de ondercollecteurs of aan Europeescho 
ambtenaren, die de ontvangen gelden overbrengen 
bij’s Lands kas.

Do zoogenaamde inlandscho belastingon, dat zijn 
de landrente, het hoofdgeld, de belasting op bedrijfs- 
en andere inkomsten en de slachtbelasting, worden 
door de hoofden der desa’s, wijken of kampongs, 
welko hoofdon met do inning belast zijn (voor do 
slachtbelasting door de debitanten der slachtbrief- 
jes), gestort bij inlandscho ambtenaren met den titel 
van ondercollecteur. De ondercollecteurs storten die 
belastingon over bij ’s Lands kas.

Aangezien het noodeloos omslachtig zou zijn in 
plaatsen, waar een ontvanger gevestigd is, de inland
scho belastingen te laten ontvangen door den onder 
collecteur en door dezen te laten overstorten bij den 
ontvanger, worden die belastingen als regel in een 
deel van het ressort van den ontvanger door de hoof
den der desa’s, wijken of kampongs, resp. de debi
tanten der slachtbriefjes, rechtstreeks bij den ont
vanger gestort. Voor dat deel van zijn ressort is hij 
dan fungcorcnd ondercollecteur.

Wat de slachtbelasting betreft is do ontvanger ook 
belast met het beheer der slachtbriefjes, dat zijn de 
vergunningen tot slachten, welko hij verstrekt aan 
do ondercollecteurs en, voorzoover hij fungeerend 
ondercollecteur is, ook aan de debitanten der slaclit- 
b rietjes.

Ton aanzien van de ontvangst der Europeescho 
belastingen is do ontvanger lijdelijk; do acliterstalli- 
gen geeft hij op aan het bestuurshoofd, dio dan do 
noodigo maatrcgelon tot invordering neomt. Debi
teuren van andere vorderingen worden gewoonlijk 
één of meermalen door den ontvanger nangomaand, 
doch do bij wanbetaling to nemen maatregelen zijn 
weer aan het bestuur ovcrgclaton.

Do algcmccne ontvangers zijn, mot inachtneming 
van do door den Directeur van Financiën gegeven 
voorschriften, bevoogd tot het afgeven van gouver- 
nomontswisscls, betaalbaar bij do landskassen.

Do boekhouding, door den algemeenen ontvanger 
te voeren, bestaat uit:

1°. hot memoriaal van inkomsten, waarin allo 
door hem to ontvangen vorderingen, behalve die be- 
trofïendo nog niet achterstallige belastingon, worden 
opgenomen met aanteekening omtrent do betaling, 
afschrijving, kwijtschelding of overbrenging naar 
een andere kas;

2°. het kasboek, waarin dag voor dag alle ont
vangsten en uitgaven worden aangeteekend;

In de practijk geschiedt dat toezicht op do volgen
de wijze.

De Hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur 
nemen do kas, op hun standplaats gevestigd, perio
diek op, meestal tweemalen ’s jaars. Zij bepalen er 
zich gewoonlijk toe het boeksaldo te vergelijken met 
het kassaldo.

De Inspecteurs van Financiën en de aan hen toege
voegd o Ad junct-inspecteurs nemen de kassen op zoo 
dikwijls als zij dat noodig achten. In den regel ge
beurt het éénmaal per jaar.

Zij vergelijken ook het kassaldo met het boek
saldo, doch gaan dan verder de geheele administra
tie na ten einde zekerheid to krijgen, dat het boek
saldo juist is.

Wat do ontvangsten betreft wordt daarbij volle
dig nagegaan:

a. uit gogovens, buiten den ontvanger om ver
kregen, wat to ontvangen was;

b. wat daarop volgens de booken ontvangen is, en
c. hoeveel de achterstand op do verschillende vor

deringen bedraagt.
Voor do uitgavon vindt do Inspecteur de bewijs

stukken alleen over do loopondo maand. Die over de 
vorige maanden kunnon niet met het register van 
uitgavon worden vergeleken, daar do uitgaaf stuk
ken (ordonnantiën, mandaton enz.) olko maand aan 
hot Departement van Financiën worden opgezonden 
ten behoeve van do daar uit te oefenen controle.

Deze laatsto geschiedt door het. nazien van de door 
don ontvanger ingodiendo maandstaten. In dio sta
ten wordon de ontvangsten vormeld, verdeeld over 
de hoofden van do raming der middelen en de uitga
ven, gesplitst volgons do afdeclingen der begrooting 
van uitgaven. Do bewijzen van gedane uitgaven wor- :
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soort (Je. djinhn, en k. gocla). Zie do van type licht 
afwijkende, in kleuren gereproduceerde Jcasang's uit 
do Soendaneesolie gedeelten van N.-Banjqcmas on 
Z.-Peknlongan bij Jasper en Pirngacllo, De'Weef
kunst (1912), p. 108—109, en verg. daar p. 167—109 
de beschrijving van ’t procédé door contr. Ch. J. I. 
M. Walter.

KASAWARI,.KASOEWARI (mal. mol.). Zie CJA- 
SUARINA EQUISETIFOLIA.

KASBEHEER. De in Nederland sch-Indië van 
overheidswege ingestelde kassen zijn te onderschei
den in:

1. Landskassen,
2. Locale kassen,
3. Inlandsche gemeentekassen,
4. Land schapskassen.
Landskassen. In alle hoofd plaatsen van ge

westen (die altijd ook hoofd plaatsen van afdeelingen 
zijn) en in de meeste hoofd plaatsen van afdeelingen 
zijn landskassen gevestigd. Hun ressort omvat als 
regelde afdeeling in welker hoofdplaats zij gevestigd 
zijn. De afdeelingen, in welker hoofdplaats geen 
kas is, behooren tot het ressort van de kas, in een 
naburige hoofd plaats gevestigd.

Het algemeen beheer over de landskassen wordt 
gevoerd door den Directeur van Financiën. Elke kas 
(behalve die te Batavia, welke onder het recht- 
streeksch toezicht van den Directeur staat) wordt, 
onder toezicht van het Hoofd van gowestelijk be
stuur, beheerd door een ambtenaar met den titel van 
Algemeen Ontvanger.

Daar op vele plaatsen de omvang van de kas niet 
groot genoeg is om werk te geven aan een afzonder
lijk ambtenaar, is de functie van algemeen ontvan
ger daar als bijbetrekking opgedragen aan andere 
ambtenaren.

Op Java waren in 1914 45 kassen, waarvan er 44 be
heerd werden door beroepsontvangers en 1, die te 
Tjiamis, hoofdplaatsder afdeeling Caloeh (residentie 
Cheribon), door den assistent-resident van die af
deeling. Op de Buitenbezittingen waren 33 kassen, 
waarvan 18 beheerd werden door beroepsontvan
gers, 2 door den assistent-resident, 2 door den gowes- 
telijken secretaris, 1 door den controleur en 10 door 
den commies op het bureau van den bestuursamb
tenaar.

Naar den omvang van de kassen, welke door bo- 
roepsontvangers beheerd worden,zijndieambtonaron 
verdeeld in drie klasson. Op Java werden in 1914 4 
kassen (Batavia, Bandoeng, Semarangen Socrabaja) 
beheerd door ontvangers der eerste klasse (bezoldi
ging 700—900 gulden ’smaarfds), 15 door ontvan
gers der tweede klasse (bezoldiging 450—550 gulden) 
en 25 door ontvangers der derde klasse (bezoldiging 
350—100 gulden). Op de Buitenbezittingen behoor
den van de 18 beroepson tvan gers 5 tot de tweede en 
13 tot de derde klasse

In de functie van den algemeenen ontvanger zijn 
vereenigd de beide functiën, die in Nederland onder
scheidenlijk aan do rijksbetaalmeestcrs en do rijks
ontvangers zijn opgedragen, nl. die van uitbetaling 
van vorderingen op den Lande en die van ontvangst 
der vorderingen van den Juinde.

Zij zijn dus belast met de uitbetaling van ordon
nantiën (bevelschriften tot betaling, uitgaande van 
do ordonnateurs ) en mandaten (bevelschriften, uit
gaande van hulpordonnateurs). Ook betalen zij uit 
de wachtgelden en pensioenen van burgerlijke en 
militaire landsdienaren en de pensioenen van wedu
wen en weezen van die landsdienaren. Deze beta
ling geschiedt voor hen, die den eersten keer hij een

KARTOE (mal.). Zie SAUROPUS ALBICANS.
KASA (KASSA). Zelf besturend landschap in het 

gouvernement Celebes en Ondorhoorighcdcn, bc- 
hoorende tot liét voormalige bondgenootschap 
Masenrempocloe (Zie op dien naam), groot, ongeveer 
170 K.M.*, grenzende ten N. aan Enrckang, ten O. 
aan Maiwa en Enrckang, ten Z. aan Sawdto en 
ten W. aan Batoelapa. Het omvat de landschap
pen: Baladjeng lalangbata (de hoofdplaats); Ga- 
roengga; Marowanging; Bakaroe; Pakc; Lom ba 
en Saloebakoe. De voornaamste rivier is de Salo 
(= Rivier) Kasa (een tak van de Sadang), die uit 
het hoogo gebergte van Toradja ontspringt; zij is 
echter als middel van gemeenschap onbeteekenend, 
evenals do Lika en de Radjang, die op den berg 
Watoe ontspringen. Het terrein is zwaar berg
achtig; de voornaamste bergtoppen zijn Tanatoden- 
geng, Wotoe, Tallabanoea en Poenging (hoogte van 
ongeveer 470 51. tot 1565 51.). De bergen zijn meest 
met ijl geboomte, alang-alang en struikgewas be
dekt; de bevolking verkrijgt het noodige hout uit 
het bosch vanTorongpocloe.De bevolking, op ongev. 
1500 zielen geschat, is van Boeginceschen oorsprong, 
lichamelijk goed ontwikkeld doch lui en arm, en 
verdeeld in vrijen en slaven; de laatsten weinig in 
getal en sedert, ons meerder ingrijpen in de inwen
dige bestuursregelingen der Zelf besturende land
schappen op Celebes te beschomven als vrijwillig 
hun vroegere meesters blijvende volgen. De land
bouw bestaat vooral in de teelt van maïs, oebi 
en andere aardvruchten; slechts w'einig rijst wordt 
er verbouwd. De veeteelt is van w'einig beteekenis, 
evenals de nijverheid, die zich bepaalt tot het 
weven van grove sarongs, legmatjes en mandjes 
van de bladeren van den lontarpalm en het koken 
van arènsuiker. Handel is er bijna niet; zeehandel 
en scheepvaart bestaan niet. De enkele handels
artikelen w'orden uit Batoelapa aangevoerd.

Aan het hoofd van de bevolking staat de Zelf- 
bestuurder, die den titel draagt van Aroeng, voor 
benoeming en ontslag door den G.G. voorgedragen 
door den rijksraad (ïiadat), welke uit den Soeloe- 
watang en twee Pabitjara’s bestaat. De hadat- 
leden w'orden op voordracht van den Zelfbestuur- 
der door den Gouverneur v. Celebes en O. be
noemd en ontslagen. Mindere hoofden zijn gala- 
rangs, matowa’s en djannangs, door het kara- 
pongvolk gekozen en door de hadat aangesteld 
en ontslagen. De geestelijkheid bestaat uit een kali 
en een paar imams, katibs, bid als en goeroe’s. 
Door het zelfbestuur werd in 1906 de Korte Ver-

t
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klaring afgelegd. (Zie Van Braam Morris, T. v. h. 
Bat, Gen. XXXVI (1893), bl. 178. )/£ • ■ 

KASAMBI (jav.). Zie SOHLEIÓHERA TRIJU-
GA.

KASANG. Oudenvetsch-Soendaneesch voorhang
sel, van ca, 10—20 51. lengte en twee overlangs 
saamgenaaide banen van elk ca. 0,90 51. breedte, in 
afgelegen kampoeng’s der Zuidkust van de Preangcr 
en Bantam, met het voor Java zoo goed als geheel 
verouderd procédé van IKATTEN (zie dit woord) 
verkregen, en wel als ketting-ikat’s. Het centrum 
van dit ouderwetsche weven schijnt thans te zijn 
Tjidjoelang (bij Parigi, Zuid-Sockapoera), van waar 
C. M. Pleyte het beschreef in zijn „De inl. nijverheid 
in West-Java”, II, 1912, p. 81—86. De kleur is in 
hoofdzaak dof-méngkoedoerood, met op de ketting
draden vooraf door omwinding uitgespaarde witte 
figuren en gedeeltelijkdaarlusschen figuren van don- 
ker-bruinrood; het weefsel is vrij ijl, het ijlst bij de 
prima-soort (k. pëwjrawü), zwaarder bij de 2e en 3e

r
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kas in betaling komen, door middel van ordonnan
tiën of mandaten, maar vorder door middel van sta
ten (betaalsrollen), waarop door belanghebbenden 
voor do ontvangst wordt gotcokond.

Do ontvangsten, aan don kashouder opgedragen, 
betroffen belastingen, allo andcro vordoringen van 
den Lande, waarvan hun de invordering is opgedra
gen,en voorts de gelden, welke bijzondere comptabe
len in de landskas moeten storten, zooals b.v. do 
zoutvorkooppakhuismeesters do opbrengst van het 
zout, de assistent-collcctcurs van do opiumregie do 
opbrengst van het opium, de hoofden der scholen do 
schoolgelden.

Wat do ontvangst dor belastingen betreft, do zoo- 
genaamde Europecsche belastingen, dat zijn do per- 
soneele belasting, de inkomstenbelasting en do ver
ponding, worden door de belastingschuldigen recht
streeks aan den algemeenen ontvanger betaald. Al
leen kunnen de Hoofden van gewestelijk bestuur in 
hot belang van belastingschuldigen, die ver van do 
kas wonen, do ontvangst van die belastingen opdra
gen aan de ondercollecteurs of aan Europecsche 
ambtenaren, die de ontvangen gelden overbrengen 
bij ’s Lands kas.

De zoogenaamde inlandscho belastingen, dat zijn 
de landrente, het hoofdgeld, de belasting op bedrijfs- 
en andere inkomsten en de slachtbelasting, worden 
door do hoofden der desa’s, wijken of kampongs, 
welke hoofden met do inning belast zijn (voor do 
slachtbelasting door de debitanten dor slachtbrief- 
jes), gestort bij inlandscho ambtenaren met den titel 
van ondercollecteur. De ondcrcollectours storten die 
belastingen over bij ’s Lands kas.

Aangezien heb noodeloos omslachtig zou zijn in 
plaatsen, waar een ontvanger gevestigd is, de inland
scho belastingen te laten ontvangen door den onder - 
collecteur en door dezen te laten overstorten bij den 
ontvanger, worden die belastingen als regel in een 
deel van het ressort van den ontvanger door de hoof
den der desa’s, wijken of kampongs, resp. do debi
tanten der slachtbriefjes, rechtstreeks bij den ont
vanger gestort. Voor dat deel van zijn ressort is hij 
dan fungcercnd ondercollecteur.

Wat de slachtbelasting betreft is de ontvanger ook 
belast met het beheer der slachtbriefjes, dat zijn de 
vergunningen tot slachten, welke hij verstrokt aan 
de ondercollecteurs en, voorzoovor hij fungeerend 
ondercollecteur is, ook aan de debitanten der slacht- 
briefjos.

Ton aanzien van do ontvangst der Europeescho 
belastingen is de ontvanger lijdelijk; do achterstalli
ge!» geeft hij op aan liet bestuurshoofd, dio dan do 
noodigo maatregelen tot invordering neemt. Dobi- 
tcuron van andere vorderingen worden gowoonlijk 
één of meermalen door don ontvanger aan gemaand, 
doch do bij wanbetaling to nemen maatregelen zijn 
weer aan het bestuur overgolaton.

Do algemeene ontvangers zijn, mot inachtneming 
van do door den Directeur van Financiën gegeven 
voorschriften, bevoegd tot hot afgeven van gouvor- 
nementswisscls, betaalbaar bij do landskassen.

Do boekhouding, door den algemeenen ontvanger 
te voeren, bestaat uit:

1°. het memoriaal van inkomsten, waarin alle 
door hom to ontvangen vorderingen, behalve dio be- 
troffondo nog niet achterstallige belastingen, worden 
opgonomen met aanteekening omtrent do betaling, 
afschrijving, kwijtschelding of overbronging naar 
een andcro kas;

2°. het kasboek, waarin dag voor dag allo ont
vangsten en uitgaven worden aangoteekend;

3°. hot register van ontvangsten, verdeeld in 3, bij 
do grootcrc kassen in 5 registers, waarin alle ont
vangsten worden gobockt onder hot hoofd van do 
raming der middelen, waartoe zij behooren;

4°. het registor van uitgaven, waarin elke uitgave 
wordt geboekt onder de afdccling der begrooting van 
uitgaven, waartoe zij behoort.

Ter vereenvoudiging van do boeking in de regis
ters van ontvangsten en uitgaven zijn voor de boe
king der ontvangen belastingen en der uitbetaalde 
pensioenen hulpregisters ingevoerd, waaruit het to
taal der posten aan het einde der maand in één post 
in do hoofd registers wordt opgenomen.

Het geld wordt door den ontvanger bewaard in do 
tot het kasgebouw behoorende geldkamer. Is op zijn 
standplaats een kantoor of agentschap der Java- 
sche Bank gevestigd, dan brongt hij al het geld, niet 
voor dadelijke behoefte benoodigd, bij die Bank over 
en beschikt daarover door middel van cheques.

De algemcone ontvangor kan ook betalingen doen 
door middel van chèques of giro verwijzingen op die 
bank en betalingen in ontvangst nomen door middel 
van giro-overwijzingen.

Kassen, waar meer ontvangen dan uitbetaald 
wordt, zenden hun overtollige kasmiddelen volgens 
aanwijzing van den Directeur van Financiën of het 
Hoofd van gewestelijk bestuur naar kassen, die aan
vulling noodig hebben, terwijl voorts, waar dit noo- 
dig is, de kasmiddelen worden aangevuld door toe
zending van specie uit Nederland.

Het geregelde toezicht op het beheer van den ont
vanger geschiedt:

1°. door het Departement van Financiën, en
2°. plaatseliju, door do Hoofden van gewestebjk 

en plaatselijk bestuur en de Inspecteurs van Finan
ciën.

In de practijk geschiedt dat toezicht op do volgen
de wijze.

De Hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur 
nemen do kas, op hun standplaats gevestigd, perio
diek op, meestal tweemalen ’s jaars. Zij bepalen er 
zich gowoonlijk toe het boeksaldo te vergelijken met 
het kassaldo.

De Inspecteurs van Financiën on de aan hen toege- 
voegdo Adjunct-inspecteurs nemen de kassen op zoo 
dikwijls als zij dat noodig achten. In den regel ge
beurt het éénmaal per jaar.

Zij vergelijkon ook het kassaldo met het boek
saldo, doch gaan dan verder de geheele administra
tie na ten einde zekerheid to krijgen, dat het boek
saldo juist is.

Wat de ontvangsten betreft wordt daarbij volle
dig nagegaan:

a. uit gegevens, buiten den ontvangor om ver
kregen, wat to ontvangen was;

b. wat daarop volgons de booken ontvangen is, en
c. hoeveel do achtorstand op do verschillende vor

deringen bedraagt.
Voor do uitgavon vindt do Inspecteur de bewijs

stukken alleen over do looponde maand. Die over de 
vorige maanden kunnon niet mot het register van 
uitgaven worden vergeleken, daar do uitgaaf stuk
ken (ordonnantiën, mandaton onz.) olko maand aan 
het Departement van Financiën wordon opgezondon. 
ton behoeve van do daar uit to oefenen controle.

Deze laatsto geschiedt door hot nazien van de door 
don ontvangor ingediondo maandstaten. In dio sta
ten wordon de ontvangston vermeld, verdeeld over 

t do hoofden van do raming der middelen en de uitga
ven, gesplitst volgons do afdeclingon der begrooting 
van uitgaven. Do bowijzen van gedane uitgavon wor-
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een eed af in handen van het Hoofd van plaatselijk 
bestuur.

De verplichting tot borgstelling, waaraan zij vroo- 
ger onderworpen waren, isbijlnd. Stb. 1907 n° 510 
opgeheven, met dien verstande, dat de op 1 Januari 
1908 in functie zijnde ontvangers voor het door hen 
vóór dion datum gevoerde beheer onderworpen ble
ven aan de bepalingen omtrent do borgtochten.

Volgens het voorschrift (artikel 4 der Instructie) 
zijn de kassen dagelijks geopend, uitgezonderd op 
Zaterdag, op Zon- en feestdagen en op don eersten 
der maand; valt de laatste der maand op een Zater
dag, dan moet do kas geopend zijn. In de practijk 
zijn op den eersten der maand de kassen echter 
steeds geopend.

Is de ontvanger tevens vendumeester, dan is de 
kas ook op Maandag gesloten, tenzij de laatste der 
maand op een Maandag valt.

De algemeene ontvangers zijn ook belast met de 
functie van ontvanger van de rechten van successie 
en van overgang. De uitoefening van deze functie, 
behalve natuurlijk de ontvangst der verschuldigde 
rechten, behoort echter niet tot het kasbeheer.

Zie wijders in Albrecht’s Klapper op de Wetboe
ken enz. van Ned. Indië onder E. Departement van 
Financiën sub 49 Financiën en ’s Lands kassen.

Locale kassen. Artikel 68a van het Re- 
geeringsreglement, waarbij aan den Gouverneur-Ge- 
neraal de bevoegdheid is gegeven om voor gewesten 
of gedeelten van gewesten geldmiddelen af te zonde
ren ten einde als eigen geldmiddelen te strekken ter 
voorziening in bijzondere behoeften van dat gebied, 
heeft toepassing gevonden op 18 hoofd plaatsen, die 
daardoor tot gemeenten zijn gevormd onder het be
stuur van gemeenteraden, op 15 gewesten onder 
gewestelijke raden en op „het Cultuurgebied van het 
gouvt. Oostkust van-Sumatra”,omvattondede land
schappen Langkat, Deli, Serdang en Asahan, be
stuurd door den plaatselijken raad voor het cul
tuurgebied van het gewest Oostkust van Sumatra.

Volgens artikel 62 der locale-radenordonnantic 
kan de Gouvemeur-Generaal „het ontvangen, be
svaren, betalen of afleveren van gelden, geldswaar
den en goederen”, betrekking hebbende op do lo
cale geldmiddelen, opdragen aan landsdienaren, die 
ten aanzien van de ulgemeene geldmiddelen van 
Nederlandseh-Indië met soortgelijke werkzaamhe
den belast zijn.

Elk gebiedsdeel met eigen geldmiddelen (gemeen
te, gewest, cultuurgebied) heeft een kas, welke wordt 
aangeduid met den algemeenen naam „localo kas” 
en gevestigd is onderscheidenlijk in do gemeente, op 
de hoofdplaats van het gewest en op die van het cul
tuurgebied, waarvoor zij is ingesteld. Met gebruik
making van de ovengenoemde bevoegdheid is do op 
die plaatsen bescheiden algemeene ontvanger belast 
met het beheer van de locale kas. Alleen voor do ge
meente Meester-Cornelis, waar geen landskas is, isdo 
commies op het bureau van don assistont-residont 
als beheerder van de locale kas aangewezen.

De werkzaamheden, aan het beheer van een locale 
kas verbonden, zijn van denzelfden aard als die voor 
de landskas. Zij zijn nog niet van groo ten om vang, 
doordien do bemoeienissen der locale raden nog vrij 
beperkt zijn en bovendien de meest beteekenonde 
der locale belastingen, zijnde de opcenten op do per- 
soneele belastingen en de verponding, door hot Gou
vernement worden geïnd en aan de locale raden uit- 
gokeerd.

De wijze van boekhouding wordt door den localen 
raad geregeld.

den, zoonls gezegd, daarbij overgelcgd. Do maand
staat. wordt in tweevoud ingediond; hot door het 
Departement nageziene exemplaar wordt terugge
zonden aan den ontvanger. De in dien staat vermel
de cijfers der ontvangsten worden door den inspec
teur vergeleken met het register van ontvangsten, 
de cijfers der uitgaven neemt hij als juist aan, zijndo 
deze aan het Departement geverifieerd.

Het verband tusschcn de controle aan het Depar
tement en die van den inspecteur wordt gelogd door
dien de laatste aan hot eerste na de kasopneming een 
opgave zendt, waarin het boeksaldo op ultimo van 
de maand, voorafgaande aan die, waarin de opne
ming plaats heeft, wordt berekend. In die bereke
ning wordt uitgegaan van het saldo volgens den laat- 
sten, door het Departement goedgekeurden maand
staat en daarbij opgeteld en afgetrokken wat vol
gens de registers van ontvangsten en uitgaven se
dert is ontvangen en uitbetaald.

De ontvanger is voor zijn beheer verantwoordelijk 
aan de Algemeene Rekenkamer, en legt die verant
woording af door het indienen van een jaarrekening, 
die op dezelfde wijze is ingericht als de maandsta
ten.
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Behalve deze rekening dienen zij aan de Reken
kamer een toelichting op de jaarrekening in, welke 
departementsgewijze wordt opgemnakt en eerst aan 
elk departement wordt nagezien en zoo noodig aan
gevuld en verbeterd.

In die toelichting legt de ontvanger zijn gehecle 
beheer betreffende de ontvangsten open. Naast het
geen hij van andere comptabelen ontvangen heeft, 
worden daarin opgenomen de op 1 Januari van het 
jaar, waarover de toelichting loopt, nog niet aange
zuiverde en de in den loop van het jaar ter invor
dering ontvangen vorderingen; hoeveel in dat jaar 
op die vorderingen is ontvangen of op andere wijze 
aangezuiverd, en hoeveel op het einde van het jaar 
daarop nog te vorderen is.

Het personeel, dat de ontvangers in het beheer 
van do kas bijstaat, bestond in 1914 uit:

1°. adjunct-ontvangers, bij ’s Lands kas te Bata
via 2, bij die te Bandoeng, Semarang en Soera ba ja 1; 
de 3 laatstgenoemde en één der adjuncten te Bata
via speciaal belast met de perceptie der belas
tingen met den rang van ontvanger der 3de 
klasse; de tweede adjunct te Batavia behoorde tot 
de ontvangers der 2de klasse.

2°. commiezen, welke alleen waren aangesteld bij 
de kassen te Batavia,Bandoeng, Semarang en Soera - 
baju;

3°. Europeesche klerken (bezoldiging 80 tot 125 
gulden ’s maands);

4°. inlandsche beambten, en wel: kassiers le klas
se (bezoldiging 70—100 gkl,), idem 2e klasse (45— 
65 gld.), schrijvers (30—10 gld.), geldtellers (20— 
25 gld.) en hulpschrijvcrs (15 gld.).

Het inlandsch personeel van de kassen op Java — 
behalve die op de drie hoofdplatsen — vormt één 
korps, waarvan de formatie in verband met de be
hoefte jaarlijks bij de begrooting wordt geregeld.

Voorde kassen op de drie hoofd plaatsen van Java 
en die op de Buitenbezittingen is de formatie van het 
personeel beneden den rang van commies voor elke 
kas afzonderlijk vastgesteld. Bij de kassen te Bata
via en Semarang zijn geen inlandsche maar Chince- 
sche kassiers.

Een instructie

t
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. .. _ do ontvangers is vastgesteld
io-nno‘oStb' 1820 n° 15* gew>jzigd bij Ind. Stb. 
1879 n° 280 en 1908 n° 191.

Zij leggen vóór de aanvaarding hunner betrekking

voor
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Do commissie van financiën uit den localen raad 
houdt gestadig toezicht op het bolleer. Die commis
sie of tweo harcr leden nemen do kas op ongezette 
tijden op.

Do inspecteurs van financiën moeten, als zij een 
landskas opnemon, tegelijkertijd do localo kas op- 
nemen, dio onder het beheer staat van don ontvan- 
gor van die landskas. Hun opneming bepaalt zich 
echter tot hot onderzoek of het gold, dat in de localo 
kas aanwezig moet zijn volgens het kasboek, er ook 
inderdaad is.

De kashouder is rckenplichtig aan den localen raad.
Inlandsehe gemeentekassen. De 

drie inlandsche gemeenteverordeningen van 1906 en 
1914 spreken van zulke kassen en haar beheer nog 
niet, al onderstellen zij het doen van betalingen aan 
en door de desa’s en verdere dorpsgomcenten. Zie 
ook deel I, bl. 592 en 636. De inlandsche samenle
ving zelf had gemeentekassen haast uitsluitend we
ten te ontwikkelen op Bali en Lombok, waar men 
dorpskassen, buurtkassen (baiidjarkassen) en wa- 
tcrschapskassen (soebakkassen) vond on vindt, met 
inheemsche regels voor het beheer. Voor kassen 
van districten op Zuid-Sumatra en in de Minahasa, 
zie deel I, bl. 759.

Land schaps kassen. Sedert conige ja- 
ren zijn in nagenoeg alle zelfbesturcndc landschap
pen op de Buitenbezittingen uit een deel, later uit 
het geheel der aan het zelfbestuur toegestane inkom
sten landschapskassen gevormd, waaruit onder toe
zicht van het binnenlandsch bestuur verschillende 
uitgaven in het belang van land en volk en resti
tuties aan den lande worden gedaan.

De regeling van het beheer dier kassen is tot dus
ver overgelaten aan het gewestelijk bestuur in over
leg met het zelfbestuur en zij kan dus voor elke kas 
verschillend zijn. De nog niet in werking getreden 
zclflcstuurs-ordonnantic in Ind. Stb. 1914 n°. 24 
schrijft, naast een jaarl. begrooting (art. 19) en een 
jaarl. rekening (art. 22), ook nieuwe regels voor het 
beheer der kassen voor, welke door den Landvoogd 
of van zijnentwege zullen worden vastgosteld, doch 
nog niet verschenen zijn.

Omtrent die regeling wordt dus hior volstaan mot 
do mededeeling, dat daarvoor in bijblad n° 6672 een 
leidraad gegeven is. Het beheer berust bij een door 
het Hoofd van gewestelijk bestuur ingestelde com
missie. Degene der commissieleden, onder wiens be
waring do tot de kas behoorendo gelden worden 
gesteld, moet een Europeesoh ambtenaar zijn.

KASÈMBOEKAN (jav.). Zie PAEDERIA FOE- 
TIDA.

KASÉMËK (sound.). Zie DIOSPYROS KAKI.
KASIMAN. District van de onder»fdceling Ba- 

doeng.afdeclingZnid-Bali, resident ie Bali en Lombok.”
KASIMBAR. Tot voor kort een zelf besturend 

landschap in de residentie Menado, onderafdeeling 
Parigi (zie aldaar), do bcvolkingsstorkte bedraagt 
ruim 1000 zielen. Het word vroeger ten onrechte 
als ondorhoorigheid van Moöetong beschouwd, waar
toe het in bondgenootschappelijke verhouding stond 
en was door de korte verklaring aan het gomt. ge
bonden. Mcd. Ene. Bur. deel IL blz. 168. Het land
schap is thans met andere landschappen samen- 
gevoogd (Ind. Stb. 1916 n° 722).

KASIMBAR’SCH. Zie TOMINISCHE TAAL- 
<3 HOEP.

KASINTOE. Zie AJAM en HOENDERS.
KASIROETA of TAWALI of GROOT TAWALI,

oudtijds SIGARA. Eiland van de «Batjan-groep, 
behoorendo tot het Sultanaat Batjan (residentie

Tcrnatc en Onderh.). Het is gelegen ten Westen 
van het N.-lijke .schiereiland van Batjan en daar
van gescheiden door straat Sembaki. Het Z.-lijkc, 
nainvero gedeelte dezer straat heet straat Herberg.
Dit eiland was in vroegeren tijd de zetel van cTon 
sultan. Het heeft thans geen vaste bewoners; het 
wordt enkel bezocht door damarhalers en visschers.
In straat Sembaki zijn enkele parclbankcn. Be
groeiing, flora en fauna komen in hoofdzaak 
overeen met hetgeen omtrent Batjan is medege
deeld. Van de riviertjes verdient alleen vermel
ding do Kasiroeta, waarnaar het eiland genoemd 
is, welke rivier aan de Zuidkust van het eiland bij 
kampong Kasiroeta in zee uitmondt.

KASISI. "Benaming in do residentie Araboina van 
do helpers der Mohammedaansclie geestelijken;-zij 
zijn belast met het schoonhouden der moskee en 
gaan nu en dan bij den dienst in de moskee voor.
De kasisi behooren met de kapala soa (dorps
hoofden) en toewa-agama (zie aldaar) tot do kies
gerechtigden bij de Rcgentskeuze.

KASKADO of CASCADO. Zie HUIDZIEKTEN 
en PAPOEA’S.

KASOEGIHAN. Halte van den spoorweg Ban- 
doeng-Djokjakarta, gelegen aan den rechteroever 
van de Sérajoe-rivier. Van hieruit gaat een zijlijn 
naar Tjilatjap.

KASOEMBA (soend.). KASOEMBA (jav.). Zie 
OARTHAMUS.

KASOEMBA KËLING (soend.), KASOEMBA 
KËLING (jav.). Zie BIXA.

KASOEMBö( ?). Collectiefnaam in West-Sumatra,__ »
voor vogels behoorende tot het gesfacht Pyrotro- 
fjon, b.v. Kasoembu mérah of Boeroeng-kasoembü, 
Pyrolrogon /‘lagrans; Kasoembu goening, (mal.), 
Omijang leuweung (soend.), P. oreskioM. " 1.

KASOEMBö MÉRAH KETJIL. Naam in Wcst- 
Sumatra voor eene Rupsvogelsoort, Pericrocolus 
xanthogaster.

KASOERI. Eene rivier, die uitmondt op de Zuid
kust van de Macclucr-Golf (Wcst-Nieuw Guinea) 
bij do gelijknamige kampong. Zij is bij de mon
ding ongeveer 1000 M. breed en wordt gevormd 
door eene Westelijke rivier, do Aroba, en eene 
Oostelijke, de Jaroe. Eerstgenoemde is breed doch 
zeer ondiep; laatstgenoemde, de voornaamste, 
heeft op 4 K.M. van de monding nog eene diepte 
van 3 vadem, daarna vermindert deze aanzien
lijk; aan deze rivier ligt de kampong Tamoesa.

KASRI. Vroeger eene contróle-afdceling van de 
afdeeling Bangil, residentie Pasoerocan. De vroe
gere standplaats van den controleur, Kasri, res
sorteert thans onder het district Pandakan. In 
de nabijheid worden do bronnen Banjoe aring 
en Palintahan gevondon, die liet water leveren 
voor de waterleiding van Socrabaja, Do plaats ligt 
200 M. boven zee.

KASTANJE (JAVAANSCHE). Zie CASTANEA.
KASTEEL VAN BATAVIA. Zio BATAVIA en 

KOTAINTEN.
KASTEEL-RIVIER. Eene met dien Nedorland- 

sclien naam aangeduide rivier in Zuid Nieuw- 
Guinea. Zij valt in zco ten oosten van Kaap Steen- 
boom op ongeveer 135° 36' O.L. Vóór de monding 
ligt hot mot casuarinon on rhizophoron begroeide 
„Kasteel-ciland”, dat door eene, bij eb droogloopcn- 
de, modderbank mot den vasten wal verbonden is.
De mond is ongeveer 300 M. breed, de geul daarin 
heeft bij oploopend water eene diepte van 5 M.; 
do oevers zijn hier dicht begroeid. Ongeveer 3 
K.M. stroomopwaarts is het vereenigingspunt van

J
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KASTEEL-RIVIE R - KATEMAN.2S4 tC. occipiialis; de lel is enkelvoudig als bij uniap- 
pendiculatvs maar kleiner, terwijl het voorhoofd 
versierd is met een driehoekige gele vlek. Casuariiis 

Noordwest Nieuw-Guinea ondcr-

twee even breede aimen; de rechter, meest weste
lijke arm splitst zich al spoedig in een aantal 
kleine takken; de oevers zijn onbewoond. In haar 
bovenloop wordt zij Tjemara-rivier genoemd.

Do meest oostelijke van de beide Kasteelrivie- 
ren is de belangrijkste. Boven het verenigings
punt heeft zij hooge oevers met boschvegetatie; 
ook hier worden geen kampongs aangetroffen.

Do westelijke Kasteelrivier is door een antasan 
verbonden met do z.g. „Torpcdobootrivier”; de 
oostelijke op dezelfde wijze met de „Bloemen - 
rivier”, die bij do verbinding 150 31. breed is; 
laatstgenoemde rivier staat weder in verbinding 
met de „Pater lo Cocq d’Armandville-rivier”.

KASTOBO. Naam van een bergmeer, voorko
mende op het eiland Bawéan. (Zie aldaar).

KASTOERI (jav.). Zie HIBISCUS ABELMOS- 
CHUS. Kajoe Kastoeri is het reukhout van Juni- 
perus excelsa.

KASUARIS. De kasuarissen {Casvarius) zijn groo- 
te zwarte, in de jeugd bruine, tot vliegen onge
schikte vogels, die op Ceram, de Aroe-eilanden, 
Nieuw-Guinea en omliggende eilanden, en in Austra
lië voorkomen. Behalve door hunne grootte zijn 
zij te kennen aan hunne buitengewoon zwaar ge
bouwde pooten, die steunen op drie groote, voor
waarts geriohte teenen, waarvan vooral de naar 
binnen gerichte een zeer sterk ontwikkelden nagel 
draagt. Zeer opvallend zijn ook de in den regel 
goed gebouwde helm, die den kop siert, de vaak 
schitterend gekleurde lange hals en de lel of lellen 
onder aan den hals. Eene eigenlijke staart is nietaan- 
wezig en do vleugels vertoonen vijf dikke schachten 
zonder vlaggen, in plaats van slagpennen. Zij be
wonen het oerwoud en voeden zich hoofdzakelijk 
met vruchten, welker pitten men in de uitwerp
selen vindt. De eieren van de kasuarissen zijn 
ovaal van vorm en bezitten een grofkorrelige 
schaal, die groen van kleur is.

De langst bekende is de Kasuaris van Ceram, 
C. casuarius, de Emeu van Dodart, Ray, Clusius, 
Aldrovandus en andere oude schrijvers. Deze vo
gel heeft twee lellen, die vleeschkleurig zijn en 
vlak naast elkander slaan. In 1597 brachten de 
Hollandsche zeevaarders een exemplaar dezer soort 
naar Amsterdam, waardoor men in Europa voor 
het eerst in staat gesteld werd een Kasuaris te 
bewonderen. Dit voorwerp kwam eerst in het 
bezit van den Graaf van Solrns te ’s Gravenhage, 
daarna bij den Keurvorst Emcst van Keulen en 
eindelijk werd Keizer Rudolph de Tweede de ge
lukkige eigenaar.

Deze soort komt met kleine afwijkingen in den 
vorm van den helm, van de lellen en van do 
kleur der naakte deelen voor op de Aroc-eilanden 
en op Nieuw-Guinea; C. leccarii en violi- 
collis komen op eerstgenoemde eilanden voor, 6'. 
sdateri, salvadori, bistrialus en eenige anderen op 
Nieuw-Guinea. Al deze soorten zijn als geogra- 
phische vormen van den kasuaris van Ceram te 
beschouwen. Op de Aroe-eilanden komt eene soort 
voor met twee geheel gescheiden lellen, beschre
ven onder den naam 6'. bicarunculatus; de lellen 
zijn zeer lang, purperrood gekleurd en staan ter 
weerszijde van den hals. C. uniappendiculalus is 
bekend van Salawatti en de tegenover dat eiland 
gelegen kust van N.-Guinea; zooals de naam te 
kennen geeft, heeft deze vogel slechts één lel aan 
den hals, deze lel is peervormig en geel gekleurd. 
Op het eiland Jobi, in de Geelvinksbaai, leeft 

laatstgenoemde weinig verschillende

papuamis van 
scheidt zich van de andere door liet totaal gemis 

het. algemeen voorkomend halssieraad, do lel.
KAT, VLIEGENDE. Zie MAKI, VLIEGENDE.
KATAK. Maleische naam voorKikvorsch; andere 

Maleischo namen zijn kodok of lantjih. Men 
onderscheidt de volgende soorten: Katalc betoeng, 
k. kangkoeng. Padden heeton in het Maleisch 
katalc pocroc, terwijl de vliegende kikkers uit het 
geslacht lihacophorus in het Maleisch kodok 
tjina heeten. Zie onder BUFONIDAE en RA- 
NIDAE.

KATAPANG of KËTAPANG (mal., jav., soend., 
mad., mak.). Zie TERMINALIA CATAPPA.

KATARI (MAL. MOL.). Zie CURCULIGO.
KATAWAK.Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU

MENTEN.
KATÉ. Javaansche naam voor eene Papegaai- 

-duifsoort, Treron vernans, ook geheeten Djohan 
(Zie POENEI, mal. en WALIK, soend.) Andere 
Maleische namen voor deze en verwante soor-

van
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ten zijn: pombak (Portug. pombal), përgam- 
djoedji en raö minangk. mal. Zie verder onder 
DUIF.

KATËKLOEK (jav.). Zie QUISQUALIS.
KATÈLA (jav., echter is het woord Kalèla alge

meen gebruikelijk geworden). Zie CARICA en 
IPOMOEA.

KATÈLA (met verschillende samenstellingen) zie 
MANIHOT en IPOMOEA BATATAS.

KATÈLA PËNDËM (jav.). Zie IPOMOEA BA
TATAS.

KATEMAN. Landschapje aan de Oostkust van 
Sumatra, te voren onderdeel van het voormalig Sul
tanaat Lingga-Riouw, thans een district der Afdee- 
ling Karimocn, residentie Riouw en Onderhoorighe- 
den (zie KARIMOEN).

De Kateman-rivier, die, evenals de Gaoeng, don
kerbruin water heeft, waarin koper zich oplost, ont
springt in het landschap Gaoeng, en stroomt hoofd- 
zakelijk in Oostehjke richting door Igal, Kateman- 
Oeloe en Kateman-Uir. Het meeste wator stroomt 
voorbij Tandjoeng Pisang noordwaarts om weldra 
in zee te vallen tegenover de Broeder-eilanden van 
den Riouw-Archipel. Bij Tandjoeng-Simpang gaat 
echtereen linkertak noordwaarts, die zich uitbreidt 
tot een flink meer, Danau Danai, en bij Danai, op do 
grens met hot gewest Oostkust van Sumatra, nabij 
de monding van deKampar in zee komt. Een rechte r- 
tak gaat tegenover het genoemde Tandjoeng Pi
sang in Z.-O. richting tusschen Radja en Soengei 
Goentoeng. Die zijtak draagt den naam Pedada en 
omsluit het eiland Kateman. Een kleiner eiland, 
Poelau Boeroeng, ligt voorde kust. Het gebied der ri
vier is, evenals de geheele Oostkust van Sumatra, 
grootondecls laag land, met bosschee bedekt. Dieper 
landwaarts in bevinden zich echter hoogero ter
reinen, waar olifanten voorkomen. Met name is dit 
het geval aan den kant der Soengei Goentoeng. Het 
grootste gedeelte der Kateman-bevolking was vroe
ger aan de Goentoeng gevestigd, maar moest wegens 
den overlast, dien de olifanten haar aandeden, naar 
de oevers der Kateman verhuizen. De voornaamste 
plaatsen zijn Kateman, standplaats van het on- 
derdistrictshoofd, en Soengei Goentoeng, alwaar 
een douanekantoor gevestigd is.

De belangrijkste uitvoerartikelen zijn sago, 
boschproducten en timmerhout; zij worden door
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middel van tongkangs naar Singapore verscheept.
KATÈPÈNG (jav., soend.)'. 2io CASSIA ALA- 

TA.
KATÈS (jav.). Zie CARICA.
KATI. Zie MATEN EN GEWICHTEN.
KATIK (jav.). Zie DUIF.
KATIMAHA of TIMAHA (jav.). of KATIMA- 

HAR (mal.). Zie KLEINHOVIA.
KATIMANGA of TIMANGA (jav.). Zie KLEIN- 

HOVIA.
KATIMOEN, KËTIMOEN of TIMOEN (mal., jav. ). 

Zie CUCUMIS SATIVUS.
KATINGAN of MENDAWAI. Belangrijke rivier 

aan de Zuidkust van Bonieo in Sampit. Zie BOR- 
NEO, IV D. In de Ber. der Rhein. Missions-ge- 
scllsch. (1S83, bl. 364) en M. Geogr. Ges. Thü- 
ringen, VI (1888), bl. 93 vindt men mededeclin- 
gen over reizen op de Katingan door den zendeling 
Hondrich.

KATINGOLA. Zie ATINGGOLA. (Atingola).
KATITIRAN (>ial.). Zie DUIF en TIKOE- 

KOER.
KATJANG (mal., jav., soend., bal.). Naam 

voor verschillende peulendragende planten (boon- 
soorton), van de familie der Leguminosen-Papilio- 
natae, die hetzij onder den inlandschen naam (met 
een samenstellend woord), hetzij onder den latijn- 
schen naam nader worden behandeld.

KATJANG ARAB (mal.). Zie HIBISOUS ESCU- 
LENTUS.

KATJANG BALI (jav.). Zie OAJANUS.
KATJANG BANTËN (soend.). Zie VOANDZEIA.
KATJANG BEUREUM (soend.). Zie PHASEO- 

LUS VULGARIS.
KATJANG BOGOR (soend.). Zie VOANDZEIA.
KATJANG DADAP (soend.). Zie VIGNA.
KATJANG DJAWA (mal.). Zie KATJANG TA 

NAH.
KATJANG GAMÉT (soend.). Zie CICER.
KATJANG GOEDÉ (jav.). Zie OAJANUS.
KATJANG GORÈNG (mal.). Zie KATJANG 

TAN AH.
KATJANG HANTOE (mal.). Zie CANAVALIA.
KATJANG Hl DJ AU (mal.). -IDJO (jav.), -HÈD- 

JO (soend.). Zie PHASEOLUS RADIATUS.
KATJANG HIRIS (mal.). Zie OAJANUS.
KATJANG KADËLÉ (jav.). Zie GLYCINE.
KATJANG KAPRI (jav.). Zie CICER.
KATJANG KRATOG (jav.). Zie PHASEOLUS 

LUNATUS.
KATJANG MANILA (mal.). Zie VOANDZEIA.
KATJANG MÉRAH (mal.). Zie VIGNA.
KATJANG PANDJANG (mal.). Zie VIGNA.
KATJANG PARANG (mal.). Zie CANAVALIA.
KATJANG PËNDË1VI (jav.). Zie KATJANG TA

XA H.
KATJANG POETIH (mal.). Zie CICER.
KATJANG TANAH, K. TJINA, K. GORÈNG, K. 

DJAWA (mal ), KATJANG PÉNDËM, K. TJINA
(JAV.).

Arachis hypogaca L., fam. Leguminosae, onder- 
familie Papilionaceae. Aardnoot of Cura9aoscho 
amandel. Eenjarig gewas uit Z. Amerika, merk
waardig omdat do vruchten zich onder den grond 
ontwikkelen; thans overal tusseken de keerkringen 
gekwoekt.

In Nederlandsch Indie worden van dit gewas 
verschillende variëteiten gekweekt, die tot drie 
groepen kunnen worden teruggebracht en wel:

I. de op Java van oudsher bekende katjang ta- 
h of katjang tjina, in de Preanger met den

van socock gedc of soeock bënër bestempeld. Deze 
heeft een groeitijd van 6 tot 7 maanden;

2. de katjang broei of djöbroel, katjang krëntoel, 
waarvan do groeitijd slechts 4 maandon duurt. 
Deze varictoit stelt weinig cischen aan den grond, 
maar draagt peulen met slechts één zaadje, waar do 
beide andere soorten tot 4 zaden per peul bevatten;

3. de katjang Holle of katjang Waspada, die des
tijds door K. F. Holle i3 ingevoerd. De groeitijd van 
deze variëteit is ongeveer 3 maanden, de opbrengst 
zeer bevredigend.

Op de Europeesche markt kan do Java-aardnoot 
niet met de Afrikaansche concurrceren, die een hoo- 
ger oliegehalte bezit; niettemin wordt er vrij veel 
van uitgevoerd, hoewel verreweg het grootste deel 
van de productie in het land zelf wordt verbruikt.

De jonge peulen en de rijpe zaden worden als 
groente gegeten en de geroosterde zaden als voe
dingsmiddel of snoeperij in groote hoeveelheden 
verorberd. Verder slaat men olie uit de rijpe zaden, 
hoewel deze tak van nijverheid aanzienlijk in be
langrijkheid is verminderd sinds allerwege petro
leum in den kleinhandel verkrijgbaar is gesteld. De 
uitgeperste koek van de katjang wordt als meststof 
gebruikt,die vooral vroeger, onder den naam „boeng- 
kil”, bij de suikerrietcultuur veel toepassing vond. 
Ook wordt do perskoek, na aan eene werking van 
bijzondere schimmels te zijn onderworpen, onderden 
naam „ontjom” en „bongkrèk” als toespijs bij do 
rijst genuttigd.

De uitvoeren van noten in 1911/15 waren in K.G.:

Java en Madoera. i Buitenbe-; 
zittingen, j‘Te zamen.Jaren.

Gepeld. ! Ongepeld.!
i I

I
9.173.361 16.089.121i 1.997.382,27.259.864

1912 9.020.000! 9.977.000; 3.164.658 22.161.65S
1913 6.277.306'11.244.024 2.619.S62 20.141.192 

7.641.712' 8.153.730 1.833.285 17.628.727
1915 ; 5.897.075| 5.552.587| — j —

De uitvocr van katjang-olie, die voorheen van 
eonig belang was, is nu van geene beteekenis meer. 
Zie hiervoor AARDNOTENOL1E.

KATJANG TJINA (mal., jav.). Zie KATJANG 
TANAH.

KATJANG TJINDÈ (mal., jav., soend.). Zie 
PHASEOLUS RADIATUS.

KATJANG TOENGGAK (jav.). Zie VIGNA.
KATJANGAN. Zie BERllIEK-BERRIEK. (t.r. 

BIRIK-BIRIK mal.)
KATJAPI. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU

MENTEN.
KATJAPIRING (mal., soend.). Zie GARDENIA.
KATJËM3ANG (jav,, soend.). Zie EMBELIA 

RIBES.
KATJ ENG AL(mad. ). Zie CINNAMOMUMINERS.
KATJES (Cypmea). Zie GASTROPODEN.
KATJIPIR (jav.). Zie PSOPHOCARPUS.
KATJOEBOENG, KËTJOEBOENG (mal., jav.), 

KOETJOEBOENG (soend.). Zio DATURA.
KATOEK (soend.). Zie SAUllOPUS ALBICANS.
KATOEMBAR of KETOEMBAR (mal., jav.). Zie 

CORIANDRUM.
KATOEMPANG (soend.). Zie OALLICARPA.
KATOEN. Katoen bestaat uit de zaadharen van 

verschillende plantensoorten uit het geslacht Gos-

1911

1914

naamna
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alkohol, dan heeft men collodium, dat veel in de 
photographie, en ook in do pharmacic, wordt aange
wend. Celluloid (xylonict), dat als surrogaat van 
hoorn, schildpad en ivoor dient, is een met verschil
lende kleurende bijmengsels bedeeld sterk geperst 
mengsel van schietkatoen en kamfer en heeft nog 
de vuurgevaarlijkheid dezer twee bestanddeelen, 
tenzij men die er aan ontnomen heeft door toevoe
ging van onontvlambaar makende zouten, als am- 
moniumphospliaat of loodboraat.

Uit de hierboven gegeven opsomming der katoen - 
produceercnde landen kan blijken, dat Ned.-Indië 
over het algemeen niet gezegd kan worden, de voor 
deze cultuur meest geschikte ligging en het meest 
gunstige klimaat te bezitten, ofschoon natuurlijk 
plaatselijk gunstige voorwaarden aanwezig kunnen 
zijn. Inderdaad heeft de Begeering het niet aan po
gingen laten ontbreken, om van de kleine inlandsche 
katoenaanplantingen, die in den geheelen Indischen 
Archipel voorkomen, te laten groeien eene groote 
geregelde cultuur. Toen de bekende Buitenzorgsche 
hortulanus J. E. Teysmann in 1858 tot inspecteur- 
honorair der cultures werd benoemd, werd hij in hot 
bijzonder belast met het toezicht op en de uit
breiding van de katoenleelt. In 1859 verscheen te 
Batavia van gouvemcmenlswege zijne „Handlei
ding voor de katoencultuur in den O.I. archipel”. 
Deze handleiding is ook opgenomen in het „Tijd- 
schr. v. Nijverh. in Ned.-Ind.”, Dl. VIII, blz. 322, 
in welk tijdschrift wij tevens aantreffen Teysmann’s 
rapporten over den tocnmaligen stand der katoen
cultuur in Palembang en de Lampongs (l.c. Dl. V, 
blz. 1G1). Hoewel de t. a. p. gedane uitspraak van 
den ervaren Teysmann: „Java, Sumatra, Borneo en 
zoovele andere eilanden bieden ruimschoots de voor 
de katccncultuur gewenschte gronden en klimaat 
aan, zoodat deze cultuur naar believen kan worden 
uitgebreid”, niet zonder betcckenis mag geacht wor
den, kan voorshands slechts worden geconstateerd 
eene voortdurende afneming dier cultuur, niettegen
staande de vele pogingen om haar er bovenop te 
helpen. Zaden der edelste soorten zijn herhaaldelijk 
door het bestuur onder de inlandsche bevolking ver
spreid en in ’sLands plantentuin te Buitenzorg on
derhoudt men voor dit doel een aanplant der Ame- 
rikaansche katoens: Sea-Island, Upland en New- 
Orleans. Bovendien zijn op advies van Dr. H. P. 
Kuyper, die in opdracht van prof. Trcub het katocn- 
gebied in Palembang bereisde, een aantal proef- en 
dernonstratievelden voorde katoen ingcricht en on
der toezicht van landbouwdeskundigen gesteld.

De ambtenaar voor de katoenculluur, Dr. J. O. 
van Settcn, wiens werkkring in Palembang ligt, 
heeft een handleiding voor deze cultuur gegeven, 
waarin zijne ondervinding dienaangaande is opge- 
teekend.

Het langst en best geslaagd is de katocntcelt 
in dc residentie Palembang, waar de jaarJijkseho 
productie zich nu reeds eene halve eeuw lang be
weegt tusschen 30 a 40.000 pikols (in 1892 worden 
naar Singapore uitgevoerd 39.000 pikols, ter waar
de van 3>/2 ton gouds). Als de beste gronden voor 
de eenjarige katoen gelden daar de boorden der ri
vieren, welke in den regentijd oversfroomen (tanali 
rënah, -rëndah), doch men plant ook op hooge gron
den (tanah talang), mits die van goede qualiteit zijn. 
De Kapas palembang (K. ogan, IC. oeloo) heeft 
gloeide bladeren, in tegenstelling met de Kapas dja- 
wa (K. hoema, K. gaga, K. hou ras), die behaarde 
bladeren heeft. Eene uitgezóchte kwaliteit katoen 
heet in Palembang bocloc koetjiug (kattenhaar).

st/jnvm, familie der Malvaceae of hcesterachtigc ge
wassen. Deels zijn dit eenjarige struiken van '/.,— 
lJ/2 M. hoogte (G. hcrbaccum, G. Indicum), deels over
blijvende heesters van 2—3 M. hoogte (G. Barheiden
se, G. hirsulum, G. vitifolium), deels boomen van 4— 
7 M. {Q. arborcum). Naar dc soort en de groeiplaats 
dezer katoenplanten is er veel verschil in de deug
delijkheid en de waarde van het product ; naarmate 
de haren langer, reiner, fijner (de dikte varieert 
Vi5o~V.*4o mM.), elastischer en glanziger zijn, wordt de 
katoen Jiooger geschat. Men pleegt de hoedanigheid 
der handelswaar in alle landen aan te duiden met 
eenige geijkte Engelscho termen: fine, good, fair, 
raiddling, ordinary, inferior. Naar dc gemiddelde 
lengte der draden spreekt men van „langst apelige' 
katoen (meer dan 3cM., hoogstens 5 cM.) en „kort- 
st-apelige”katoen (minderclan 2cM. minstens 1 cM.). 
Naar de landen van herkomst heeft men de volgende 
groepen te onderscheiden: 1. de Noord-Amerikaan - 
sche kat oen soort en. Deze zijn meest van. zeer goede 
hoedanigheid; de allerbeste is de zeer fijne en lang
dradige „Sea Island cotton”, die gekweekt wordt in 
den vochtigen zandbodem der eilanden langs de 
kust van Georgia en Z.-Carolina; 2. de Zuid-Ameri- 
kaausche, vooral de katoen van Brazilië (Pemam- 
buco, Ceara), ook het product der drie Guyana’s is 
goed; 3. de West-Indische, lange en zachte, doch 
meest slecht gereinigde katoen-soorten; 4. de Oost- 
Indisclie: Surate, Bombay, Madras, Bengalen, allo 
korter van draad en ruwer dan dc Amerikaansche 
handelswaar, doch niettemin in groote hoeveelheid 
naar Europa aangevoerd en daar verbruikt. Andere 
katoenproduceerende landen zijn Ohina (de gele 
nanking-katoen), Egypte, Zuid-Europa (vooral toe
name in den Ivaukasus), Klein-Azië en Australië. 
Het wereld ver bru ik is nog geregeld stijgende en be
draagt thans meer dan 4000 millioen K. G. per jaar.

Van de totale productie in 1913/14 leverden de 
Vereenigde Staten J4.588.000 balen van 400 '16 
Britsch-Indië 5.201.000 en Egypte 1.025.000. Ver
der zijn groote productielanden China, Brazilië, 
dc Levant enz.

Voor de groote industrieën, nl. het spinnen van 
katoenen garens en het daaruit vervaardigen van 
weefsels, moet hier naai- de technische handboeken 
verwezen worden; in Ned.-Indië zijn deze indus
trieën alleen van plaatselijk belang. Van veel grooter 
beteekenis is daar de invoer van katoenen weef
sels en garens.

Van de nevenaanwendingen der katoen is (be
halve het gebruik van katoenafval en lompen in 
de papierfabrieken) te noemen het gebruik van 
halfdrogende vette olie, die in het katoenzaad tot 
een gehalte van 30—40 pet. aanwezig is. Terwijl 
vroeger het zaad slechts waardelooze afval der 
vezel winning was, is het thans de grondstof ge
worden voor een belangrijk handelsartikel, daar 
katoenzaadolie tegenwoordig op groote schaal fa
briekmatig ‘bereid wordt; zij is bruikbaar voor 
lamp- en machineolie en voor zeepfabricatie en 
wordt ook veel gesleten als verva-Isching van olijf
olie en als bijmengsel van Amerikaansche reuzel. 
De bij de oliebereiding achterblijvende katoen- 
zaadkoeken vormen een goed veevoeder. Voorts 
moet in verband met katoen genoemd worden: 
de fabricage van schietkatoen, collodium en cel
luloid. Eerstgenoemde stof, ook nitroeellulose of 
pyroxyline geheeten, en als explosief materiaal in 
gebruik, wordt verkregen door katoen te behan
delen met een mengsel van zwavelzuur en salpeter
zuur. Lost men eene soort schietkatoen op in aether-
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Op Java wordt of word katoen gewonnen in bijna 
alle residenties, doch niet meer dan plaatselijk ver
bruikt werd voor het spinnen van eigen garens. Men 
plant de katoen als tweede gewas op sawahs, na den 
Padi-oogst, of op droge en hellende gronden van ti
pars en gaga’s. Do vetste losse gronden, die desnoods 
door greppels tot do diepte der katoenwortcls droog 
gelegd kunnen worden, geven den besten oogst; op 
vaste kleigronden of roode schrale gronden slaagt de 
katoen slecht. Het klimaat moet warm en droog zijn; 
regens tijdens den bloei en de vruchtzctting doen 
den oogst steeds mislukken. Men heeft dus op Java 
te planten in April of Mei en zal dan vier maan
den later, in den drogen tijd, kunnen oogsten. 
De heesterachtige (overblijvendc) katoensoorten 
beginnen eerst na negen maanden oogst te leve
ren, doch gaan daarmede twintig en meer jaren 
voort, als de bodem vruchtbaar genoeg is. Op Java 
vindt men deze soorten wel in enkele exemplaren 
nabij de dorpen, doch niet in geregclden aanplant. 
Van de heesterachtige katoensoorten is G. vitifolium 
in Indië bekend als Kapas kosta, K. këmpa, K. 
besar, K. këling en G. micranthum als Kapas mori, 
K. koedjarat, K. randoe. De tegenwoordige katoen- 
teelt door de inlandsche bevolking op Java en 
Madoera is hoogst onbeteekenend; zij omvat niet 
meer dan een nauwelijks noemenswaardig percen
tage van de gezamenlijke aanplantingen van een
jarige gewassen. De oorzaak van den achteruit gang 
der inlandsche katoentcelt zal wel te vinden zijn in 
de concurrentie der van Europa aangevoerde katoe
nen garens, die allengs meer door de inlanders voor 
hunne weefsels worden verkozen, omdat zij sterker, 
fijner, gelijkmatiger en bovendien nog goedkoopcr 
zijn dan het eigen fabrikaat. Ook valt de katoen- 
oogst vaak tegen tengevolge van rupsen en andere 
plagen en gaat door overvloedige regens de oogst 
vaak geheel verloren. De uit voeren van ruwe en 
gezuiverde katoen zijn tengevolge van den oorlogs
toestand in 1914 aanzienlijk kleiner nog geweest 
dan in de voora fgaande jaren, gelijk uit de onder
slaande cijfers blijkt.

Verreweg de meeste soorten en die, welke in Ncder- 
landsch-Indic gevonden worden, alle, behooren tot 
het geslacht Felis. Behalve den tijger (zie aldaar) 
en den panter (zie aldaar) komen hier nog een 
aantal soorten van kleinere wilde katten (tijger- 
katten) voor. Do grootste van deze is F. nebuloèa 
Grif!., (macracelis Horsf.), rimau-akar, r. kctjil of 
r. dahan (mal.), waarvan het lichaam 1 M. of 
iets meer. de staart ^ 3/4 M. lang wordt. Zij be
woont geheel Z.-O. Azië, o. a. Sumatra en Borneo; 
de veel verspreide opgave, dat zij ook Java zou 
bewonen, berust waarschijnlijk op een vergissing. 
Het dier is lichtgrijs- of gedacht ig bruin gekleurd, 
met groote onregelmatige zwarte vlekken. Het komt 
in bosschen zoowel in de laagvlakte als in het ge
bergte tot aanzienlijke hoogte voor en leeft veelal 
in boomen. Zijn voedsel bestaat slechts uit kleinere 
dieren; het dier is voor den mensch veel minder ge
vaarlijk dan de niet veel grootcre panter. Hetzelfde 
verspreidingsgebied heeft F. marmorala Martin, 
die veel klcinor is dan F. nebulosa (lichaamslengte 
|2 M.), maar overigens op deze gelijkt en waarschijn

lijk eveneens een boomdicr is. Grooter is het ver
spreidingsgebied van F. bengalensis Kerr, koetjing 
oetan, k. batoe (mal.) méjong tjongkok, maoeng 
tjongkok (soend.), koewoek (jav.), die geheel 
Z.-Azië tot de drie Groote Socnda-eilander. en 
de Philippijnen bewoont en ook voorSoembawa ver
meld wordt. Ze komt in dit gebied in een aantal va
riëteiten voor, die ook wel als zelfstandige soorten 
beschreven zijn (F. javanensis Dcsm., undata Desm., 
sumatrana Horsf.), en is daar de meest algemcene 
soort van wilde kat. Het dier heeft een grauwe 
grondkleur, met een uit zwarte vlekken en 
strepen bestaande teckcning, en wordt zonder 
den staart ongeveer 50 cM. lang. Het leeft tot 
aanzienlijke hoogte en houdt zich niet alleen in 
de bosschen op, maar komt ook dikwijls in be
woonde streken voor. Het voedt zich met vogels 
en kleine zoogdieren. Op .Java leeft verder alleen 
nog F. viverrina Bonn., die reeds lang van Voor- 
en Achter-Indië bekend is, maar eerst kort geleden 
door Barlels (Buil. Dep. Agric. Iiules Néerl.. No. 
XX, 190S) voor Java (K ra wang) aangetoond werd. 
Het dier leeft in do mocrasbossehon der kuststreken 
en voedt zich bij voorkeur met waterdieren, vooral 
visschen. Als inlandschen naam vermeldt Bartels 
oetjing mèjong. F. viverrina gelijkt op bengalensis, 
maar is grooter.

Behalve de genoemde leven op Sumatra en Bor
neo nog F. planiceps Vigors and Horsf., rimau boe- 
loeh (Mal., Sumatra), matjan tandang Z.O.- 
Borneo), een kleine, kort gestaarte kat met onge
vlekte, roodbruine rugzijde en de evenzoo gekleurde, 
maar veel grootcre (lichaamslengte S0 cM.) F. tem- 
mineki Vigors and Horsf. (moormensis Hodgs.). Met 
zekerheid alleen van Borneo bekend en daar zeer 
zeldzaam, maar misschien ook op Sumatra in- 
heemsch, is de eenkleurig kastanjebruine F. badia 
Gray, die een weinig grooter is dan F. planiceps en 
een langoren staart heeft.

Om haar woongebied interessant is de alleen op 
Timor en Rotti (dus oostelijk van dc lijn van Walla- 
ce) en ook daar zeldzaam voorkomende F. megalotis 
Miill. (mèo foeik, Timor), een gedachtige, donker ge
marmerde on op do poolen donkor gestreepte kat, 
ongeveer van dc grootte van F. bengalensis, met klei
nen kop, groote ooron en lange pooten. Ten onrechte 
heeft men haar voor een verwilderde huiskat 
houden.

Zie ook HUISKAT.

i

Uit voer (l = 1000 K.G.) uit:

Buitenbezit
tingen (vooml. 
Palentbang).

Java en 
Madoera.Soorten.

1912 1913 1911 1912 1913 1914

Gezuiverd ........... | 009' 342 571 523 380 81
Ongezuiverd ___ 2942 1072; 515i032018498 2094

,
KATOENTJAR (soend.). Zie CORIANDltUM. 
KATOER. Zie VAARTUIGEN.
KATONG, KATOENG. Algemcene Malcischc 

voor de lederschildpad (Dermocheli/s S.naam
Sphargis coriacea L.), de grootste vertegenwoor
digster der orde. De in 1- naam schijnt samen 
te hangen met een oud-Jav. woord, dat vorst 
beteekont. 
onder RATOE en onder PENJOE).

KATTEN. (Felidae), dc meest gespecialiseerde fa
milie der ROOFDIEREN (zie aldaar), dieren met 
groote soheurkiezen en met klauwen, die, om zo voor 
noodeloos afslijten te behoeden, intrekbaar zijn.

(Zie onder SCHILDPADDEN I, 1.
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KAU — KAWAJ XVI.2SS

nocmd (Kap. toca, Kap. mati, Kap. boengsoc).
Van ecnige der grootste Kawalis mogen eenigo 

bijzonderheden hier volgen:
KAWAH KARAHA. Solfatarenvcld, ter grootto 

eenige duizende M.a, met talrijke punten, 
hecte waterdamp te voorschijn komt; het

KAU (Aroc-cil.). Zio ZWIJNEN.
KAUER (KAOER). Afdeeling der residentie 

Benkoelen. In het N. wordt zij door de Serandja- 
ngan gescheiden van do afdeeling Manna, in het Z. 
door de Menoelalc van de afdeeling Kroë. Zij be- 

2359 K.M.* en telt 
en zetel van den

van
slaat een oppervlakte van 
15600 zielen. De hoofdplaats 
controleur is Bintoehan, met vrij goede roede, 
die echter niet tegen den Zuidenwind beschermd is. 
Het riviertje Ajer Kauer ligt benoorden Bintoe
han, tusschen de Kin al en de Loeasri vieren. Aan 
de monding der Kinal ligt Moeara Kinal, stapel
plaats voor rotan en damar; niet ver vandaar 
liggen do Danautoedjoch (7 meertjes), waarbij 
een petroleumbron. Verder vermelden wij: de oude 
hoofdplaats Linau, Kcpaliiang, in eene vrucht
bare vallei, Ooloe Danau en Pëmatang Danau, 
tusschen welke plaatsen het meer Oeloe Danau 
op eene hoogte van 855 M. ligt, Oeloeq Bandoeng, 
dat door een 71 M. lange brug over de Loeas met 
Moeara Sahoeng verbonden is, en de kustplaatsjes 
Bandar agoeng en Batoc Lijang. Zie K. H. F. Roos 
in T. Binnenl. Bestuur IV, V. Over de adat lem- 
baga in Kauer, zie Adatrechtbundel XI. A- /V.' /

KAURI. Zie GASTROPODEN {Cyjmaea mondei).
KAU WA (And ai, N. Guinea). Zie HOND.
KAUWEEL. Naam voor een Vliegenvanger 

Rhipidiira assimilis, op de Aroe-eilanden.
KAWAH. Naam, op Java gebruikelijk, voor 

plaatsen met verschijnselen van vulkanische werk
zaamheid. In de eerste plaats wordt het woord 
dus gebruikt voor den krater zelf, voor zoover die 
een bepaalden naam draagt (wat betrekkelijk zel
den voorkomt) b.v. de K. Oepas en K. Ratoc van 
den Tangkoeban Prah'oe; een enkele maal: K. 
Idjèn,..worden berg en krater beide bedoeld. Het 
meest echter vindt men het woord toegepast op 
plekken, waar heetc modderwellen, fumarolen, 
solfataren voorkomen, onverschillig of men daar
bij met werkelijke kraterbodems te doen heeft 
of niet. Voorbeelden: K. Mas (Papandajan), K. 
Saat (Tëlaga Bodas), K. Manoek-(Kcndang), K. 
Bodas (Windoe), K. Tjiwidej, K. Tjiboeni, K. 
Poetih (Patoeha) alle in de Preanger; de groolo 
en de kleine Kawah (Salak, bij Buitenzorg), K. 
Batoe en K. Wadon (Gedè), K. Sibanteng, K. 
Sikidang, K. Sileri, K. Tjondra di Moeka (alle aan 
of bij het Diëng-plateau), K. Banten (Mérbaboe) 
en andere.

waar
ligt ten NNW. van den Galocnggoeng (Preanger) 
dicht ten N. van een top, die Poetri wordt ge
noemd. (Verbeek, Java 728);

KAWAH KIAMIS. Solfatarenvcld op de West- 
hclling van den Goentoer, door Junghuhn ook 
Krater Karaha genoemd (Java II, 124). Verbeek 
beschrijft het als de Danau Tjiharoes-vulkaan 
(Java 721). In het Jaarversl. Top. Dienst 1908 
komen op PI. VIII, p. 43 een kaartje en be
schrijving voor; behalve solfataren zijn ook ver
scheidene warme modderbronnen en fumarolen
aanwezig;

KAWAH MANOEK. Op de Oosthelling van het 
zich ten W. van Garoet (Preanger) verheffend 
gebergte ligt in een terrein van ongeveer 500 X 
800 M. een talrijke verzameling van groote en klei
ne fumarolen, warme bronnen, modderbronnen en 
solfataren, die Kawah Manoek of Vogelkrater 
genoemd wordt. De plaats werd het eerst bezocht 
door S. Muller, later door Hasskarl (zie Junghuhn, 
Java II, 127); Verbeek (Java 701) noemt het do 
Këndëng of Kawah Manoek-vulkaan. Beschrijving 
en top. tcekening in Jaarvers]. Top. Dienst 1909. 
PI. XIV, p. 5G. Zie ook Wichmann in Tijdschr. 
Aardr. Gen. 1890, p. 919;

KAWAH TJIWIDE1. Solfatarenvcld op den 
Këndëng-Patoeha, bezuiden de distr.-hoofdpl. Tji- 
v/idei (Midden-Preanger) (Verbeek, Java 706).

KAWAJ XII. Eene voormalige federatie van 
vermoedelijk de navolgende Atjèhsche landschap
pen: Reuhat, Pameuc, Gcumpang, een meunasah 
van de II Moekim Keumala, Keuraala Dalam, 
een deel van Tangsé, Toengköb, Beungga, Reung- 
geuët, Lamjeuë, Anöë en Ara. De oelèëbalang der 
Kawaj XII of „Twaalf Wachten” verbleef te 
Geumpang en voerde den titel T. TjhP. Reuhat 
is thans een onderhoorigheid van Teunóm, en in
gevolge Gouvernementsbesluit van 0 Juni 1911 
werd Lamjeuë gevoegd bij Geumpang (ondcraf- 
deeling Sigli), Anöë bij Pameuë (onderafd. Meu- 
laböh), Ara deels bij Toengköb, deels bij Wöjla 
(onderafd. Meulaböh), en Reunggeuët bij de on
derhoorigheid Langö van de Kawaj XVI (onder
afd. Meulaböh). Tevens werd de gouverneur van 
Atjèh gemachtigd om bij wijze van proef Beungga 
bij Tangsé (onderafd. Sigli) te voegen; die 
eeniging werd definitief door Gouvernementsbe
sluit van 21 April 1915. Zie Bijdr. T., L. on V. 
n. 7 Dl. 61 (1908) blz. 6J8.

KAWAJ XVI. Een vroeger door ons gemeenlijk 
als Meulaböh aangeduid landsehap in de ónderaf- 
deeling Meulaböh, afdeeling Westkust van Atjèh. 
Het omvat het stroomgebied van de Kroeëng 
Meureubö en is in 1911 nog vergroot met het tot 
do voormalige federatie der Kawaj XII te rekenen 
landsehap Reunggeuët. Er wonen totaal ^ 5000 ge
registreerde mannen, voor een goed deel, vooral 
aan dó Boneden-Mourcubö, van Minangkabauschen 
bloede. De naam Kawaj XVI is terug te vinden 
in den aanstellingsbrief van het eerst erkende 
laudschapshoofd Pö Rahman, den belastinggaar
der van Atjèh’s soeltan Mali moed Sjah (1760— 
1781). In liet N.-I. Staatsblad doet de naam zijn 
intree in 1914 (no. 87). Anders dan dat Staats
blad, begrijpt Van Langen onder Kawaj XVI ook

l

Zelfs een gewone zandvlakte (wellicht echter 
een kleine, oude kraterbodem), de Woeroeng, aan 
den Koekoesan (Idjèn-complex) wordt met Ka
wah aangeduid; ook het kratermeer aan den Wari- 
rang (Galoenggoeng) is als K. Galocnggoeng be
kend. Volgens PI. VII in het Jaarverslag To- 
pogr. dienst 1908 komt aan de Westhclling van 
den Goentoer een groot solfataren veld voor, waar 
zoowel de solfataren zelf, als eenige meertjes, 
Kawah genoemd worden. Ten slotte heet, volgens 
Verbeek, een der toppen van den Goentoer even
eens „de Kawah”.

Misschien is de naam van den Sumatraanschcn 
vulkaan Kaba en van zijn kraters Kaba lama, 
Kaba baroe, tot hetzelfde woord terug te brengen.

Andere namen voor krater c. s., maar dan naar 
het schijnt, alleen voor zulke van kleinere afme
tingen zijn: Taman (Patoeha), Lcgok (Gédè, Ka- 
rang), Socmocr (Karang, Diëng), Tjondra (Mër- 
baboe); de naam Lëgok wordt bij den Papandajan 
ook aan een der toppen gegeven. De kraters van 
den Merapi (Sumatra) worden Kapoendan

ver-
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Ocdjöng Kftla en dat van den Keudjrocën balè 
van Pourcumeuë, een bibeuëh-gebicd, waarin het 
landsohapshoofd het to zeggen heeft.

Do Krocëng Meurcubö komt uit Bcutong liet 
landschap Langó en daarmede de Kawaj XVI bin- 
non on doorstroomt die in hoofdzakelijk ZZW.-rich
ting. Na opneming rechts van dc Krocëng Manggi 
(bij Babah Krocëng Manggi) wordt dc stroomrich
ting ZZO., om na opneming links van dc Kroe- 
ëng Meulabóh weer ZZW. te worden. Links wor
den nog opgenomen de Aloeë Palimböngan en dc 
door een steenkolenstreek stroomende Krocëng 
Toedjöh, waarna zij, bij Meurcubö naar het Z.O. 
afbuigend, in zee vloeit. Een vanaf die bocht in 
Z.W. richting gegraven kanaal leidt naar de keudè 
van de afdeelingshoofdplaats Mculaböli, waar dus 
een tweede, zij het niet zeer waterrijke, riviermon
ding is: de Koeala Tjangköj of „monding van de 
schop”. Langs den rechter Mcureubó-oever gaat een 
rijweg Langö-Babah Krocëng Manggi-Peurcumcuë- 
Meulaböh. Vanuit Peureumeuë voert een zijweg 
in O. richting naar Boven-Seunagan, terwijl bij 
Meulabóh een weg Z.O. gaat naar Boebön en 
Wöjla.

Het landschap voert peper, copra en bosehpro
ducten uit. De bevolking wijdt zich hoofdzakelijk 
aan dc rijstcultuur, in de benedenstreken op moe- 
rassawahs, in de bovenstreken ook op geïrrigeerde 
velden. De veestapel bestaat geheel uit karbouwen. 
Langs de kust houdt men zich bezig met visscherij 
en zoutwinning. Waar in het moerassige land 
veel biezen groeien, worden ook nog al wat 
matten gevlochten. Zie Bijdr. T. L. V. N°. 7 Deel 
55 (1903) blz. 213.

KAWALI. District van de contröle-afdeeling 
Tjiamis, afdeeling en regentschap Galoeh, residen
tie Chcribon, met eene oppervlakte van 253 K.M'2., 
20 desa’s en 27700 inwoners (einde 1905). Bij de 
gelijknamige hoofdplaats, voornamelijk op het 
kerkhof Astana gëdc, zijn verschillende oudheden, 
met name 5 beschreven steenen met Kawi-inscrip- 
tiën. /] f'Z 'j /

KA WANG (mal.). Zie HOPEA.
KAWANGKOAN. District der onderafdeeling 

Amoerang, afd. Menado der residentie Menado, 
staande onder een le districtshoofd met den titel 
van Majoor. De voornaamste plaatsen zijn: Iva- 
wangkoan (d.i. de groote plaats), districtshoofd- 
plaats niet” een gezond klimaat, 747 M. hoog ge
legen, uit 3 kampong’s bestaande; Tondégè san (d.i. 
winderige plaats), modderwellen in de nabijheid; 
Tompasso (d.i. volk van passo = heet), bestaande 
uit 5 kampongs, 749 M. hoog, eertijds dc districts
hoofd plaats, een der oudste negorijen in Aanoe- 
rang; Tombasian atas (het volk van wasian, een 
boomsoort) en Lansot niet een pasanggrahan. In 
de buurt van de negorij Kanonang staat een oud- 
lioid, do steen van Pinawótèngan. IJet cistrict is 
bekend om zijn paarden. Hoofdmiddel van be
staan der bevolking is de maisbouw. De bevol
king behoort tot den stam Tontcmboean (Topa- 
kewa).

KAWAR-MEER. Een klein meer ten N.W. van 
het Toba-mcer in het gouvernement Oostkust van 
Sumatra gelogen. Het ligt zeer schildorachtig te 
midden der wouden op een hoogte van 1375 M. 
boven zee. Vooral dc Si-Nabocn, die op een korten 
afstand van den zuidoever verrijst, maakt het ge
heel indrukwekkend. Waarschijnlijk ontstond het 
meer door uitschuring van het water tusschen het 
vulkanisch materiaal van den Si-Naboen en do

Wöjla, Boebön en Scunagan (Tijds. K. N. A. G. 
1889, bladz. 49).

T. M<> Ali Alt bar alias T. Rajou*- neemt het be
stuur waar gedurende de minderjarigheid van den 
daarop rechthebbendo: T. Radja Nè. Zijn op 1 Nov. 
1911 afgelcgde korte verklaring werd goedgekeurd 
en bekrachtigd bij Gouv. besluit van 19 Juni 
1913. Onder het landschapshoofd staan dc na te 
noemen dignitarissen: 1. de Pangoeloe Sidóc' Lela 
di gara, die volgens zijn sarakata belast was met 
diverse administratiën in het district Pidan, Pasi 
Dam of Poet Oeë6- aan de Kroeëng Meurcubö, en 
op het eiland Poelö Oe (Simaloer), en die zekere 
rechten mocht heffen in een gebied in het Meula- 
böhsche dat zich uitstrekte: van de riviermonding 
naar boven tot Ranoeb Dong, naar het O. tot 
Pasi Pcunaga (Soea6- Glanggang Meura*-) en W.- 
waarts tot Pasi Ië Teungoh (Soca* Ië Mirah). Met 
dc rechtspraak had hij ook bemoeienis. Maar van 
dot alles is niets gebleven.

2, 3, en 4: de Datö’s van Roenéng of Oedjöng 
Kala, Meurcubö en Rantö Panjang, staande over 
een reeds sedert eeuwen hier gevestigde Minang- 
kabausche bevolking, door den Atjèher als aneu* 
djamèë (gasten) aangeduid. Het Minangkabausch 
is er nog de taal, zij het niet vrij van Atjèhsche 
smetten; maar van soekoeverdeeling, kamanakan- 
erfrecht, enz. is geen spoor meer. Van een strijd van 
Atjèh tegen deze Aneufr Djamèë in de eerste jaren 
der lSe eeuw gewaagt de Hikajat Potjoct Mochamat 
(Dr. 0. Snouek Hurgronje: De Atjèhers, II, 98). 
Ter kenschetsing van de verhouding van hcfland- 
schapshoofd tot de drie datö’s wordt wel het beeld 
gebruikt van een pot op drie steenen: wijkt een 
van de steenen op zij, dan valt de pot in de asch; 
m.a.w. het landschapshoofd moet zorgen goede 
vrienden te blijven met dc drie datö’s! Analoog 
aan de bruidschatbetaling door Atjèh’s soeltan 
aan diens drie sagihoofden had een nieuw optre
dend hoofd der Kawaj XVI vroeger dezen drie 
datö’s ook ieder § 100 „djinamèö” (bruidsschat) 
le voldoen.

5. do Koudjroeën balè te Peureumeuë (Atj.) of 
Parppmbai (Minangk.), wiens gebied zich uitstrekt 
langs den linker Meureubö-oever van Aloeë 
Koera tot Pan té Tooi, en langs den rechter van 
Tooi Kam ba tot Aloeë Gcunang Gcudüng. Hij 
is de opvolger van den Tcukoc Aria uit vroeger 
dagen, die l/U) had te innen van de ingezamelde 
boschprod neten.

0. de Keudjrocën Sampan, wiens gebied zich 
uil.strekt, langs de Meureubörivicr rcchter-oever, 
van Aloeë Geunang Gcudöng tot Aloeë Poengki, 
en linkcr-ocver over een deel van het ressort der 
vroegere Koudjrooën’s Toonong. Hij had de 
rivier bevaarbaar to houden en mocht daarvoor 
een recht heffen van alle daarlangs afgevoerde 
peper.

7. do Keudjrocën Gocnong Meuïh, die ook een 
stu!; heeft van het gebied der voormalige Keu- 
djroeën’s Toonong.

8. do Keudjroeën T. Eft, wiens ressort zich uit
strekt van Aloeë Poengki tot Gocnong Loempëë, 
en vandaar tot Seumantö6.

9. de Keudjroeën Tandi van Langö, wiens ge
bied in 1911 vergroot werd met het landschap 
Kcunggcuöt dor voormalige Kawaj XII.

10. do Keudjroeën Goemè van Mocgö.
! I. do Koudjroeën Meukö.
Aan do boneden-Mourcubó ligt op den rechter

oever tusschen het gebied van den Datö van

19ii
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Kavvi begint echter mot Prof. Kern’s Kawi-studïèn 
(187IJ, eene uitgave mot'vertaling en zeer belangrij
ke a’anteckeningen van de beide eerste zangen van 
den Arjunawiwüha, en met zijn werk „Oudjavaansch 
leerdicht over versbouw” (1875), waarin do Wrttasa- 
hcaya Uitgegeven, vertaald en tocgclicht wordt. In 
hetzelfde jaar verscheen „Kawi-oorkonden, in fac
similé." door A. B. Cohen Stuart, zonder vertaling of 
toelichtingen. Onder de latere tekstuitgaven ver
dienen vooral vermelding: Dr. J. C. G. Jonker, Een 
Ovd-Javaansch wetboek vergeleken mei Ind. rechts
bronnen (18S5), Dr. H. II. Juynboll, Drie boeken van 
het Oudjavaanschc Mahabliarata in Kawi-tekst en Ne- 
derlandsclie vertaling, vergeleken met denSanskrit-tekst. 
(1893), Dr. J. Brandes, Vararaton (Ken Arok) of het 
boek der Koningin van Tumapël en van Majapahit 
(Yerh. Bat. Gen. XLIX), Prof. H. Kern, Ramayana, 
Oudjavaansch Heldendicht (1900). Prof. H. Kern, De 
legende van Kvnjarakarna volgens'het oudst bekende 
handschrift, met- Oudjavaanschen tekst, Nedcrlandsche 
vertaling en aanteekeningen (Vcrh. Kon Akad. v. 
Wetensch. N. R. III, 1901), Dr. J. Brandes, Nügara- 
krëlagama. Lofdicht van Brapaujtja opkoning ~Ro- 
djasunagara, Hajam IVnruk, van Madjapahit. *) 
(Verh. Bat. Gen. LIV, 1902), Dr. .7. G. H. Gunning, 
Bhardtayuddha, Oudjavaansch heldendicht (1903), 
Dr. IJ. H. Juynboll, Tldiparwa, Oudjavaansch proza
geschrift (1906), J. Kats, Sang hyang Kamaliayani- 
kan, Oudjavaanschc tekst met inleidin/f, vertaling en 
aanteekeningen (1910), Dr. H. H. Juynboll, Wiratu- 
parwa, Oudjavaansch prozageschrift (1912). De be
langrijkste werken op lexicographisch gebied zijn: 
Dr. H. N. van der Tuuk, Kawi-Balincesch-N eder- 
landsch woordcïibock (vier deelen, 1897—1912) en 
Dr. H. H. Juynboll, Kawi-Balincesch-N cderlandsch 
Glossariutn op het Oudjavaansche Ramayana (1902). 
Wat de Oudjavaanschc grammatica betreft moeten 
vooral do Bijdragen tot de spraakkunst van hel Oud
javaansch Van Prof. Kern in de Bijdr. Taal-, Land
en Volkenk. 1898—1906 vermeld worden. Over de 
Oudjavaanschc letterkunde handelen Friederich, 
Voorloopig Verdrag van het eiland Bali (Verli. Bat. 
Gen. XX1T, pag. -1—29), Dr. H. N. van der Tuuk, 
Holes on the Kawi Language and Literature (Journal. 
Royal Asiatic Soc. New Series, XIII (1881) en vooral 
Dr. H. H. Juynboll, Supplement op den Catalogus 
van de Javaansche en Madoereesche handschriften d- r 
Leidsche Universiteitsbibliotheek (deel I (1907) pag. 
105—280 en deel II (1911), pag. 149—507). Over 
de verhouding van het Oud- tot hot Middel-Javaansch 
vergelijke men het artikel OUD- EN MIDDEL- 
J AVAANSCH.

KAWIO-EILANDEN. Eilandengroep, liggende be
noorden de Sangi-eilanden der afdceling Monado 
van de gelijknamige residentie en beboerende tot 
het Jandschap Kandhar Taroena, Sangi-groep.

KAWISTA, KA WIS (.tav.), KAWISTA (sound.).
Zie FERONIA.

KAWOEK. Javaansche naam voor soorten van 
het hagedissongeslacht Varanus. (Zie onder VA- 
RANIDAE), waranen of bijawak (zie aldaar).

KAW02L. Naam aan eene Kockoeksoort op 
de Kei-eilanden gegeven. Ook de Jav. benaming 
voor eene zwamachtige zelfstandigheid, welke op 
de bladscheeden van den arènpalm groeit en als 
tonder of voor het kalefatcn van schepen gebruikt 
wordt; alsmede voor schraapsel van bamboe of 
fijn gescheurde alang-alang om vuur aan te maken.

*) Eene vertaling van dit gedicht gaf Prof.
Kern in Bijdr. T. L. Vk. 1908—1914.

daarvoor gelegen sedimenten. Duidelijk is zulks 
te zien bij de Lau Baroes, die het water van het 
meer om den Si Naboen heen naar de Wampoe (zie 
aldaar) voert. De noordoever van de Lau Baroes 
bestaat namelijk op de plaats, waar zij uit het 
meer treedt, uit leigestcente, de 10 M. verder ge
legen zukloever uit vulkanisch tuf. Ook op den 
bodem van het meer komt veel vulkanisch slib 
voor. De diepte bedraagt 14 a 15 M., de grootste 
lengte lx/4 K.M., de grootste breedte 1/i a */3 K.M. 
Wegen om het meer komen niet voor, hoewel 
de zuidoever vlak is. Het wordt door dc Bafcaks 
bevaren met lange vlotten van bamboe. Het meer 
sch uit heel vischrijk, doch nederzettingen komen 
niet voor.

KAWASEN. Vroeger regentschap, gelegen in 
de tegenwoordige afdceling Tasikmalaja van de 
Preanger-Regentschappen. In 'TGJÖ werd het Ma- 
taramsche regentschap Galoek verdeeld in de 
regentschappen Imbanegara en Kawasen. Het 
laatste bevatte het tegenwoordige O-lijke deel 
der afdecÜng Tasikmalaja en reikte van de zee 
in ’t Zuiden tot benoorden Tjiamis. Ook behoorde 
een gedeelte van de Si ga ra Anakan (zie aldaar) 
tot het gebied. Dc hoofd plaats Kawasen bestaat 
niet meer, doch heeft gelegen ongeveer waar thans 
Tjitjapar ligt in den weg van Bandjar naar Kali- 
poetjang. Vroeger was Kawasen ook de naam van 
een district, later genaamd Padahérang, met de 
hoofdplaats Bandjarsari.

KAWÈNI, KOEWÈNI, KWÈNI (jav., soend.). 
Zie MANGIFERA ODOllATA.

KAWI. Van dezen, op de grens van Pasoeroean en 
Kèdiri gelegen vulkaan zijn geen erupties bekend. 
Hij grenst ten W. aan den Kloet, ten N. en N O. 
aan Wilis (D&röwati), Andjasmüra en Ardjoeml, 
zoodat de mantel zich alleen naar O. en Z. 
vrij heeft kunnen ontwikkelen. Het topgedeelte 
bestaat uit drie, ten deele bewaard gebleven kra
terranden, die in een rechte lijn liggen, welke van 
NW. naar ZO. is gericht. De middelste is de klein
ste, waarschijnlijk de jongste en tevens de best 
bewaarde, de Boetak (2868 AI.), die een vlakte met 
Hindoeruïnen (oro oro) omsluit. De N.-lijkste is 
de eigenlijke Kawi (2651 M.), de Z.-lijkste (2580 M.) 
wordt Pitrang genoemd. Op dc helling van den 
berg noemt Verbeek (Java 146) nog tien afzonder
lijke eruptiepunten, bij een van welke (de G. Balé) 
de warme bronnen van Sanggoriti worden ge
vonden (analyse bij Verbeek" p. 148).

Junghuhn beklom den berg in 1S44 en gaf er 
een uitstekende beschrijving van (Java III, 724) 
met schetsen en profielteekeningen.

* * rfc jgKAWI. Gewoonlijk wordt hiermede het Oudja- 
v1" v f vaansch aangeduid, hoewel de Javanen onder Kawi

ook wel dichterlijke taal verstaan, zoodat b. v. Win-

I f - woorden bevat. Eigenlijk be teek ent basa kawi dicli-
• tertaal, doch ook het Oudjavaansche proza wordt 

/ Kawi genoemd. Rallies begon in zijn werk „The
ƒ hlstory of Java” het een en ander over het Oudja

vaansch mede te deelen, o. a. een gedeelte van het 
Oudjavaansche Bharatayuddha met eene zooge
naamde Engelsehc vertaling, die W. von Humboldt 
aanleiding gaf tot het schrijven van het voor zijn tijd 
beroemde,doch thans geheel verouderde werk,, Ueber 
die Kawispracheauf Java” (1830—1840). Van 
waarde zijn de uitgaven van eenige Oudjavaansche 
gedichten door Friederich in de Verh. Bat. Gen. 

i XXII XXIV. (WTttusahcaya, Arjunaiviwaha 
Bhomakdwya). / De eigenlijke beoefening
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plaats van het districtshoofd is Gondang wètan.^: /
KEDANG. Dubbelvulkaan (volgens Verbeek, 

Molukkonverslag, 365) aan dc NO.punt van 
Lomblèm, die misschien in 1840 rrog werkzaam is 
geweest. Schets bij Verbeek, teekening bij Bcckc- 
ring in T. A. G. 1911, waarde hoogte met 1533 M. 
is opgogeven, terwijl dc zeekaart 1440 M. geeft.

KËDASIIT. Zie KOEKOEK.
KÉDATON PLÈRÈD. Thans eene desa in het 

district Dj ëdjëran, regentschap Bantod, residen
tie Djokjalcarta, waar ook een suikerfabriek van 
dicfTnaam ligt. In hare nabijheid heeft ccns de 
Kraton van den sultan van Djokjakarta, Amang- tv " 
koerat I (1646—1677) gestaan. Plèrèd beteckent 
„overlaat”. Zijn vader, sultan Agfng (1613—1646) 
heeft, volgens de overlevering, in de Opak-rivier die 
langs bovengenoemde desa stroomt en daar vrij 
breed, doch zeer ondiep is, een overlaat, (plèrèd) 
laten maken. Door het daardoor opgestuwde water 
ontstond een meertje, waarop de Sultan kon spele
varen. Hij had in de buurt ervan zijn buitenverblijf 
Kirta; zijn eigenlijke Kraton was toen nog Koetii- 
gèdé_^(zio op beide woorden). Sultan Agèng moet 
reeds in ’t begin van zijn regeering met het bouwen 
van den Kraton te Plèrèd begonnen zijn, want wij 
lezen in een verslag van 1618 van een reis van 
Cornelis van Mascijck, gezant van den G.G. naar 
het hof van Mataram te Charta (Kërtü): „de 
koning laat voor zich een nieuwe stad naast de 
oude maken” (De Jonghc IV, blz. 93), terudjl 
eenige bladzijden tevoren (blz. 90) staat, dat vele 
menschen van Padjang te Kërta steenen moeten 
maken (bakken). Vermoedelijk is deze Kraton 
eerst tegen den dood van Sultan Agëng (1646) 
klaar gekomen, hij schijnt er althans zelf niet meer 
gewoond te hebben. Het is, naar do fundamen
ten te oordeclen, die in 1890 nog bestonden, een 
ruime kraton geweest (650 bij 550 M.). Zeer veel 
baksteenen zijn er gebruikt, om de suikerfabriek 
Këdaton Plèrèd in do nabijheid te bouwen; tegen
woordig zijn de fundamenten met moeite terug 
te vinden. In den Java-oorlog (1825—1830) was 
dc Kraton geen vorstelijk verblijf meer, doch be
stonden do steenen wallen nog. Dit blijkt uit de 
beschrijving van een veldslag, die aldaar toen ge
leverd is. In den atlas van kaarten en teekenin- 
gen, behoorendo bij „do Java-oorlog” door P. F.
J. Louw komt een plattegrond van dezen Kra
ton voor. Een plattegrond van Van Gocns be
vindt zich in hot Kijks-Archief (Zie Vcth, Java,
2e druk, Dl. II, bladz. 370, ïmot 3).

KËDAWOENG. Zie GRATI/q /T/?
KËDAWOENG (mal., jav.). Zie PAÏIKIA Bt- 

GLOBOSA.
KËDËLÉ, (jav., mal.), Zie GLYCINE.
KËDÉRANG (mal.). Zie CUDRANIA.
KËDHANG (mad.). Zio FRAXINUS.
KED1DER. Naam op do Aroc-eilanden voor een 

Scholekste r, Ilaematopus longirostris.
KËDIRI. Residentie van Midden-Java, vroeger 

met Madioen do Oostelijke Mantjanëgaralandsm 
uitmakendo, welko bij het einde van den Java- 
oorlog in 1830 door do Javaansche Vorsten aan Ne- 
dorland werden afgestaan. Dit gewest heeft eene 
oppervlakte van 7000 K.MAen had ultimo 1905 eene 
bevolking van ^ 1.775.000 zielen, waaronder ^
3000 Europeanen, bijna 13000 Chineczen, en enkele 
andere Vreemde Oosterlingen (geen Arabieren).
Dc dichtheid dor bevolking was op hot eind van 
1905: 253 inwoners per K.M.* Do residentie wordt 
begrensd ten N. door Rembang en Socrabajn, ten

KAWOENG (soend.). Zie ARENGA SACCHA- 
Rï FERA.

KAWÖM. Zie ATJEHERS 4, a.
KAWORO (soend.). Zio HIBISCUS ABELMO- 

SCHUS.
KEAH. Inl. naam op Timor en Rotti aan dc 

echte karetschildpad Chdonia imbricata L., gege
ven (zio onder SCHILDPADDEN, fam. Chelonii- 
dae II, B. 3., en onder PENJOE). 

tr, .KËBAJAN, KABAJAN (jav., soend.). Naam 
, , J ’op Jaya,-vooral in de Javaansche gewesten, voor 

1 • eene betrekking in hot desabestuur, den dorpsbode.
•' Zie onder DESA,
r. KËBAJORAN. District van dc afdccling Meestcr- 

Comelis, residentie Batavia met 134 desa’s, in 
] r-i:,/deze streken „kampoengs” genoemd. Het telde 

' ulto. 1905 ruim 72000 bewoners, waarvan 30 Eu- 
ropcanen en 90 Chincezen.

KËBANJAR. Zio KWANJAR.
KÉBAR. Een volksstam op Niouw-Guinea. Zie 

ARFAKKERS en PAPOEA’S.
KËBËG of KËBËK (jav.). Zie FICUS TOXI

CA RIA.
KËBËN (jav.). Zie BARRINGTONIA SPECI-

(■

t ■

, f -.

OSA
KËBLËK. jav. Het is twijfelachtig of dc naam 

in zoölogischen zin gebruikelijk is en niet ten rechte 
de benaming is voor een boozen geest in de gedaan
te van een vleermuis. Zie VLEERMUIZEN, IN- 
SEKTENETENDE.

KEBO (jav). Zie KARBOUW.
KËBOEMÈN. Afdeeling van de residentie Ivëdoe 

en bestaande uit de regentschappen Këboemèn 
en Karanganjar. De afdeelingshoofdplaats van 
gelijken naam is tevens standplaats van een Regent 
en van een Controleur. De afdeeling heeft eene 
oppervlakte van 1282 K.M.a en telt 802 desa’s. 
Op ultimo 1905 bedroeg het zielental: ongeveer 
400 Europeanen, 1900 Chineczen, 5 Arabieren en
670.000 Inlanders. Het regentschap Këboemèn 
omvat de districten Këboemèn, Alihan, Koeta- 
winangoen en Prëmboen. Het regentschap Karang
anjar, tevens contröle-afdccling, omvat do distric
ten Karanganjar, Gom bon g, Rowokële, Pëdjagoan 
en Poering. In dc afdeeling komt een suikerfabriek 
voor, nl. de onderneming Rëmbocn in het district 
Prëmboen. Tc Gombong bestond vroeger de pupil
lenschool. In deze afdeeling zijn 3 concessies voor 
de winning van magneotijzerzand verleend, maar 
met de exploitatie is thans nog geen aanvang ge
maakt.

KËBOEMÈN. District met gelijknamige hoofd- 
plaats van do afdeeling en liet regentschap Këboe
mèn, residentie Këdoe. Het heeft eene oppervlakte 
van 99 K.M.*, bestaat uit 2 onderdistricten met 
gezamenlijk 82 desa’s. Op het einde van 1905 telde 
dc bevolking van het district ongeveer 100 Euro
peanen, bijna 900 ( hineezen, 5 Arabieren en
80.000 Inlanders, die van de hoofdplaats 80 
Europeanen, ^ 860 Chineczen en ruim 3300 
Inlanders. Door do oprichting der oliefabriek te 
Këboemèn en uitbreiding van het onderwijzend 
personeel on het personeel der suikerfabriek 
Rëmbocn wus het aantal Europeanen in 1915 
met + 50 % toegenomen.

KËBONTJANDI. District van do contröle-af- 
deoling en de afdeeling Pasocrooan, residentie van 
dien naam, met drie onderdistricten en 113 desa’s. 
Het had op ’t einde van 1905 eene bevolking van 
57000 zielen, waaronder ^ 40 en 130 Chineczen. 
Er komen 2 suikerfabrieken voor. Do stand-

i
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Kon spoonveg verbindt alle afdcclingshoofd - 
plaatsen, op Trenggalèk na, mot de hoofdplaats 
van het gewest, met Madioen en Soerabaja en met 
Malang, terwjjl in het Noordoosten bovendien een 
lïi t'gcb réi d stoo m tram net is: van Djombang over 
Paree naar Kcdiri; van Modjokerto over Ngoro 
naar Paree; van Paree westwaarts"'Tiaar Papar en 
oostwaarts naar ICepoeng. Overigens vormen bree- 
de, goed onderhouden en veelal fraai beschaduwde 
wegen bovendien de onderlinge verbinding der 
afdcclings- en districtshoofd plaatsen.

Voor bijzonderheden aangaande genoemde hoofd
plaatsen zie men onder de namen der afdeelingen. 
Verder dienen genoemd te worden: Kertosono, 
een plaats die als snijpunt der spoorlijnen Ma
dioen, Soerabaja en Madioen—Kcdiri—Blitar meer 
en meer in beteekenis wint, Panggocl en Prigi, 
beide aan de Zuidkust gelegen met gelijknamige 
baaien (die van Prigi wordt ook Seg&ra wëdi of 
Zandzee genoemd). Als merkwaardigheden zijn te 
vermelden: Hindoe-oudheden in den omtrek van 
Blitar (o. a. de fraaie tjandi van Panataran), in 
het Toeloengagoengsche, liet Pareeschê en op'den 
Pandan, een 900 M. hoogen vulkanischen berg, zich 
verheffende op de grens van Kediri, Madioen en 
Rëmbang (zie onder OUDHEDEN). In de nabij
heid van den Pandan komen ook fossiele over
blijfselen voor van olifanten en andere grooüe 
zoogdieren. Zie onder PANDAN.

KEDIRI..Afdeeling en regentschap van de gelijk
namige residentie. Zij is verdeeld in twee contröle- 
afdeelingen: Kediri en Paree, en in vijf districten: 
Kcdiri, Modjoroto, Ngadiloewih, Paree en Papar. 
Heli is een vruchtbare streek, zoowel in de vlakte 
als in het gebergte (helling van den Kloet); er 
komen voor 39 erfpachtsondernemingen, voorname
lijk voor koffie, suikerriet, peper en cacao, 3 ta
baksondernemingen, 10 suikerfabrieken en eenige 
ondernemingen voor den opkoop van krosok en 
kapok. Ook de meeste der bij het gewest Kediri 
genoemde nijverheidsondernemingen worden in deze 
afdeeling aangetroffen. Op het einde van 1905 
had deze afdceling eene bevolking van 543.000 
zielen, waaronder bijna 1500 Europeanen, 5400 
Chineezen on enkele andere Vreemde Oosterlingen 
(geen Arabieren).

KEDIRI. District met gelijknamige hoofd plaats 
van het regentschap, de afdeeling en de residentie 
van dien naam, met eene oppervlakte van 103 
K.M.a Het heeft 3 onderdislrieten met 72 desa’s; 
op het einde van 1905 telde het ^ 73000 zielen, 
waaronder 480 Europeanen, ruim 3700 Chineezen 
en enkele andere Vreemde Oosterlingen (geen 
Arabieren).

KEDIRI. Hoofdplaats van liet gelijknamige ge
west, afdeeling, regentschap en district, gelegen 
aan linker- on rechteroever van de Brantas, 
welker oevers door een fraaie brug met elkander 
verbonden zijn. Door de verhooging der bedding 
van de Brantas-rivier als gevolg van de grootc 
hoeveelheden zand, die met regens uit de Kloef- 
ravijnen (sinds de uitbarsting van 1901 werden die 
ravijnen met zand en aseh vol geworpen) naar be
neden komen, is de rivier thans vóór de plaats 
doorwaadbaar en is er slechts een geul van eenige 
M. breedte en een paar M. diepte voor de prauw- 
vaart overgebleven. Als gevolg van die verhoogde 
bedding loopt de plaats in den Westmoesson soms 
vele dage») lang onder. De Brantasbrug was dan 
wel onder water, doch door beurtelings de beide 
helften van de brug volgens do lengteas op te

W. door Madioen, ten Z. door den Indischen Oce
aan en ten O. door Pasocroean.

Kediri wordt gevormd door de vruchtbare vallei 
van de Brantas, welke ten W. zich langzaam ver
heft tot hot Wilisgcbcrgte, ten O. tot den Kloot 
en den lvawi, terwijl de Goenoeng Kcndeng in 
het N. en de Goenoeng Ividoel in het Z. steil 
uit de vlakte verrijzen, vooral de laatste. De 
Brantas (zie JAVA), loopt door hot gehecle 
gewest, dat met uitzondering van het Noordc- 
lijkste en Zuidwestelijkste gedeelte zeer vrucht
baar is en tal van landbouwproducten oplevert. 
De landbouw verkeert er in gunstige conditie. 
De bouwgrond van de Inlandschc bevolking had 
in 1915 een uitgestrektheid van:

n. in geregelde cultuur:
sawahs van levend water voorzien 142.162 bouws 
sawahs van regen afhankelijk .. 23.717
moerassa wahs 
tegalvelden .
b, niet in geregelde cultuur .... 22.862

i

12.437
Ë 74.569

275.747 bouws
De opbrengst aan rijst (padi) was bij benade

ring 5.S90.000 pikols, d.i. gemiddeld 32.18 pikols 
per beplanten en 32.52 pikol per geslaagden bouw. 
Behalve padi, djagoeng, kassave, kédëlé, tabak 
en katjang, slagen er suikerriet en indigo bij 
uitstek. Aan de teelt van zoetwatervisch op 
sawahs wordt hier niet gedaan, en vischvijvers 
komen er zeer schaars voor. De zeevisscherij is 
van geen beteekenis; in 1903 waren er slechts 
93 personen, die in het bezit waren van 94 prau
wen. De veestapel bedroeg in 1906: hoornvee 
(runderen en buffels) 320.000 stuks, paarden 
14000; klein vee, als geiten, schapen, pluimge
dierte e. a., wordt vooral in het bergland aange
troffen, en de teelt daarvan is geheel als bij be
drijf aan te merken.

De Europcesche landbouw-industric is in Kediri 
bijzonder ontwikkeld; 20 suikerfabrieken, 128 
erfpachtsondernemingen voor koffie, cacao, suikcr- 
rictbibit en kina komen er voor; verder tabaks
en indigo-ondernemingen en 6 ondernemingen voor 
den opkoop van kapok en krosok. Ook het Gouver
nement dreef er de koffie-cultuur; deze is echter 
steeds achteruitgegaan en ten slotte geheel op
geheven.

Ook de nijverheid heeft in de residentie Kcdiri 
een hooge vlucht genomen; er zijn eenige kalk
branderijen, zeepziederijen, ijsfabrieken, fabrieken 
van minerale wateren en siropen, stoomolieslage- 
rijca, smederijen en houlkaponderncmingen.

Hoewel men bij zooveel gelegenheid voor de in- 
landsche bevolking om geld te verdienen, eene 
groote mate van welvaart bij haar verwachten 
zou, is deze tengevolge van het gebruik van 
opium, waaraan de Kedirisclie Javaan in het bij
zonder verslaafd is, geringer dan anders het geval 
zou kunnen zijn.

Het gewest wordt administratief verdeeld in 4 
afdeelingen, nl.: Kediri, Bérbèk en Blitar met ge
lijknamige regentschappen en Toeloengagoeng met 
de regentschappen Toeloengagoeng en Trenggalèk, 
De hoofdplaatsen zijn gelijknamig, behalve die van 
B.-rbék, die Xgandjoek heet. Verder in 8 conlröle- 
afdeelingen: Kediri en Paree, Toeloengagoeng, 
Irenggalèk, Ngandjoek en Kertosono, Blitar en 
Wlingi. Voorts heeft het 24 districten en 1530 
desa’s. (Hoe de verdeeling is in districten, 
onder de namen der afdeelingen).

.< -ff4>t>n)f ij
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Prahoc, don Tlórèp den Séndorocn den Soembing, 
ten 0. door den Ocngaran.den Télamaja, den Mër- 
baboo en den Mcrapi, ten Z. door lagere bergruggen, 
veelal het Menorèhgeberglo genoemd. Het gedeelte 
oud-Bagclèn heeft een geheel ander karakter, is berg
achtig in ’t N. en vlak en laag in ’t Z. Langs de gc- 
heelo kust loopt echter van af het voorgebergte van 
Karangbolong tot aan de Bagawanta aan de Djok- 
jascho grens een slechts door enkele waterloopen 
afgebroken duinenrij, die maakt, dat het water, 
dat van do bergen in ’t W. afkomt, minder goed 
in zee kan vloeien. Hierdoor kwamen in ’t Z. 
vroeger groote moerassen voor, o.a. de Rawa Wawar, 
do Rawa Gcblak en do Rawa Rabanlaja, die echter 
zoowel door aanslibbing als door verbeterde af
watering, o.a. door het Wawar-kanaal, nagenoeg ver
dwenen zijn. Tweehondord en vijftig jaar geleden 
moet deze gchecle Zuid streek één groot moeras 
geweest zijn; ten minste het verhaal loopt in de 
Javaanscho geschiedenis, dat een der Mataramsche 
vorsten in de 17e eeuw van uit zijn Kraton te 
Plèrèd met zijn gevolg in schuiten ging spelevaren 
tot aan Karangbolong toe.

Dit gewest behoort tot de dichtstbevolkte van 
geheel Java; gemiddeld vindt men er 426 in
woners per K.M.2, terwijl dit cijfer bij enkele onder- 
districten tot over de 745 stijgt. Rekent men, dat de 
dichtheid der bevolking in Nederland 158 per K.M.3 
bedraagt, dan kan men zich een denkbeeld van die 
van Kedoe vormen. Hit gevolg hiervan is geweest, 
dat de landbouwers ieder slechts over een zeer klein 
gedeelte van den bouwgrond kunnen beschikken 
(dikwijls */,—'/g bouw) en dat vroeger op groote 
schaal roofbouw werd gepleegd, waardoor men bij
na nergens zulke van alle boseh ontbloote berg
ruggen heeft als in Kedoe. De dichtheid van be
volking is mede oorzaak, dat in dit gewest weinig 
]:laats is geweest voor particuliere ondernemingen, 
iets wat te meer te betreuren valt, daar hier 
juist do bevolking zoozeer behoefte heeft, om er 
wat bij te verdienen. Het bouwgrondareaal der 
inlandscho bevolking besloeg in 1915 een opper
vlakte van:
ö. in geregelde cultuur:

' sawahs van levend water voorzien 10'.097 bouws 
sawriks van rege n afhankelijk .. G1.331 
mocrassawahs 
tegalveldon .
b. niet in geregelde cultuur .... 89.799

vijzelen, waardoor do drukke passngo niet ge
stremd is behoeven to worden, heeft men dit laatsto 
kwaad verholpen. Aan den rechteroever ligt do 
eigenlijko kota, waar de inlandscho en ook de Euro- 
peesche wijken voorkomen, het Chinecscho kamp, 
de regentswoning on con merkwaardig monu
ment, de „Astana gedong”. Dit monument is een 
oude begraafplaats voor do familio dor regenton 
van Kediri. Een uit regelmatig gehouwen trachiot- 
blokkon opgetrokken poort verleent den toegang 
tot eene ruimte, waarin men den uit witten steen 
vervaardigden onderhouw ziet van een moskee, 
die echter lang verdwenen is.

Aan den linkeroever der rivier ligt het resi- 
dentiehuis met grooten tuin, en het oude fort, 
dat thans voor residentiebureau is ingericht; ver
der treft men er vele Europeeschc woningen aan. 
Op 5 K.M. afstand verrijst een 475 meters hooge 
heuvel, G. Klotok genaamd, waarin kunstmatig 
gevormde grotten, Sólit mangling genaamd, voor
komen, die Boeddhabeelden bovatten. Zoowel 
inlanders als Chineezen komen hier om te offeren; 
in één der grotten is voor dit doel zelfs een Ohi- 
neesch altaartje opgericht.

Handel en vertier zijn te Kediri vrij levendig. 
Behalve met het spoor worden met de stoomtrams, 
handelsgoederen aangevoerd, die op de zeer leven
dige pasars aan den man worden gebracht, en land
bouwproducten afgevoerd. Ook inlandsche nijver
heid is er van beteekenis; allerlei ambachten, zoo- 
als van goud- en zilversmid, koperslager, timmer
man, metselaar, mattenmaker, lederbereider, pot
tenbakker en kleermaker worden er uitgeoefend. 
De stad ligt 60 M. hoog; hare grenzen zijn vast
gesteld bij Ind. Stb. 1905 no. 49; op het einde van 
1905 telde zij eene bevolking van ruim 40.000 
zielen, waaronder 570 Europeanen, bijna 3800 
Chineezen en enkele andere Vreemde Oosterlingen 
(geen Arabieren).

KEDIRl. District van de onderafdeeling Taba- 
nan, afdeeling Zuid-Bali, residentie Bali en Lom
bok .

KEDIRl. Vrij groote plaats met drukken passer 
aan den grooten weg tusseben Mataram en Praja. 
Zie LOMBOK.

KEDIRI-RIVIER. Zie Brantas-rivier in art. 
JAVA.

KÉDJAMBAN. District met gelijknamige hoofd
plaats van liet regentschap Kalasan, residentie 
Djokjakarta. Het heeft twee onderdist rieten: 
Tjangkringan en Ngèmplak.

KEDOE. Residentie van Middcn-Java, hoofd- 
plaats Mugelang (zie aldaar), sinds 1 Augustus 
100J (Ind.-Stb. no. 235) bestaande uit de voor
malige gewesten Ivedoo en Bagelèn. Zij heeft eene 
uitgestrektheid van bijna 5500 K.M.2 en wordt 
begrensd ten/W;' door de gewesten Somarang on 
Banjoemas, ten O. door Semarang, Soerakarta 
en Djokjakarta, ton Z. door Djokjakarta en den 
Indischen Oceaan on ten W. en N.W. door do 
residentie Banjoemas. Aan de Noordpunt komt 
hot gewest bij den Prahoc samen met de gewes
ten Semarang, Pekalongun en Banjoemas. Op 
hot einde van 1905 had het eene bevolking van 
bijna 2V2 millioen zielen, waarvan + 2300 Europea 
non,
en andere Vreemde Oosterlingen.

Do residentie bestaat, wat het oude gewest 
Ivedoo betreft, uit een vallei, geheel door gebergten 
ingesloten; in ’t N. door den G. Prahoe, het Djam- 
boegobergto en den G. Ocngaran, ten W. door den G.

3.600
173.746

Te zamen
De opbrengst van rijst (padi) was ongeveer 

8.427.000 pikols, d.i. 26,21 pikol per beplanten 
of 26.28 pikol per geslaagden bouw.

Aan de teelt van zoetwatervisch op sawahs 
wordt niet gedaan, althans niet als volksbedrijf. 
Wel komen er vischvijvors voor, hier meer, ginds 
minder, maar van belang is de teelt van visch in 
vijvers niet; do vijvers hebben elk op zichzelf 
slechts een zeer kleine oppervlakte (van enkele 
tientallen M.2). De zeevisscherij is volstrekt onbe- 
teekenend; slechts 118 personen waren in 1905 
in het bezit van 118 prauwen in ’t geheel. De 
klein-vccstapcl bestaat uit g iten, scliap-n, pluim
gedierte, e.d.; de fok geschiedt als bijbedrijf. 
Do hoornvecstapel (runderen en buffels) bedroeg 
in 1905 een totaal van 235.446 stuks en do paar- 
dcnstapcl in het geheel 13.223 stuks. In het voor
malige gewest Kedoe komen in het geheel 13 erf- 
pachtsondernemingen voor, waarvan er slechts 2 
op redelijke schaal gedreven worden; in het voor-

495.573 bouws

13200 Chineezen en een 200-tal Arabieren
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stekende rijwegen, waarvan vermelding verdienen: 
de weg van Ambarawa naar Magelang, welke bij 
Pingit voor een der steilste van Java doorgaat, 
vanaf Sëtjang gaat een zijweg naar Temanggoong; 
de weg van 
liet zadel tusschcn Soembing en Sëndoro bij Klè- 
doeng,, alwaar hij ± 1400 M. hoog, de hoogste 

Java is; de weg van Magelang naar

malig Bagelèn heeft men slechts één crfpachtson- 
dememing. doch een op groote schaal gedrevene, 
nl. de „Bagelcn Thee- en Kina-maatschappij”, 
met J325 bouws erfpacht, bestaande nit 3 percee- 
len, alle gelegen in de afdccling Wonosobo. Be
halve de bovengenoemde, heeft men nog eenige on- 
dememingen, werkende op overeenkomsten met 
de bevolking, nl. 2 in de afdccling Tcmanggocng 
voor aethcrische oliën, 6 in de afdccling Magelang: 
1 voor tabak en 5 voor suikerriet stekken, waarvan 
3 uitsluitend voor bepaalde fabrieken werken, 1 
in de afdccling Wonosobo, eveneens suikerriet- 
stekken telende voor een fabriek in Banjoemas 
en eindelijk nog < c groote suikerfabrieken JLlom- 
bocn in de afdccling Ivvboemèn en Poerworedjo 
in de gelijknamige afdccling. De laatste heeft nog 
niet haar volle capaciteit, doch belooft een der 
grootste fabrieken van Java te worden (met een 
aanplant van ^ 4000 bouw p. j.).

In de hoogere streken der afdeclingen Temang- 
goeng, Wonosobo en Magelang wordt door de 
bevolking tabak van goede kwaliteit geplant. 
Een goed gedeelte van de groote winst, die 
op dit gewas behaald wordt, komt terecht inde 
zakken van Chincesche opkoopers, die voorschot 
op het gewas geven. Voor de tabakscultuur alleen 
worden jaarlijks wel ^ 41000 bouws grond (sawah 
en tegal) bestemd.

De voornaamste rivieren van hot gewest 
zijn de Praga, met haar linkerzij rivieren: de Eló, 
de Pabélan en de Krasak; de Bagaw&ntü. met vlak 
bij haar monding de rechterzij rivier de Kali Le
ring, die in Keboemen ontspringt en langs de 
duinen Oostwaarts stroomt, de kali Loek-Oeki, 
de Kali Djatinegara uitmondende in het Télamaja 
kanaal en eindelijk de Scrajoe.

In de achttiende eeuw behoorde Bagelèn tot 
de „Mantj&nëgfira” (zie bij dat woord) en eerst 
na den Javaoorlog in 1830 is hot van de Vorsten
landen afgescheiden en Gouvemementsresidentic 
geworden (zie Bagelcn onder het bestuur van 
Soerakarla en Djokjakarta, door H. J. Kollman, 
Tijdschr. Bat. Gen. XIV, blz. 352). Het oude 
Kedoe behoorde eveneens tot 1811 tot de beide 
Vorstenlanden; in dat jaar kwam het bij contract 
aan het Gouvernement en werd het bij Pekalon- 
gan gevoegd; eerst in 1817 (Ind. Stb. no. 18) werd 
het tot een afzonderlijk gewest verheven.

Administratief is Kedoe verdeeld in 5 afdee-

Tcmanggocng naar Wonosobo over

rijweg van
Djokjakarta; de weg van Magelang naar Poerwo
redjo met een zijtak vanaf ]}Iaron naar Wono
sobo; ten slotte nog de ongeveer üö K.M. lange, 
recht.' weg, die van Karangbolong tot do grens 
van Djokjakarta langs het strand over den boven 
reeds genoemden duinenrug loopt en zich aan 
den overkant van de Bagawanta nog vele kilo
meters in Djokjakarta voortzet. Deze prachtig 
vlakke, met schelpzand verharde weg is aan beide 
zijden nagenoeg onafgebroken begrensd door desa’s, 
die „ocroot sèwoe”, d.i. „langs duizend” (desa’s) 
genoemd worden en waarin talrijke klapperboomen 
welig tieren.

Daar in dezen weg over verschillende kanalen 
en rivieren de bruggen ontbreken, is hij slechts 
voor plaatselijk karren trans port geschikt. Bij 
doorgaand transport wordt dan ook gebruik ge
maakt van den langs de plaatsen Gombong, Ka- 
ranganjar, Këboemèn en Koctoardjo, aan de 
spoorlijn nagenoeg evenwijdig loopenden rijweg.

Geen gewest op Java, Djokjakarta uitgezon
derd, is zoo rijk aan belangrijke en schoone over
blijfselen uit den tijd van het Brahmanisme 
en Boeddhisme. Wij noemen slechts de Baraboe- 
doer, de Tjandi Mëndoet en de Tjandi Pa won, 
in het regentschap Magelang op ongeveer 17 K.M. 
van de hoofdplaats gelegen aan een zijweg van den 
groeten weg over Moentilan naar Djokjakarta; de 
Tjandi Sélo O rij ii op het Oostclijk voorgebergte 
van den G. Soembing; de Tjandi Pringapoes on 
de Tjandi Pèrot aan de Noordoostclijke helling 
van den G. Sëndoro; de talrijke monumenten op 
het Diëngplateau: een paar uit gehouwen steen 
vervaardigde trappen, de eene voerende naar het 
plateau en de andere aan de helling van den G. 
Soembing, ten W. van den G. Pëtarangan; einde
lijk de Tjandis&ngS, op de zuiderhelling van den G. 
Soemawana, op de grens van Semarang en gedeel
telijk zelfs in dat gewest gelegen (zie omtrent 
deze merkwaardigheden bij OUDHEDEN).

KÈDOEK. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU
MENTEN.

KËDOENGDOENG. District van de controle-
ilingen, t.w. Magelang, Tcmanggoeng, Poerworedjo,

Këboemèn en Wonosobo, alle met gelijknamige
hoofdplaat.sen. Van deze vijf bestaan drie, de le, 2e afdccling, het regentschap en de afdccling Sam
en "e uit de gelijknamige regentschappen; Poerwo- pang, residentie Madoera. Het heeft 3 onder-
redjo bestaat uit de regentschappen Poerworedjo distrikten en 5G desa’s; de standplaats van den
en Koetoardjo en Këboemèn uit de regentschappen wedono is Tendjoeï. -.5 / ‘
Këboemèn en Karanganjar, alle met gelijknamige KËDOENG DJATI. Station aan den spoorweg 
hoofdplaatsen. Voor verdere onderverdeeling in Semarang—Solo, vanwaar een zijlijn is aangelegd
contróle-afdeclingen en districten, zie men de naar Ambarawa in aansluiting met den stoom -
afdeclingen. tramweg Ambarawa-Magelang-Djokja. Het station

De groote Staatsspoorweg Batavia-Soerabaja is gelegen op de standplaats van het onderdis-
loopt door het Zuiden van hergewést op betrek- trictshoofd van Kedoengdjati en van de drie
kc-lijk korten afstand van de kust en doet de regent- houtvesters van de houtvesterijen Manggar-Tcla-
schapshoofdplaatsen Këboemèn en Koetoardjo aan, wa, Tanggoeng en Tcmpoeran.

welke laatste plaats een zijlijn loopt naar KËDOENG KËBO. Naam van het vroegere 
Poerworedjo. Verder heeft men een stoomtramweg kampement ter hoofdplaats Poerworedjo van het

Djokjakartaover Magelang, Sëtjang en Pingit vroegere gewest Bagëlèn, thans Kedoe. Vroeger
n^aar Ambarawa met een gedeelte tandradbaan bij lag hier een half bataljon infanterie, doch dit gar-
Pingit (dé eénigé van Java) en meteen zijlijn van nizocn is sinds opgeheven.
Sëtjang naar Parakan.DeSerajoedalstoomtramweg, KËDOENG WOENI. District met gelijknamige
is nu voortgezet van Bandjarneggra-naar Wonosobo. hoofd plaats van de contröle-afdeeling, de afdec- 
Overigens is het gewest doorkruist met tal van uit- ling en het regentschap Pekalongan,
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residentie Pekalongan. Er is éón suikerfabriek. 
Het heeft eene oppervlakte van 106 K.M.* en telt 
4 onderdistricten met 101 desa’s. Op het einde 
van 1905 had het eene bevolking van ruim 
92.000 zielen, waaronder een 40-tal Europeanen 
en 030 Chineezcn.

KËDONG KÉBO. Zie KEDOENG KËBO.
KËDOT (jav.). Zie OYPERUS.
KEELINGEILANDEN. Zie COCOSEILANDEN, 

alsook GRONDGEBIED (I, bl. 827).
KEERKRINGVOGEL. De keerkringvogels hebben 

een zeezwaluwachtig voorkomen; zij behooren ech
ter tot de rocipootigen (Steganopodes). Zij zijn wit, 
al of niet met zwarte dwarsbandjes op den rug en 
een zwarte streep door het oog. De middelste staart- 
pennen zijn enorm verlengd. Zij leven van vissclien 
en zeedieren, die zij van de oppervlakte wegvangen. 
In het gebied van onzen archipel zijn 3 soorten waar
genomen : Phacton rubricanda, leplurvs en indien.s.

KEEROM-RIVIER. Een der bronrivieren van de 
Alamberamo (zie aldaar).

KEFAM NANOE. Standplaats van den gezagheb
ber bij het binnenlandsch bestuurofe en officierder 
landmacht belast met het bestuur over de onder- 
afdeeling Noord- Midden-Timor, afdccling Noord
en Midden-Timor, residentie Timor en O., welke 
onderafdeeling bestaat uit de landschappen Alio- 
maffo, Beboki en Insana.

KEFFING (KEVING). Laag eiland je ten Z.O. van 
Ceram, ressorteerende onder de onderafdeeling 
Oost-Ceram, Ceram-laoct en Goram, afdeeling Ce
ram, residentie Amboina. Het bestaat uit een zand
bank op een ondergrond van koraalkalk en wordt 
bewoond door een honderdtal inboorlingen, die 
zich niet van de bewoners van Ceram onderschei
den. Ofschoon slechts door een nauwe en ondiepe 
geul van Ceram gescheiden, wordt het gcw'oonlijk 
tot de Ceram-laoet-groep gerekend.

KEI- of EWAB-EÏLANDEN. Landboschrij- 
v i n g. Groep van eilanden in de Banda-zcc, gelegen 
tusschen 5° en 6° 5' Z.Br. en 131° 50' en 135° 15'

digd is. Toeal ligt in een klein dal, dat Westwaarts 
dooreen heuvelreeks wordt begrensd. De huizen zijn 
voor een deel tegen de hellingen gebouwd.

Met uitzondering van Koer (Koor) dat ouder is, 
bestaat de gcheelc Kei-groep uit tertiaire en kwar- 
tairo vormingen, de eerste echter uitsluitend op 
Nochoe Joet, waar de kalken grootendeels miocene 
versteoningen bevatten; de andere eilanden zijn uit 
koraalkalk opgebouwd. Op de hoogerc eilanden zijn 
(soms tot vijf) terrassen van deze kalk voorhanden, 
waarvan de hoogste (oudste) op Groot-Kei 340 M. 
boven zee ligt; zooveel is dus in den allerlaatsten 
tijd het eiland opgeheven.

Producten. Tot de producten dezer eilanden 
behooren in de eerste plaats goede houtsoorten, 
als lênggoea, bintangoer en ijzerhout; weliswaar zijn 
de zware wildhoutbosschen hier en daar zeer ge
dund door de ruwe wijze, waarop men jaren lang met 
het vellen van timmerhout is te werk gegaan, maar 
toch is er nog veel deugdzaam hout te vinden. Een 
voorname tak van industrie voor de bevolking is 
dan ook het bouwen van vaartuigen, zoowel voor 
eigen gebruik als voor uitvoer. Sagoepalmen worden 
alom aangetroffen, het meest op Groot-Kei en de 
moerassige Zuidkust van Noehoe Toetoet; het merg 
wordt op de gebruikelijke wijze tot meel gewasschen 
en daarvan worden zeer groote koeken gebakken, 
die het dagclijksch voedsel vormen. Klapperboo- 
men zijn er in menigte, maar zij hebben veel te lij
den, doordien zij tot het winnen van sagoeweer die
nen. Tabak wordt weinig verbouwd en dan slechts 
voor eigen gebruik; de kw'aliteit wordt niet geroemd.
De voornaamste uitvoerartikelen zijn ijzerhout, 
copra en tripang, terwijl ook voor uitvoer in aan
merking komt de bengkocdoewortel, welles verfstof 
in den handel zeer gewild is.

Klimaat. Voor klimaat wordt verwezen naar 
het artikel KLIMAAT. Hier worde slechts ver
meld, dat de Z.W. moesson in den regel tegen medio 
December onder hevige regens inzet en tot einde 
Maart voortduurt. De kentering treedt in April in, 
waarna de N.O. moesson tegen Mei aan vangt, om 
tegen November af te nemen en in December in den 
Z.W. moesson over te gaan.

Bevolking. De bevolking der Ivei-eilanden, 
in 1915 ongeveer 30.000 zielen tellende, bestaat uit 
Mohammedanen (^ 12.000), Heidenen (-^ 7000) 
en Christenen (Katholieken ^ 8000, Protestanten 
i 3000). Het bevolkingscijfer, dat voor Groot-Kei 
omstreeks 15.000 zielen zal bedragen, is in de laatste 
jaren weder toegenomen; zware pokkenepidemieën 
waartegen door inenting met goed gevolg is opge
treden, teisterden vroeger deze eilanden en hielden 
het cijfer vrij constant.

Het oorspronkelijk type der bevolking is op de 
meeste eilanden door sterke vermenging met lieden 
van Makasser, Ceram en Nieuw-Guinea verloren ge- 
gaanL Op Groot-Kei vindt men een drietal groote 
negorijen met name Banda Elat en Fehr op de 
Westkust en Banda Eli op do Oostkust, waar zich 
naast de oorspronkelijke bevolking na 1621 een 
groot gedeelte van de door Jan Pietersz. Coen van 
de Banda-eilandcn verdreven bevolking heeft ne
dergezet. Dezo negorijen hebben veel oorspronkelijks 
behouden, dat haar van de primitieve bevolking 
onderscheidt. Daaronder behoort ook de taal, die 
vroeger op de Banda-eilanden gesproken werd en 
welke thans in de afdeeling Banda nagenoeg 
dwenen schijnt (zie T. B. G. XIV, blz. 55S). De bc-'""’" 
woners houden zich bezig mot pot ten bakkérs werk, 
dat zekere bekendheid heeft.

O.L. Men kan deze eilanden in vier ondergroepen 
verdoelen, nl. Groot-Kei (Nochoe Joet), Klein-Kci 
(Noehoe Roa), de Tajando-grocp en de Kocr-groep 
(zie aldaar), welke te zamen ^ 1500 K.M2. groot 
zijn.

De Klein Kei- en Tajando groepen doen zich voor 
als welig begroeid laag land, zich op het hoofdeiland 
van de eerste verheffende tot een hoogte van ^ 100 
Al., opTaam, liet zuidclijkste der Tajando-eilandcn, 
tot 170 M. Koor reikt tot ^ 400 M. Alleen Groot 
Kei is geheel bergachtig met steile kusten en bezit 
verscheidene toppen, waaronder de Wokra (715 Al.), 
Kaar (726 Al.) en Boö (769 AI.) in het Noorden, do 
Daab of Saumaril (800 M.) in het midden en do 
Ngonabal (591 AI.) en Alorbait (671AI.)in het Zuiden 
de hoogste zijn; ook bevinden zich hier aan het 
strand vele riviertjes, welke aan de Oost- of West
kust uitmonden, maar in den Oostmoesson ge
woonlijk droogvallen. Op do andere eilanden voor
zien gegraven putten nagenoeg overal in de behoefte 
aan drinkwater. Op Noehoe Tawoen (Noordelijkstc 
deel van Klein-Kei) liggen beoosten Ngndé twee 
meertjes. Overal zijn goed begaanbare wegen aan
gelegd.

Goede ankerplaatsen zijn op Groot-Kei alleen op 
de Westkust en dan nog slechts in den Oostmoesson 
bruikbaar; op Klein-Kei is Toeal aan de Westkust 
do beste ankerplaats en tevens het centrum van 
den handel, die door de vestiging van verscheidene 
kleine Clhneesche maatschappijen zeer vcrleven-

ver-
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milic solidair verplicht hem weder bijeen le brengen.
Godsdienst. De godsdienst, is een zonnedienst 

mot animisme vermengd; zon en aarde worden 
als mannelijk en vrouwelijk beginsel aangebe
den. Behalve aan dezen offert men nog aan de be
schermgeesten, sedéoe, die vóór den ingang of in do 
negorij geplaatst zijn, in den vorm van uit hout ge
sneden ol' uit steen gebeitelde mannelijke of vrouwe
lijke figuren, soms in zittende, dan weder in staande 
houding. Do laatste hebben ter hoogte van den navel 
cene opening, waarin de offers worden nedergelegd. 
De booze geesten wonen in holen en groote hoo
rnen. De zielen der afgestorvenen hebben de macht 
de levenden te bevoordeelen of te kwellen en ver- 
toonon zich op aarde als schimmen of schaduwen. 
Aan het lichaam ontglipt, gaan zij eerst naar twee 
eilandjes, Baër en Ohimas, ten Noorden van Noehoe 
Roa. Intusschen neemt het aantal Christenen en 
Mohammedaansche bekeerlingen sterk toe. De be
lijders van den Islam maken op allerlei wijzen pro
paganda, soms met geweld, dan met list, dan weder 
met bedreiging, doch ook door omkooping. Nieuw 
bekeerden ontvangen veelal tot eene waarde van 
/ 200 aan geschenken en, zoo zij hoofden zijn, wel 
/1000, welk bedrag door do Mohammedaansche 
negorijen gezamenlijk wordt opgebracht.

Het geloof aan voorteekenen speelt evenals de 
tallooze verbodsbepalingen een groote rol. Komt dit 
vooral uit bij zwangerschap en bevalling, niet min
der treedt het op den voorgrond bij het overlijden 
en de begrafenis. Bloedverwanten en vrienden ko
men alsdan bijeen om treurzangen aan te heffen en, 
na behoorlijke reiniging, wordt het lijk sierlijk uit
gedost in een kunstig besneden ijzerhouten kist ge
legd, welke soms maanden in de woning bewaard 
blijft, totdat een goede dag voor de begrafenis is 
uitgekozen. Op het graf wordt later een zoogenaamd 
doodenhuisje op een paal geplaatst, waarin bij 
ziekte, op reis gaan als anderszins aan de zielen der 
afgestorvenen wordt geofferd. Dit echter alleen bij 
de heidenen; de graven der Mohammedanen zijn 
met witgekalkte steenen muurtjes omringd. Door 
bestuursbomoeiing is het lang boven aarde houden 
der lijken in den laatsten tijd veel verminderd. Doo- 
dongrotten worden op enkele eilanden aangetroffen ; 
niet ten onrechte vermoeden vele schrijvers, dat liet 
wegzetten van lijken op deze wijze niet van Keischen 
maar van Papoeschen oorsprong zou zijn. Toch 
heeft de bevolking voor die plaatsen grooten eerbied 
en vele maken een voorwerp van vereering uit.

Beelden op den grond. Wat betreft de rechten, 
op den grond uilgeoefend, deze komen in vele op
zichten met de op rle Ambonsehe eilanden hcer- 
schende toestanden overeen. De eigendom der 
woeste-gronden is communaal en elke negorij heeft 
de beschikking over die gronden, welke binnen hare 
grenzen gelegen zijn. Hij de tuinen of aanplantingen 
(doesoen), metsagoe, pinang, klappers of kanarihoo
rnen beplant, treedt de familie als bezitster op, welk 
recht in den betrokken tak erfelijk is. Alleen van 
eigen ontgonnen volden heeft de ontginner het er
felijk gebruiksrecht, dat niet op vreemdelingen 
overgaaf, tenzij dezen in de negorij huwen en dus als 
ingezetenen worden beschouwd. Daar de visch vangst 
op groote schaal wordt uitgeoefend, kent elke ne
gorij zich den eigendom toe van dat deel der zee, 
waaraan hare gronden gelegen zijn. Dit strekt zich 
evenwel niet verder uit dan tot eene diepte van 
i 10 vademen, maar verbiedt toch aan vreemde
lingen koraalbanken of droogvallende plekken to 
exploiteeren. Het visschen geschiedt met hengel, lijn

De bevolking woont in het algemeen in kampongs 
of negorijen bijeen, die meestal aan het strand zijn 
gebouwd; op Groot-Kei vindt men slechts weinige 
kampongs in de bergen. De negorijen waren nog niet 
lang geleden alle omringd met zware muren van op- 
gestapclden koraalsteen en meestal op steile hoogten 
en rotsen gelegen, zoodat de toegang enkel mogelijk 
was langs houten ladders, welke in oorlogstijd wer
den weggenomen. Nu het bestuur het- voeren van 
krijg heeft verboden, zijn die versterkingen verval
len en worden de negorijen meer aan het st rand ge
bouwd.

Woningen. Naar gelang van de grootte ver
schilt het aantal huizon, die zeer onregelmatig 
door elkaar geplaatst zijn; in het midden vindt 
men een heiligen steen en ruw gesneden afgods
beelden of in Mohammedaansche negorijen de 
moskee. Ook wordt meestal een negorijhuis tot 
het houden van vergaderingen aangetroffen en 
aan het strand een loods ten dienste van hande
laren. Elk huis, dat, op palen gebouwd, zich ge
woonlijk 1 M. boven den grond verheft, dient tot 
huisvesting van een geheele familie, met afzonder
lijke vertrekken voor de verschillende gezinnen; in 
den regel zijn bamboe en atap de bouwmaterialen, 
soms echter ook planken. Het huisraad is tot het 
hoogst, noodige beperkt. Over het groote huis van 
Haar aan de Oostkust van Groot-Kei, dat echter 
thans is afgebroken en dat aan een 200 menschen 
onderkomen bood, leze men de beschrijving in Eigen 
Haard 1913, blz. 201 van J. F. Snelleman.

Kleeding. Vroeger was een schaamgordel de 
eenige dracht, maar ofschoon enkelen nog een lap 
katoen om de lendenen slaan, zoo is door den in
vloed van het Mohammedanisme en later van het

<
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Christendom deze bedekking sedert zoowel bij man
nen als vrouwen door eene betere kleeding vervan
gen. Bij feestelijke gelegenheden zijn sarongs en 
baadjes van zijde of satijn zelfs geen zeldzaamheid. 
Tot de meest geliefde sieraden behooren oorringen 
en armbanden en op Tajandoe dragen de vrouwen 
nog ringen aan de leenen, welke dracht elders niet 
mag nagevolgd worden. Tatoueeren doen zich alleen 
de mannen, om dc vrouwen te behagen.

Huwelijk. De bewoners van Kei zijn exoga- 
men; komt al een huwelijk in dezelfde negorij voor, 
dan is het bij uitzondering. De vrouw wordt ge
kocht voor een bedrag van ƒ 300—ƒ 800 in goederen, 
naar gelang van haar stand, welke som door de ge
heele negorij wordt opgebracht. Zoolang de koop
prijs nog niet geheel betaald is, mag zij den man niet 
volgen en komt deze bij haar inwonen. Na de beta
ling treedt de vrouw voor goed uit den stam en deelt 
dus niet meer in de nalatenschap haars vaders. 
Bij den dood van den man heeft de oudste broe
der het recht de weduwe zonder betaling van bruid
schat te huwen; verplichtend is dit evenwel niet. 
Huwelijken lusschen een broerszoon en zusters
dochter zijn niet geoorloofd, evenmin die tusschen 
zusterskinderen. Hoewel niet verboden, behoort 
veelwijverij bij de heidenen wegens den hoogen 
koopprijs der vrouw tot de zeldzaamheden. Op 
stand (men onderscheidt: adellijken, vrijen en vroe
gere slaven) wordt bij het huwelijk streng gelet en 
de man en ook zijne kinderen behooren door het 
huwelijk tot den stand der 
een man

vrouw. Huwelijken van 
boven zijn stand zijn dan ook streng 

boden. Echtscheiding heeft meermalen plaats. Heeft 
dc vrouw overspel bedreven, dan heeft de man het 
recht de vrouw te verstooten, mits de bruidschat 
terugbetaald wordt; is deze verdeeld, dan is de fa-

ver-
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en. fuik; ook is het gebruik van bedwelmendo toeba 
in zwang.

Geschiedenis. Reeds in 1606 werden do 
Kei-oilanden door een der schepen van de Compag
nie, het „Duifje”, onder Willem Jansz.' bezocht en 
werden met de bewoners betrekkingen aangeknoopt. 
In 1645 sloot de O. I. Compagnie een verdrag met de 
hoofden van Kei, wolk verdrag ongeveer 20 jaren 
later werd vernieuwd, waarbij zij erkenden onder
danen der Compagnie te zijn. Bekend is, dat 
de hongi-tochten der Compagnie zich hcrhaaldelijk 
tot de Kei-eilanden uitstrekten om den daar bloei- 
don muskaatboom uit te rooien. De Kei-eilanden 
ressorteerden toen onder Banda. De eerste poging 
tot invoering van het Christendom, in 1635, leed 
schipbreuk. Hoewel van do zijde der bewoners hot 
verlangen naar onderwijs en de bereidwilligheid om 
tot het Christendom over te gaan ook in de 18e eeuw 
herhaaldelijk waren te kennen gegeven, werd aan 
dien wensch niet voldaan. Inmiddels brachten de 
Mohammedanen er den Islam, met het gevolg dat 
bij het bezoek van den Resident Baron van Hoëvell 
in 1887 reeds een derde der op 20.000 zielen geschat 
wordende bevolking tot dio leer was overgegaan.

Naar de inzichten van dezen hoofdambtenaar 
was het invoeren van het Christendom zeer ge- 
wenscht (T. B. G. deel XXXIII) en zou alleen een 
streng Katholieke missie nog veel kunnen doen om 
de Mohammedaansche propaganda te bestrijden. 
Die wenk werd ter harte genomen; te Langgoer 
op Klein-Kei vestigde zich de R. K. missie der con
gregatie van het Heilig Hart van Issoudun. Ook van 
Protestantsehe zijde werd in die richting ten slotte 
iets gedaan. In 1900 is n.1. van Ambon uit eone 
evangelisatie op Kei begonnen met inlandsche 
krachten.

Zoowel op Groot- als op Klein-Kei wint do be- 
keering der heidensehe bewoners tot het Christen
dom veld. Het aantal godsdienstscholen bedroeg in 
1915 op Klein-Kei 12 en op Groot-Kei 7, alle, uitge
zonderd 2 op laatstgenoemd eiland, gesubsidieerd. 
Eono belangrijke subsidie werd in 1913 toegekend 
aan de Zusterschool te Langgoer, waaraan inland
sche meisjes huishoudonderwijs wordt gegeven. Van 
de Katholieke Missie te Langgoer zijn in Zuid- 
Nicuw Guinca 2 pastoors en 1 broeder te Merauke 
werkzaam en 1 broeder te Kokaba.

Een enkele maal deden zich botsingen voor met 
de Mohammedanen; vooral in September 1913 wa
ren die van eonigo beteekenis. De rust werd niette
min spoedig hersteld. Ook tusschen de beide Christe
lijke gezindten liet de verhouding vaak te wenschen 
over.

Literatuur : Bijdr. Kon. Inst. T. L. V., 3e volg* 
reeks Deel X, blz. 3, 52, 53; Dr. J. G. F. Riedel, De 
sluik- en kroesharige rassen tusschen Selcbes en 
Papua, bl. 214—243; G. W, W. C. Baron Van Hoë
vell, De Keij-eilande.n, Tijdschr. Bat. Gen., Dl. 
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gegeven als; Verslagen van de wetenschappelijke 
onderneming en onderzoekingen op de Keij-eilanden 
gedurende do jaren 1889 en 1890 door H. O. W. 
Planten en C. J. M. Wertheim, met ethn. atlas der 
Zuidwester- en Zuidooster-eilanden, Leiden 1893); 
K. Martin, Dio Kei-Inseln und ihr Verhaltniss zur 
Australisch-Asiatischen Grenzlinie, Tijdschr. Aardr. 
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Merton, Forschungsreise in den Südöstl. Molukken 
(Am- u. Kei-Inseln) 1910; Dr. J. Roux, lies Arou 
et Kei, Le Globe (1910) 49; H. G. Langen, Die Keij- 
oder Kei-Inseln, Wien 1902; II. Geurtjens. Een 
uitvaart op de Kei-eil, Alm. Missiehuis Tilburg 
1914, blz. 63; H. J. A. Raedt van Oldenbamevelt. 
De Residentie Ambon in" T. B. B.(I9I5)~no. 5; 
Opstootjes op Klein-Kei, ïnd. Gids 1914, I, blz. 
242./ Ti V

KEI-TENIMBAR. EUandengroep, tot de Kei- 
eilanden (Zie aldaar) behoorende, gelegen, ten Z.W. 
der Kleine Kci-eilandon, en bestaande uit het ei
landje Tenimbar (Tanah-nimbar), een rotsachtig 
heuvelachtig eiland, met de op een 30 M. hoogen 
heuvel gelegen Kampong Atnebar, en onbewoonde 
kleinere eilandjes. Vroeger werd er de naam „Ver
doolde eilanden” aan gegeven; zij liggen geheel afge
scheiden, terwijl de heidensehe bewoners zelden 
met de bevolking der andere eilaudon in aanraking 
komen. Vlak bij Tenimbar ligt het eilandje Warnar, 
terwijl mede tot de groop gerekend worden de eiland
jes Noehoeta, Oetir, Oor, Warbal en Menir, hoewel 
die geographisch tot de Klein-Keigroop behooren. 
Zie voor bijzonderheden G. W. W. C. Van Hoëvell, 
T. Bat. Gen. XXXIII bl. 147.

KEILILIR. Naam voor eene Papegaai-soort, 
Geoffroyus amensis op de Aroe-eilanden, Oei- 
lat op de Kei-eilanden, Aloë min op Goram.

KEISAU. Inlandsche naam op Rotti gegeven aan 
do addersoort: Lachesis grammens Shaw (zie onder 
OELAR en onder SLANGEN).

KEIZERIN AUGUSTA-RIVIER. Een machtige 
Bestuur. In 1882 ging het Ned. Bestuur door rivier in Duitsch Nieuw-Guinea. Zij mondt uit

plaatsing van een posthouder te Kei-Doelah zich op de Noordkust op 3° 51'Z.B. en 144° 30' O.L.
meer daadwerkelijk met de Kei-eilanden inlaten. De algemeene richting van do monding stroomop-
Nadat in 1890 de Aroe-, Kei- en Tonimbar-eilanden waarts is Oost- West. Over een klein gedeelte van den
lot cörie afdecling van dien naam vereenigd waren bovenloop stroomt zy over Nedcrlandsch gebied,
onder een controleur to Tooal, ontstond in 1911 Ten westen van den Mlen lengtegraad (grenslijn)
(Ind. Stb. no. 631) de afzonderlijke afdecling Kei- buigt zij zich naar hot zuiden. Hoowel prof. Neu-
eilandon van de residentie Amboina. Dio afdecling hausz de rivier 310 K.M. opvoer, waren het Neder-
is verdeeld in regentschappen of districten en in kandors, die haar hot eerst grondig verkenden onder 
afzonderlijke negorijen. leiding van don toenmaligen Luitenant t/z F. L.

Aan het hoofd van elk regentschap staat een Rambonnet. Met de Pionier, een klein stoomschip, 
radja en onder dezen zijn in de negorijen mindere werd do rivier vijf dagen opgestoomd. De Pionier
hoofden mot de titels van majoor, orang-kaja on kwam tot 4° 20' 10" Z.B. 141° 51' 51" O.L.;
kapitan; voorts heeft elke kampong nog orang-toca daarna werd zij nog acht dagen met do stoomsloep
of oudsten, die in belangrijke zaken geraadpleegd opgevaren. Op dit punt was de vaargeul nog 6 i\ 7
worden. In Mohammed aanscho negorijen brengt voet diep, doch er waren veelstroom versnellingen en
bovendien de geestelijkheid bij gewichtige aangole- inde vaargeul liggende boomstammen.Hier was men
genlieden haar stem uit. reeds op Nedorlandsch gebied en voer de rivier nogv;,(.</*.* i

c. / 4 C't- •>•- *’•
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KËLAT DJANTAN (mal.). Zie EUGENIA PO- 
LYANTHA.

KËLAT NASIK-NASIK (mal.). Zie EUGENIA 
MICHELII.

KËLËDIN. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

KËLËNTANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

KËLËNTJI of Kèlintji(MAL.,sOEND.). Zie HAZEN.
KËLËTIK (MINJAK-) (soend.). De beste soort 

klapperolie, verkregen als eerste product uit het 
vruclitvleesch.

KËLËWIH (soend.). Zie ARTOCARPUS 
COMMUNIS.

KËLITJI (mal.). Zie CAESALPINIA BONDU- 
CELLA.

KËLOEANG (mal.). Zie VLEERMUIZEN, 
VRUCHTENETENDE.

KËLOEHOER, KLOEHOER of KLOHOR (jav.). 
Zie OASSIA FISTULA.

KËLOEKOES. Zie VAARTUIGEN.
KÈLOENG (mal.). Zie VISSOHERIJ.
KËLOERAHAN of locrahschap. Naam, die een 

enkele maal gebezigd wordt vooreen dorp of inland- 
selie gemeente op Java, doch die meer gebruikt 
wordt voor het ressort van een voormalig tusschen- 
hoofd (zie deel I, bl. 286), en vooral voor die vroege
re complexen van te zamen bestuurde gehuchten in 
de Soendalanden, waaruit zich eerst in later jaren 
onder onzen invloed desa’s ontwikkeld hebben (zie 
Adatrechtbundel VIII bl. 12 en, voor Bantam, IV 
bl. 510 naast bl. 88 nt). Bij de reorganisatie van de 
Vorstenlanden sinds 1912 wordt niet de naam dési, 
maar de naam këloerahan gegeven aan de aldaar 
in het leven geroepen inlandsche gemeenten.

KËLOEWAK (jav., mal.). Zie PANGIUM.
KËLONGKANG of KLONGKANG (batav. mal.). 

Zie PSOPHOCARPUS.
KÈLOR, KÉLOER (mal., jav., soend.). Zie 

MORINGA.
KÉMA. Strandnegorij in het district Tonsea der 

onderafd. Menado der afd. en residentie Menado 
(kéma komt van kima = schelp)); warm en onge
zond plaatsje, werd vroeger door veel schepen, 
waaronder walvischvaarders, die er kwamen ver- 
vcrschen, aangedaan. De reede van Kéma is in 
den Westmoesson veilig en wordt dan nog wel cens 
gebruikt voor het lossen en laden van goederen 
bestemd voor of afkomstig van Menado, daar de roe
de van Menado in dien tijd onveilig is. Kéma telt 
slechts 600 zielen, meest van elders gekomen 
vreemdelingen, geen echte Minahassers(zie Sarasins, 
Iteisen in Celebes, I, '1). Het is door wegen met 
Menado en Tondano verbonden.

KÉMA. De grootste van alle doopvontschelpen 
(zie aldaar), Tridacna gig as, wordt aldus in de Kleino 
Molukken genoemd; in liet Maleisch heet zij kima, 
jav. kima.

KËMADÈH, KËMADÉAN of KÉMLADÉAN
(jav.J. Zie LORANTHUS.

KËMADOEH (jav.). Zie FLEURYA en LAPOR- 
TEA.

KËMANDÈN (jav.). Zie MELASTOMA.
KËMANG (mal., soend.). Zie MANGIFERA 

CA ESIA.
KËMANGGA of KËMLANDINGAN. jav. naam 

voor Spinnen, Araneidae; mal. : laba-laba of 
lawa-lawa. De Dajaks op W.-Borneo kennen een 
groote V a 11 u i k s p i n 
Tabangkang. De Vogelspin heet in ’t Maleisch 
laba-laba bësar. De Soendaneezen noemen een spin:

2 dagen per prauw op. Het. verst bereikte punt lag 
op 4° 41' Z.B. en 140° 57' 50" O.L.

De K. Augustarivier is tot de Ned. grens met 
vaartuigen van 1.5 M. diepgang bevaarbaar, daarna 
nog slechts over korten afstand met prauwen. Waar
schijnlijk ontspringt zij op het Victor Emanuel-Ge- 
bergte. De rivier heeft een ontelbaar aantal bochten 
en veel zijrivieren vloeien er in; aan den bovenloop 
werden hangbruggen aangetroffen. De bevolking was 
bij de opvaart vijandig, bij den terugkeer vriend
schappelijk gezind.

KEIZERSBAAI. Zie SEMANGKOBAAI.
KEIZERSPIEK, SEMANGKO-BERG. Berg in het

zuiden van de Lanipongschc Districten. Deze vormt 
de hoogste verheifingvan een rug,"dié met den Goe- 
noeng Sëkintjau (171S) M. in Benkoelen samen
hangt. Hare hoogte bedraagt 2102 M., terwijl de 
in hare nabijheid staande top de Kabawok een 
hoogte heeft van 1641 M. (zie afzonderlijk artikel 
TANGGAMOES).

Aan den voet van den Keizerspick ligt aan de kust 
de hoofdplaats K o t a A g o e n g der gelijknami
ge onderafdeeling, van waar over de Oostelijke 
hellingen van dezen berg de groote weg naar Telok- 
betong gaat, terwijl aan de Westzijde van Kola" 
Agöeng~ uit een paardenpad over sterk hellend 
terrein langs Wai Panas naar het op een S00M. 
hoog plateau gelegen Oeloe Beloe voert, bewoond 
door lieden, afkomstig uit do bovenlanden van 
Benkoelen, waar klimaat en bodem gunstig zijn voor 
de koffiecultuur en de teelt van Europeeschc groen
ten. Op bedoeld gebergte ontspringen aan de Zuid
zijde tal van riviertjes, alle kort van loop en in de 
Semangkobaai uitmondende, waarvan het water 
voor de rijstcultuur op sawahs wordt benut. Op 
verschillende plaatsen aan den voet van dit ge
bergte treft men warme bronnen aan, die op vul
kanische formatie van den bodem wijzen.

KÈKAH. Zie AKIKAH.
KËKARA (mal.). Zie DOLICHOS.
KËKËBLËK. jav. Het is twijfclachtig'of de naam 

in zoölogischen zin gebruikelijk is en niet ten rechte 
de benaming is voor een boozen geest in de gedaan
te van een vleermuis. Zie VLEERMUIZEN, IN- 
SEKTENETENDE.

KÈKÈK (mal. Bandjermasin). Zie DWERG- 
EEKHOORNTJES.

KÈKÈS (soend.) Zie BOOMSPITSMUIZEN. 
KËKIK (eiland). Zie LAWIN (EILN). 
KËLABAT of KËLABËT (mal., jav.). Zie TRI- 

GONELLA,
KËLADI (mal.). Zie COLOCASIA.
KËLAJANG. Naam op Billiton en Möndanao 

voor eene Z w a 1 u w-soort Ilirundo javanica; 
deze en Peirochelidon nigrican-s heeten op de 
Aioe-eilanden Teloloar, op de Kei-eilanden Wok- 
woka.

KËLAJOE (jav.). Zie ERIOGLOSSUM. 
KELALING. Zie VALLEN.
KËLAMPANG (mal.). Zie STERCULIA FOE- 

TIDA.
KELANG. Eiland ten Westen van het eiland Ce- 

ram op 3° 10' Z.B. en 127' 47' O.L., behoorende tot 
de onderafdeeling West-Ceram, afdeeling Ceram, van 
de residentie Amboina. Het verheft zich bet hoog6t 
nabij de Oostkust in den steilen berg Tonoe 800— 
850 M. hoog. Het eiland telt een aantal kampongs, 
de mee»te liggen aan de Oostkust.,.-!

KËLAPA. Eiland met een kustlicht in straat 
iSapeh, ten O. van Soembawa.

KELASAN. Zie KALASAN.

.

;

onder den naam van
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1lantjah, dc Madoereezen: kanti laba-labo, de Bali- 
ncozen Kalcawa of Kakaouahoonbong; op de Mo- 
]ukken PJasoe.

KËMANGI (jav.). Zie OCIMUM SANCTUM.
KËMBANG (RAWA). Uitgestrekt moeras op 

Java, residentie Banjocmas, afdcoling Tjilatjap, 
district Pegidingan ten Z. van do lidcifdplaats 
Sidarcdja van dat district.

KËMBANG (jav., sound, en naast het woord 
„boenga” ook in het mal. voorkomend). Bcteekent 
b 1 o e m, en wordt vaak vóór de benamingen van 
bloemdragende planten gevoegd. Wanneer men deze 
niet onder kembang of onder boenga vindt, zoelco 
men ze op het hoofdwoord.

KËMBANG AJER MAWAR (mal.). Zie ROOS.
KËMBANG BANC-AH (jav.). Zie AMORPHO- 

PHALLUS VARIABILIS.
KËMBANG BOEGANG (SOEND.). Zie CLERO- 

DENDRON.
KËMBANG DJALAK (jav.). Zie BUTEA. Do 

hoog-Jav. benaming is „sekar djalak”, eveneens 
beleekenend de bloem van den plasa-boom, die ge
bezigd wordt voor het vangen van djalaks (zie onder 
dit woord). Ten onrechte is in Dl. I onder Butea een 
onderscheid in beteekenis vermeld tusschen de uit
drukkingen „kembang-” en „sekar djalak”.

KËMBANG KANTJING (jav.). Zie GOMPHRE-

Java; of liet van voren toegeknoopte, vooral in Wcst- 
on Oost-Java. Dc leem bon i9 steeds van gebatikt ka
toen, soms ook wel van KAIN-KËMBANCAN (zie 
dit woord), maar is nimmer efftonklourig of van zijde. 
De ouderwotsche en nu nog aan do Vorstenhoven 
streng gevolgde dracht der kom bón, is dwars even 
boven dc borsten, en met geheel blootgelaten schou
ders en armen. In het gewone leven trekt de vrouw 
daarbij een kort, van voren wijd openblijvend baadje 
(Jav. klambi) aan. De gewone afmeting van een 
këmbën is c.a. 0,50 M. breed (dus de halve breedte 
van het gebruikelijke batik-katoen of mori), bij 
2,50 M. lengte; de geliefde midden-versiering is de 
langgerekte schuine ruit of spiegel (Jav. moelang), 
van afwijkende en effen kleur, al dan niet met ver
siering van binnenwaartsche haakjes (tjoemsngki- 
rang). Zie nader Rouffaer en Juynboll, Dc Batik- 
kunst in N.-I. (1914), p. 89—103, met Platen 1,. IS— 
20, 24, 2G, on 52 met 91 (këmbën’s van kaïn- 
këmbangan, in kleuren), en verg. BATIKKEN, 
sub 8.

KËMBILI (mal.). Zie COLEUS TUBEROSÜS.
KËMBOENG, IKAN (mal.). Zie MAKREEL- 

ACHTIGEN.
KËMËNIRAN of MËNIRAN (mal. batav.). Zie 

PHYLLANTHUS URINARIA.
KEMENJAN (Goenoeng). Een laag gebergte in 

do onderafdeeling Serbödjadi ter Oostkust van 
Atjèh, die den ouden meerbodem, waarop thans 
het sawahcomplex van Lököp ligt, in het Oosten 
afsluit. De Woïhni Serbödjadi trekt er een nauwen 
koker doorheen en verlaat het gebergte onderden 
naain Woïh ni Djemèh.

KËMIRI. District van do afdceling Poerworedjo 
regentschap ICoetoardjo, residentie Kedoe, met ge
lijknamige hoofdplaats.

Het heeft eene oppervlakte van 141 K.M.3 en is 
verdeeld in 3 onderdistricten met gezamenlijk 72 
desa’s. Op hot einde van 1905 bestond de bevolking 
uit enkele Europeanen en ongeveer 55.000 Inlan
ders.

NA.
KËMBANG LAWANG (mal.). Zie CINNAMO- 

M UM PARTHENOXYLON.
KËMBANG MATAHARI (mal.). Zie HELIAN- 

THUS.
KËMBANG MANTÉGA (mal.). Zie TABERNAE- 

MONTANA.
KËMBANG MAWAR (mal., jav.). Zie ROOS.
KËMBANG MËRAK of MÉRAKAN (mal., jav.). 

Zie OAESALPINIA PULCHERRIMA.
KËMBANG PAGI-SORÈ (mal., batav.). Zie MI- 

RABILIS.
KËMBANG PATIMAH (mal.).ZieANASTATICA.
KËMBANG PALA (mal.). Foelie. Zie NOTE- 

MUSKAAT.
KËMBANG POEKOEL-AMPAT (mal., batav.). 

Zie MIRABILIS.
KËMBANG POELOE (jav.). Zie CARTHAMUS.
KËMBANG SARI TJINA (mal. batav.). Zie 

VINCA.
KËMBANG SËDËP MALËM (mal., jav., soend.). 

Zie POLIANTHES.
KËMBANG SËMANGKOK (mal.). Zie STERCU- 

UA SCAPHIGERA.
KËMBANG SËPATOE (mal.). Zie HIBISCUS 

ROSA SINENSIS.
KËMBANG SOENDËL MALËM (mal., jav., 

sound.). Zie POLIANTHES.
KËMBANG WËKTOE KËTJIL (mal.). Zie MI

RABILIS.
KËMBANG WÈRA (soend.). Zie HIBISCUS 

ROSA SINENSIS.
KËMBAR GOENOENG. Een dor hoogo toppen in 

hot Wilhclmina gebergte gelegen op do grens van 
do Alaslandon en de Afdceling Oostkust van Atjèh. 
Do twee nagenoeg even hooge toppen, respectieve
lijk van 2349 en 2333 Moter hoogte, hebben hem 
don naain van Tweelingsgebergte bezorgd. Op den 
hoogsten top ontspringt dc Batang Sérangan.

KËMBËN. De Jav. borstdoek voor vrouwen, zeer 
algemeen in de Vorstenlanden nog gebruikt, daar
buiten in hoofdzaak vervangen door het enkolo 
baadje: de badjoe 1coe.roe.ng, d.i. het van voren ge
sloten baadje, in de meeste residenties van Midden

in dit district worden de tempelgrotten Goewa- 
Tëbasan on G. Lanang aangetrofïen.

KËMIRI (mal.). Zie ALEURITES MOLUC- 
CANA.

KËMIRI TJINA (mal.). Zie HERNANDLA.
KËMLADÉAN (mal.). Zie LORANTHUS.
KËMLANDINGAN (jav.). Zie LEUCAENA.
KËMLANDINGAN-GOENOENG (jav.). Zie AL- 

BIZZIA MONTANA.
KËMOEKOES (mal.). Zie PIPER OUBEBA,
KËMOENING of KAMOENING (mal., jav., 

soend., bal.). Zie MURRAYA.
KËMOENTING of KARAMOENTING (mal.). Zie 

RH OD OM Y RT US.
KËMONG. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU

MENTEN. ,» • ’ ' : - -
KËMPANG. Zie VAARTUIGEN.
KËMPAS (mal.). Zie KOOMPASSIA.
KËMPJANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 

STRUM ENTEN.
KËMPOEL. Zio MUZIEK EN M UZI E KI NSTRU - 

MENTEN. - -■
KËNANGA (mal., ja‘v., sound.). Zio CANAN- 

GIUM.
KËNARI of KANARI (mal., jav., soend.). Zie 

CANARIUM „COMMUNE en ELEMI.
KËNDAL (jav., soend.). Zie OORDIA }IYXA.
KËNDAL. Westelijkste afdeeling en regent- 

sclïaji van de residontio Scmarang, door do Kali 
Koota van Pekalongan gesehoiden met eeno
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baai van Kendari (zie KENDARIBAAI) uitmondt, 
gelegen, is ceno nict-onbelangrijke handelsplaats. 
De naam is volgens Dr. Adriani afgeleid van Kanda- 
ri, Kandai, een bamboestok om een prauw door on
diep water (kandas) te boomen. Kandari was oor
spronkelijk de naam van een stukje der baai. Dn 
plaats bestaat uit een honderdtal houten, op hoogo 
stijlen gebouwde hutten, die bij dagelijkscken vloed 
in het water staan (zie Sarasin’s Reisen in Celebes 

J. X. Vos ma er, Verh. Bat. Gen. XVII , 1839.) 
KENDARIBAAI. Ruime, O—W loopende baai 

met diepen, maar n au wen en bochtigen toegang aan 
de Z.O. kust van Celebes op ongeveer 4° Z.B., waar
aan de gelijknamige handelsplaats, zie KENDARI. 
De baai is rondom ingesloten door hoog land en 
levert voor diepgaande schepen een veilige anker
plaats op. Zie Zeemansgids deel V.

KENDAWANGAN. Rivier in Zuid-Matan aan 
de Westkust van Borneo. Zie BORNEO, IV C. 
Het stroomgebied dezer rivier omvatte voorheen 
het halfzelfstandige landschap Kendawangan on
der een bestuurder, aan het vorstenhuis van Ma- 
tan verwant.

KÉNDÈKA (batav. mal.). Zie BRUGIERA 
ERIOPETALA.

KÉNDËNG. Dit woord beteekent bergketen en 
is de algemeene benaming van het gebergte, het
welk zich door geheel het Zuiden van de residen- 
tiën Bantam en de Preanger-Rcgentschappen uit
strekt’. In engeren zin heet dit gebergte Këndëng in 
de afdeeling Tjaringin en het Westelijke gedeelte 
van Lëbak. — Ook de Noordrand van den ouden 
Idjèri-krater wordt met dezen naam aangeduid. 
Bovendien zijn er eenige vulkaanruïnes in de 
Preanger, die Këndëng heeten, b.v. de Këndëng- 
Loehoer, de Këndëng-Patoeha, de Kéndëng-Wa- 
ringin.

KËNGANGRANG (jav.). Zie KËRËNGGA.
KËNINGAR, KANINGAR (jav.). Zie KANEEL.
KËNONG. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU

MENTEN'
KËNTANG (mal., jav., sound.), vaak met bij

voeging van Bëlanda, Wëlanda (mal., sound.), 
Wlanda, L£nd& (jav.) = Hollandsch. Zie AARD
APPEL.

KËNTANG DJAWA (jav.). Zie OOLEUS TU- 
BEROSUS.

KENTERING. Zie KLIMAAT.
KËNTJËK.Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU

MENTEN.
KËNTJIR. Zie LANDBOUWWERKTUIGEN.
KËNTJOER (.mal., jav.). Zie KAMPEEKIA GA

LA NGA.
KEO. Vulkaan, zie AMBOEROMBOK.*./ .
KÈOE (daj.). Zie ORANG OETAN. ^
KÈONG. Algemeene Malcische naam voor huisje, 

schelp van de huisjesslak en van andere in derge- 
lijke schelpen levende dieren. Javaansche naam 
voor een tot deProsobrancJtia (zie GASTROPODEN) 
behoorende Slak, Ampullaria, in het sound. 
toetoet genaamd.

KËPAH (mal.). Schelpdier. (Zie aldaar).
KËPAHIANG. Hoofdplaats van de onderafdee- 

ling lledjang der afdeeling Lëbong in de residentie 
Benkoelen. De uitspraak luidt Këpajang, een woord, 
dat den naam oanduidt van een groeten boom 
waarvan de vruchten, die een bittere bedwelmende 
pit hebben, gebruikt worden tot bereiding van olie, 
welke als surrogaat voor klapperolie dient. De plaats 
ligt 501 M. boven zee, aan den linkeroever der hier 
diep in gesneden, als bergstroom voort bruisende

oppervlakte van 1082 K.M.2, bestaande uit drie 
contröle-afdeelingen: Këndal, Sclokaton en Bod ja 
en 5 districten: Këndal, Kaliwóerigoè, Welen, Sélo- 
katon en Bodja.TJè particuliere industrie heeft zich 
in deze afdeeling zeer ontwikkeld; er komen voor 3 
suikerfabrieken, 23 ondernemingen voor koffie, 
cacao, kina, thee, kapok, rubber en specerijen, go- 
dreven op 87 erfpacbtseroeelen; verder 6 onderne
mingen voor rijst, pahtwidja (tweede gewassen), 
tabak en visch, gedreven op 9 erf pacht spcrceelen.

Er komen in Këndal verscheidene minerale 
jodiumhoudende bronnen voor, o.a. die van Gëba- 
ngan,Ngasinan en Pëlantoengan,alle op de hellingen 
van den G. Prahoe. Bij die van Pëlantoengan is 
het bekende gezondheids-établissement opgericht. 
De bevolking bedroeg op ulto. 1905 ruim 372.000 
zielen, waarvan 1200 Chineezen en 670 Europeanen. 
De afdeeling wordt doorsneden door den grooten 
postweg en door de stoomtramlijn Cheribon—Sema- 
rang.

De zeevischvangst wordt door de bevolking aan 
de kust op groofcè schaal gedreven. Këndal voorziet 
de hoofdplaats Semarang van zeevisch. De afdeeling 
is aan de kust ongezond, daar veel malaria '.wordt 
aan getroffen; in het binnenland is het klimaat ge
zond en friseb. Twee gouvemementsrubber-onder- 
nemingen worden in bet district Bodja aangetrolïcn 
te Mërboeh en Kaliwringin,- terwijl te Bodja en 
Sélokatan suikerrietbibitcultuur wordt gedreven.

De afdeeling wordt doorsneden door de Kali 
Bodri (zie aldaar), die sedert 1914 onder geregeld 
beheer is gebracht. Vóórdien trad zij in den West
moesson buiten hare oevers, en voerde vrij veel zand' 
aan. De rivierdelta heeft tot Noordelijke punt Oc- 
djoeng K&r&wëlang.

In het district Weléri ligt de mijnbouw-concessie 
Tjiploek voor het winnen van petroleum enz^ófrtvv

KËNDAL. District van de gelijknamige afdeeling 
en het regentschap der residentie «Semarang. Het 
heeft eene uitgestrektheid van lil K.M.2 en had op 
ulto. 1905 eene bevolking van ruim 80.000 zielen, 
waarvan een 100-tal Europeanen en 400 Chineezen. 
Alhoewel in het district zelf geen suikerfabriek 
wordt aangetroffen, vindt men er groote aanplan
tingen van suikerriet van de fabrieken Kaliwoengoo, 
Tjipiring en Gernoeh, in de aangrenzende districten 
gelegen. Het district is verdeeld in drie onderdis- 
tricten. /f f fCj ■/

KJSN0AL.. Hoofd plaats van de gelijknamige af- 
deelmg^ regentschap en district der residentie Se
marang. Het is een plaats, gelegen op 27 K.M. van 
Semarang aan den grooten postweg aan de Javazee 
en aan de stoomtramlijn Samarang—Cheribon. Op 
ultimo 1905 had zij eene bevolking van 15000 zie
len, waarvan een JOOtal Europeanen en 400 Chi
neezen. De Chineesche wijk is vrij belangrijk, de 
handel van de Chineezen met de Inlandsche bevol
king is druk. yl

KENDALPAJAK. Bekende Christengemeente, 
ongeveer 18 K.M. ten Zuiden van Malang, residen
tie Pasoeroean, gelegen.-'^

KËNDANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

KENDARI. Onderafdeeling der afdeeling Oost- 
Celebes van het gouv. Celebes en onderh., omvat
tende het zelfbesturend landschap Laiwoei (zie al
daar), onder een pi viel gezaghebber met standplaats 
Kendari.

KENDARI (KANDARI). Standplaats van den 
besturenden ambtenaar en zetel van het zelfbestuur 
van Laiwoei en aan de rivier Kendari, die in de
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KËPOENDOENG (jav., soend.). Zie BAOCAU 
REA RACEMOSA.

KÉPOH (JAV., soend.). Zie STERCYLIA FOE- 
TIDA.

KËPOH. Grootste veemarkt van Madoera, on
geveer 10 K.M. beoosten do hoofd plaats Pamekasan 
in het distr.Boender,contröle-afdceling,regentschap 
en afdeeling Pamekasan, aan den grooten postweg 
naar Soemënëp gelegen.

XËPRAK. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU
MENTEN.

KÈRA-KÈRA. Naam in West-Nieuw-Guinea 
aan een voorwerp, dat dient om b.v. 

pad voor het verkeer af te sluiten, om te

Mocsi. Het aantal inwoners bedraagt 990, waarvan 
slechts een 20-tal Europeanen, terwijl do Chin. 
wijk 1G0 inwoners telt. De weekmarkt wordt zeer 
druk bezocht, doordat Këpahiang ligt aan den 
grooten weg, die Noordwaarts naar Moeara Aman, 
zuidwaarts do Mocsi af naar Töbingtinggi in Palcm- 
bang voert, terwijl een weg van 57 K.M. lengte 
Westwaarts naar de hoofdstad Benkoelen gaat. 
Aan den laatsten weg bevindt zich ook de gouver- 
nements katoenaanplant te Karang Tinggi, waarop 
de met die cultuur genomen proeven als mislukt 
moeten worden beschouwd. In Këpahiang bevin
den zich ook de bijna G00 Soendaneesche immi
granten, die op initiatief van den controleur 
Hooyer zich hier vestigden, en reeds 110 bouws 
grond hebben ontgonnen. De milit. bezetting werd 
in 1907 opgeheven.

literatuur: Teijsmama 1915. blz. ‘100 en 5S7.
KÉPAJA, meer gebruikelijk PéPAJA (versch. 

talen; jav.: Katès, Katèla; soend. gëdang). Zie 
CARICA.

KËPAJANG (mar.). Zie PANG1UM.
KËPAJANG. Zie KËPAHIANG.
KEPALA. De Zuidelijkste en hoogste der jongere 

cruptiekcgels (3035 M.), die zich binnen den ouden 
krater van den Ajêg-Ajég-vulkaan hebben gevormd 
(zie aldaar).

KËPANDJÈN. Contröle-afdeeling met gelijk
namige hoofdplaats van de afdeeling on het regent
schap Malang, residentie Pasoeroean, bestaande en
kel uit het district Senggoeroeh (zie aldaar). Do 
hoofdplaats ligt 340 M. boven de zee. . . /

KËPANOEHAN. Landschap behoorendc tot de 
onderafdeeling Rokan, afdeeling Bengkalis, gou
vernement Oostkust van Sumatra.

KEPAS. Een der hoogvlakten van deBataklandön 
in de residentie Tapanoeli, uitmakende de kern van 
do Pakpak-landen (zicaldaar).In het Noorden wordt 
zii door de Kepas-keten gescheiden van Pegagan, 
terwijl in hot Zuiden het hoogere Deleng Batoe 
Arden-gebied de scheiding vormt met Simsim. 
Do hoogvlakte verheft zich ongeveer 1400 M. en 
bestaat voornamelijk uit tufgesteenten, waarin zich 
de Lau Si MbÖlin, een zijrivier van do Simpang 
Kiri, een diep dal heeft uitgeschuurd. Haar opper
vlakte kan geschat worden op 705 K.M.2, waarvan 
ongeveer */4gedeelte oerwoud is; het aantal bewo
ners bedraagt 5500, zoodat de dichtheid van be
volking niet meer dan gemiddeld 7 inwoners per 
K.M.2 bedraagt. Het Westen schijnt liet dunst 
bevolkt te zijn.

KËPÉR. KËPËR LAOET (Ikan-). Zie KLIP- 
VISSOHEN.'

KËPITING. Javaansche naam van een Zwem- 
krab, No,plumis pelagicus;

KËPODANG of KAPODANG. Javaansche naam 
voor do Wielewaal, Oriolus maculatus. Deze 
heet bij de Maleicrs op Sumatra (Deli) Sêlöm- 
poekau en op WesL-Sumatra Mantilau, ook banti- 
lau; op Celebes wordt O.eclebeusis Goelalahe ge
noemd. Op de Aroe-eilanden heet Oriolus viridis 
si mus Toctoer.

KËPODANG-SOENGOE. Javaansche naam voor 
R u p svogelsoort, Orauculus javensis. Grau 

culus papuensis, ook een R u p svogcl, heet op 
do Aroccilanden Kartoella; Orauculus hypolcucus 
wordt op de Koi-eilandon Sigoejet genoemd. Eene 
verwante soort, Orauculus Sumatrcnsis, heet op 
West-Sumatra Sikoh.

KËPOEHof KËPOH (jav.,soend.).Zie STEROU- 
LIA FOETIDA.

gegeven 
een
voorkomen dat van een vruchtboom door een 
ander de vruchten worden weggehaald, of om bij 
het verlaten van de woning ongenoode gasten te
weren.

De kèra-kèra vertegenwoordigt de persoon, die 
het voorwerp plaatst, en geen Papoea zal datgene 
doen, wat de oprichter van het tceken heeft willen 
beletten, wetende dat hem dan de onaangenaamste 
dingen, ziekte en dood, kunnen treilen. Het schen
den van een kèra-kèra wordt als een persoonlijke be- 
leediging beschouwd.

Dit gebruik komt op geheel Nieuw-Guiuea voor, 
maar onder verschillende namen. Zaak is het,dcrgc- 
lijke kenteekenen te eerbiedigen ter voorkoming van 
onaangenaamheden met de bevolking.

KËRABOEKOE. Zie SPOOK DIERTJE.
KËRADJAAN, bestaande uit Keradjaan na Sëm- 

bilan en Keradjaan na Sëpoeloeh, twee oude land- 
schapfederaties in de bovenstreken der onderafdee
ling Laboean Batoe van de Oostkust van Sumatra. 
Reeds in 1907 hadden de 9 hoofden van Keradjaan 
na Sémbilan en de 10 hoofden van Keradjaan na 
Sëpoeloeh, tot dusver onafhankelijk, te kennen ge
geven, dat zij zich onder het rcchtstrceksch bestuur 
van het Gouvernement wilden stellen, doch dit 
werd niet gcwenscht geacht in deze omgeving van 
zclfbesturende landschappen. De 19 landschapjes 
waren te klein om elk afzonderlijk onder de werking 
van de „korte verklaring” te worden gebracht, ter
wijl zij tegen vcrceniging tot één landschap bezwaar 
hadden, omdat de hoofden niet genegen waren een 
der hunnen als hun meerdere te erkennen. Tenslotte 
is een oplossing gevonden, door zo gezamenlijk bij 
het landschap Bila te voegen. In Mei 1915 ver
klaarde ieder der hoofden, dat zijn landschap voor
taan deel zoude uitmaken van Bila en hij den 
Soetan als zijn landschapshoofd erkende. Bij Gouv. 
Besl. van 24 Dec. 1915 no. 41 is zulks goedge
keurd, terwijl Soetan Bidar Alam Sjah, landschaps
hoofd van BiJa, in verband met dip vergrooting 
van zijn gebied opnieuw de korte verklaring af legde. 
Als een nieuw district, met een districtshoofd 
onder do rechtstreeksche bevelen van don Soetan, 
zijn de vroegere 19 landschapjes ingolijfd.

De 2 federaties beslaan een opporvlakto van 
450 K.M.2 en worden bowoond door totaal 5000 per
sonen, bijna uitsluitend Toba-Bataks, die behalve 
een 3-tal Christongezinnen, Mohammedanen zijn. 
De bevolking geniet een zekere welvaart, want het 
bergachtige, zwaar begroeide land is zeer vruchtbaar 
en levert met geringe moeite mooie rijstoogsten. In 
hoofdzaak wordt nog de droge rijstbouw beoofend, 
doch er is een streven merkbaar om den natten rijst
bouw toe te passen.

KËRADJAAN AMPAT. Landschap aan do Z.- 
kust van het eiland Roti, deel uitmakende der 
afdeeling Zuid-Timor en eil., residentie Timor on

oeno
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rangrang, ngang-rang of kengangrang; soend. 
kararanggé). Zie MIEREN.

KËRIDIK(mal.). Sprinkhaan. Zie RECHTVLEU- 
GELIGEN.

KËRING (soend.). Zie GAULTHERIA.
KERK, KERKBESTUUR, KERKGENOOT

SCHAP. Zie EEREDIENST en ZENDING.
KËRMI, KRËMI (mal., jav.), TJERMI (mal.). 

IvROEMA (jav.) Namen voorhuid- en ingewands- 
niaden.

KERN (Dr. JOHAN HENDRIK CASPAR). Geb. 
Ie Poenvoredjo 0 April 1833. Na de voorbereidende 
studie voorde academische lessen te Groenlo, Does
burg en Zutfen, bezocht hij de Hoogescholcn te 
Utrecht, Leiden (waar hij 12 Oct. 1855 promoveerde 
op dissertatie gct.: „Specimen exhibens scriptores 
Graecos de Rebus Persicis Achacmenidarum monu
ment is collatos”) en Berlijn. Nadat hij van 1858 tot 
1862 als leeraar aan het Kon. Athenaeum te Maas
tricht in het Grieksch onderricht had gegeven, werd 
Kern, die zich vooral op de studie van het Sanskrit 
had toegclegd, in 1863 tot Hoogleeraar in die taal 
aan het Queens-collcge te Benares (Britsch-Indië) 
benoemd. Na een tweejarig verblijf in Indiö werd 
bij tot Hoogleeraar in het Sanskrit aan de Hooge- 
school te Leiden aangesteld, welke betrekking hij 
18 Oct. 1S65 aanvaardde met het uitspreken eencr 
redevoering: „Het aandeel van Indië in de geschie
denisder beschaving”. Terwijl Kern met roem onder 
de eerste kenners van het Sanskrit bekend stond en 
voorts ook hoogst belangrijke bijdragen geleverd 
heeft op andere gebieden van Indo-Germaansche 
taalstudie, verwierf hij zich niet minder groote ver
diensten met betrekking tot den Indischen Archipel 
door zijne studie van het Oud-Javaansch en door de 
vergelijkende studie der talen van die eilanden-groep 
en de daarmede verwante talen, waartoe hij met 
V.d.Tuuk (en vóór dezen in zekeren zin al Crawfurd) 
den stoot heeft gegeven en die hem in hoogc mate 
hare ontwikkeling dankt. Na den dood van Roorda 
werd Kern tijdelijk belast met de betrekking van 
Hoogleeraar in het Javaansch aan do Rijksin- 
stelling te Leiden. Bij de invoering van de wet op het 
Hoogcr onderwijs op 1 Oct. 1877 werd liij van die 
taalt ontheven, doch ook daarna verrijkte hij de 
taalstudie van den Indischen Archipel met me
nige uitnemende bijdrage. Kern, die ook een der 
voornaamste medewerkers geweest is aan het 
Sanskrit-woorden boek, door het Russisch Gouv. 
viitgegeven, was sedert 7 Mei 1866 lid on sedert 
1892 voorzitter van de letterk. afdeeling der Kon. 
Acad. van Wetenschappen. Na zijn emeritaat in 
1903 vestigde hij zich te Utrecht. Ook daar bleef 
hij zijne beste krachten aan de wetenschap wijden, 
terwijl hij ook in vraagstukken van anderen aard 
van zijne belangstelling blijk gaf. Hij overleed daar 
4 Juli 1917.

Van zijne talrijke werken kunnen hier alleen 
genoemd worden, die, welke betrekking hebben 
op het Sanskrit en nauw hiermede samenhangende 
vakken, alsmede die, welke, handelen over den 
Indischen Archipel. Van de eerste zijn de voor
naamste: Tekstuitgave van het astrologisch werk 
Brhat-Samhita van Varahumihira, (Oalcutla 1865. 
de Engelschc vertaling in J. R. As. Soe. Londen 
1870 vgg.); Varahamihara’s Yogayatra in tekst 
en Hoogd. vertaling, (Indische Studiën, Lcipzig 
1868—7J); Uitg. van het „Ayarabhatiam witli 
the cornmentary Bhatadïpika”, Leid. 1874; Uitg. 
van do „Jatakamala”, Boston 1891; Over de 
jaartelling der Zuidelijke Buddhiston, Amst. 1873;

Onderh. samengesteld uit do landschapjes Bokai, 
Kéka, Loie en Taloë.

KËRA (mal.). Zie. JAVAANSCHE AAP. 
KËRAKAH. Zie VAARTUIGEN.
KERANDANG (mal., jav.). Zie ÜARISSA. 
KËRANDJI of KRANDJI (mal., jav., soend.). 

Zie DIALIUM.
KËRANG (jav.). Naam voor een K o k h a a n, 

een tweekleppig weekdier, Cardium cdulc; ook Ki— 
djing.Won.lt algemeen gegeten, terwijl van de schelp 
kalk gebrand wordt. Zie SCHELPDIEREN.

KËRAPPAN. Stiercnwedloopen; het meest po
pulaire volksvermaak op Madoera. De Madoerec- 
zen zijn er op verzot. In vele desa’s worden fraaie 
jonge stieren daarvoor bepaaldelijk aangefokt en 
met zorg geoefend. De overwinnaar in zulk een 
wedloop is een man van gewicht.

De mededingende stieren worden gewoonlijk 
sierlijk uitgedost en zijn paarsgewijze voor lich
te, hoog naar voren omgebogen sleden gespan
nen, waarop de bestuurder staat. Meestal rennen 
twee, soms drie paar naast elkander naar het eind
doel. Daar het licht ontvlambare gemoed der Ma- 
doereesebe geïnteresseerden bij die wedloopen vaak 
al te sterk geprikkeld wordt, zijn allerlei soms bloe
dige excessen wel eens het gevolg en is streng 
politietoezicht dan ook dringend noodzakelijk. Bij 
de sinds een vijftal jaren op Madoera in gang 
zijnde stelselmatige veeverbeteringsmaatregelen is 
men o.a. ook doende om de Kërappan daaraan 
dienstbaar te maken en wel door slechts die stieren 
naar de van Regccringswego uitgeloofde geldprijzen 
te laten mededingen, waarvan de eigenaars zich 
verplichten om ze aan de voortteling te doen deel
nemen, iets dat tot dusver niet of slechts zeer 
zelden geschiedde, omdat men er — zij het ook 
ten onrechte — kwade gevolgen voor de Kirap- 
panstieren van duchtte.

KËRAS TOELANG (batav. mal.). Zie CHLO 
RANTHUS.

KËRBOEI (mad.). Zie KARBOUW. 
KERCKHOFF (CHARLES, EMILE, PIERRE 

VAN). Geb. 11 Nov. 1861 te Zwolle, vertrok in Sept. 
1881 als ambt v. d. burg. dienst naar Batavia, werd 
eerst tijdelijk, daarna, in Mei 1883, definitief adspi- 
rant-controleur te Pajokoemboch (Pad. bovenlan
den). In Mei 1886 werd hij controleur in de afdeeling 
Padang-lawas_(Tapanoeli), waar hij zich als bestuur
der onderscheidde. Genoodzaakt tot herstel naar 
Europa te vertrekken (1889) bracht hij een winter 
in Algerië door; in Ned.-Indië teruggekeerd werd 
hij (Febr. 1892) toegevoegd aan den Regeeringseom- 
missaris Gallois, belast met het instellen van een 
onderzoek naar den staat van zaken in de Mina- 
hasa. Twee jaar later werd hij secretaris der 
rës. Oostkust van Sumatra; na een paar maan
den werd hij door ziekte genoodzaakt naar Neder
land terug te gaan, waar hij 7 Oei. 1894 overleed. 
Hij schreef: Het Mal. tooneel ter Westk, van Suma
tra (T. Bat. Gen. XXXI, bl. 303); Opmerkingen 
over de zoogen. Orang Loeboe (T. Aardr. Gen. 2o 
Ser. VII, bl. 576; Aauleek. betreffende eenige in do 
afd. Padang lawas voorkomende Hindoe-oud heden 
(T. Bat, Gen. XXXII, bl. 487); Algerië (lnd. Gids 
1890); Rechtspraak volgens de adat, en Medcd. en 
opmerk, betreffende de slavernij in Ned.-Indië en 
hare afschaffing (lnd. Gids 1891); Afschaffing 
heerendiensten in Ned.-Indië en Toeneming van den 
Islam in Ned.-Indië (lnd. tolk 1890)

KËRËNGGA of KËRANGGA (mal.). Soort 
roode boschmier, wier beet zeer pijnlijk is. (jav.
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Engelscho vertaling van do Saddharma Pupda- 
^rilca, (in Sacred Books of tlio East, Oxford 1884){- 

Gcsohiedonis van het Buddhismc in Indië, Haar
lem 1881—1883; Manual of Indian Buddhism, 
Straatsburg 1896; Inscriptions cambodgionnes, (ont
cijfering en vertaling van Sanskrit-inscripties uit 
Cambodja, in Annales do 1’Extreme Oriënt, 1880— 
1882); Oyer de opschriften uit Koctei, Amst. 18S2; 
(palcuntaï&7 Indisch tooncclspcl, Haarl. 1862; Bij- 
d rage tot de verklaring van eenigc woorden in Pali- 
gescEriftên voorkomende, Amst. 1881; löevöegsolen 
op ’t Woordenboek van Ohilders, Amst. 1916; Over, 
het woord Zarathustra en dep mythisclieu. persoon 
van dien naam, Amst. 1S68-.-- —'

Voor do taalstudie van de*n Ind. Archipel zijn van 
het meeste belang, behalve de talrijke artikelen van 
Kern in de Bijdr. t. I. 1. en vlk., (waarin o. m. ge
handeld wordt over do Oud-Jav. Sprk. en over 
inscripties in den Ind. Arch. en waarin ook voorko
men de vertaling van het Oud. Jav. gedicht Naga- 
rakrlagama en van de eerste zangen van het Ra- 
'mayapa): Kawi-studiën, ’s Grav. 1871; Eene.Indi
sche sage in Jav. gewaad, Amst. 1876; Wftta- 
sah^aja, Oud. Jav. leerdicht over versLöiïvv, tekst 
en vert., Leiden 1875; Over do Oudjavaansehe .ver-, - 
taling van ’t Mahabharata, Amst. 1877; Over eene 
Oudjavaansehe Oorkonde yan Qaka 782, Amst. 
1880; Handschriften uit het eiland Formosa, Amst. 
1887; Over de vermenging van Qiwaïsme en Bud- 
dhisme op Java, naar aanleiding van het Oud jav. 
gedicht Sutasoma, Amst. 1888; Taalkundige gege
vens ter bepaling van het stamland der Maleisch- 
Polynesische volken, Amst. 1889; Over de bijschrif
ten op het beeldhouwwerk van Borö'Bocdóër, Amst. 
1895; Over het Mafoorsch, Leid. 1884; De Fidji-taal 
vergeleken met hare verwanten iu Indonesië en Pó- 
lynesië, Amst. 1886; tekstuitgave van het Oud. 
Jav. Heldendicht Ramayapa, ’s Gravenhage 19U0; 
De legende van Kuüjarakarna, Amst. 1901; Taal
vergelijkende verh. over het Aneityumsch, met een 
Aanhangsel over het Klankstelsel van het Eroman- 
ga, Amst. 1906.

Nog verdient vermelding eene bijdrage van Kern 
„Over de godsdienstleer der Burjaten”, Amst. 
1893; en eene reeks van aankondigingen van Rus
sische boeken en tijdschriften over volkenkunde 
in „Intcrnationalcs Archiv für Elhnographic”.

Het Kon. Inst. v. d. T. L. en Vlk. van Ned. Indië 
geeft thans een uitgave van Kern’s Verspreide Ge
schriften, onder zijn toezicht verzameld. Tot dus
ver zijn 6 doelen verschenen.

KËROEBOET (mal.). Zie RAFFLESIA.
KÉROENG-KÉROENG (mal.). Zie ZEEBAARS.
KERRIE. Zie RIJSTTAFEL.
KËRSOELA, verk.

METROXYLON.
KER5TEILAND. Zie OHRISTMASEILAND, 

alsook GRONDGEBIED (I, bl. 827).
KËRTANEGARA. District van do afdeeling en 

het regentschap Poerbolinggo, residentie Baujoe- 
mas, met eene oppervlakte van 268 K.M.-1 Het 
telt 93 desa’s met ^ 87000 inwoners, waarvan 

180-tal Vreemde Oosterlingen (in 1915). De 
hoofd plaats is Bobotsari.

KÉRTA. Een dorp, ongeveer 7 K.M. ten Z. van 
Djokjakarta. Hier heeft eens de Kraton van Sul
tan Agéng (1613—1646) gestaan. Er is niets meer 
van over dan één groote stcenen neut, waarop 
der vier hoofdstijlcn (sakft goeroe) van den pendap.l 
gestaan heeft. Daaruit blijkt wel, dat de gcheele 
Kraton van hout gebouwd is geweest en dit wet

tigt het vermoeden, dat Kërta (toen Karta gehee- 
ton) slechts een buitenverblijf is geweest van Sultan 
Agéng (zio dn Jonge IV blz. 269: ’t lloff, gelegen 
in een zeer grote volkrijcke open plaetse, charta 
genaemt, dacr do Mattaram hem meest on t- 
h o u d t (= zich ’t meest ophoudt), terwijl zijn 
cigonlijko Kraton (paleis) nog altijd te Koeta- 
Gedó (zie bij Kotta Gcdé), eenige kilometers noor- 
clclijkcr gelegen was. Van Kértsl uit heeft Sul
tan Agéng blijkbaar het toezicht gehouden op 
het bouwen van den uitgestrekten Kraton te 

. Plèrèd (zie bij KEDATON PLÈRÈD), dat 
geveer */« K.M. ten O. ervan ligt. Uit het feit, 
dat de Kraton to Plèrèd die van zijn zoon 
Amangkocrat I (1646—1677) genoemd wordt, valt 
op te maken, dat Sultan Agéng er zelf niet 
meer gewoond heeft. De desa Kérta is gelegen 
aan de Kali Gadjah wong, een zijrivier van de 
Kali Opak.

KERTOPATI. Beginpunt van den Zuid-Sumatra 
spoorweg in de residentie Palcmbang, welke over 

. Praboemoclih en Gocnoengmegang naar Moeara 
Enim leidt en sedert 2 April 1917 voor het publiek 
is opengesteld. De hier 450 M. breede Moesi was 
oorzaak, dat men aan de Oeloezijde van de rivier 

,als begin- en eindstation Kertopati heeft ingericht. 
Een veerdienst, door de S.S. ingesteld, zorgt voor 
de aansluiting met de stad Palembang aan de 
Ilirzijde.

KËRTOSONO. District, gelegen in de gelijkna
mige contröle-afdeeling, regentschap en afdeeling 
Bérbëk, residentie Kediri. Bij de gelijknamige hoofd
plaats scheidt"zlclï een zijtak af der hoofdlijn van 

"den spoorweg Soerakarta—Soerabaja, welke de 
vallei der residentie Kediri tot Bhtar doorkruist, 
en van daar doorloopt tot Malang en verder 
naar Soerabaja.

KËSAMBI (jav.). Zie SCHLEICHERA.
KÈSÓ-KÈSÓ. Zie MUZIEK en MUZIEKIN

STRUMENTEN.
KËSOEMBA of KOESOEMBA (mal.). Zie CAR- 

THAMUS.
KËSOEMBA KËLING of KOESOEMBA (mal.). 

Zie BIXA.
KESTEREN (CAREL ELIZA VAN). Geb. 12 Aug. 

1837 te Nedc (Gelderland) uit het huwelijk van 
G. van Resteren, predikant en J. M. Bosch. Ver
trok in 1861 naar Indië, na in Nederland een drietal 
actcs voor middelbaar onderwijs verkregen te heb
ben en was op Java ongeveer 2 jaar werkzaam als 
gouverneur van 3 zoons en 1 dochter van den Pan- 
géran-Ariü, Tjondra Négilrd, regent van Demak. In 
1863 trad hij te Semarang op als redacteur van do 
destijds als weekblad verschijnende „Locomotief”, 
die bij langzamerhand tot een dagblad wist opte- 
voeron. In 1878 legde hij do redactie neder (hij 
bleef echter do directie behouden) en keerde naar 
Nederland terug, waar hij met medewerking der 
HII. Mr. W. K. Baron van Dedem, Jhr. R. v. Al- 
phen, Bosscher o. a. het thans nog bestaande tijd
schrift „de Indische Gids” oprichtte, waarvan hij 
do directie vele jaren voordo en waarin tal van 
bijdragen van zijno hand verschenen, die van zij
nen vooruitstrevenden zin en zijne liefde voor Indië 
getuigen. Door een en ander oefende hij invloed 
uit op het tot stand komen of voorbereiden 
verbeteringen in Indië. Tijdens zijn verblijf in 
Indië nam hij o.a. het initiatief tot hot oprichten 
van eene Fröbelschool en hot verkrijgen 
Hoogerc burgerschool voor Semarang.

Langzamerhand echter vond V. Restoren blijk-

on-

.1 C. G. J.

KARASOELA (jav.). Zievan
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is. Zij stort zich na een loop van 177 K.M. beneden 
de plaats Kötaoen in den Oceaan uit. Het ge- 
heele stroomgebied beslaat een oppcrvlakto van 
2705 K.M.2 De Kötaoen is in haren benedenloop 
bevaarbaar voor prauwen tot Moeara Santen (34 
K.M.). Hare monding kan met eenigo moeite bij 
hoog water door zeeprauwen worden ingevaren. 
Aan de Kötaoen en hare zijrivieren komen vele 
vogelnestgrotten voor, waarin ook salpeter gevon
den wordt. Aan een kleine zijrivier, de Ajcr 
Panas, worden warme bronnen aangetroffen.

KÈTAOEN. He zelfstandige pasar op den rechter
oever aan de monding van de rivier Kötaoen, aan 
den grooten weg Bcnkoelen-Mokko-Mokko. De af
stand tot Benkoelen, ongeveer 84 K.M. bedragende, 
kan per automobiel worden af gelegd ;ecn zoogenaam
de binnenweg, goed te paard te berijden en ^ 30 
K.M. lang, leidt tot Napal Poetih aan de Kötaoen; 
vandaar loopt een smalspoorbaan naar de etablis
sementen der mijnbouwmaatschappijen Kötaoen 
en Simau.

KÈTAPANG. Zuidwestelijke afdceling van do 
residentie Westerafdeeling van Borneo, in oudere 
publicaties aangeduid als afdeeling Soekadana, met 
de hoofdplaats Këtapang aan do Westkust — 
standplaats van den ass.-resident —, met eene 
oppervlakte van ongeveer 33.550 K.M.2 en een 
gemengde bevolking (zie J. P. J. Barth, Over
zicht der afd. Soekadana, Verh. Bat. Gen. Dl. 
50, 1897), bestaande uit Dajaks, Maleiers, Javanen, 
Chineezen en enkele andere Vreemde Oosterlingen. 
In 1915 telde de afdeeling ruim 57000 zielen, waar
onder ^ 26000 Dajaks. De afdeeling grenst ten O. 
aan Sin tang en Kot? waringin (Z.- en O.afd. van 
Borneo), ten Z. aan de Java-Zee, ten W. aan de 
Ghin. zee on het landschap Koeboe en ten N. aan 
het landschap Sekadau en het direct gouv. grond
gebied van Meliau, en omvat do landschappen 
(en daaronder ressorteerende eilanden) Matan, 
Soekadana en Simpang. Zie overigens op die namen. 
De afdceling is onderverdceld in 3 onderafd., t.w.: 
Beneden-Matan onderden afdeelingsehef bijgestaan 
door een Eur. posthouder, Boven-Matan onder een 
controleur mot standplaats Toombang 'J’iti aan de 
Pesagoean en Soekadana, omvattend de land
schappen Soekadana en Simpang ouder een gezag
hebber te Oedjoeng Datoe.

KÈTAPANG. Hoofdplaats der gelijknamige af
deeling (de vroegere afdeeling Soekadana) der ros. 
Westerafdeeling van Borneo, aan de Zuidelijke mon
ding van de Pawanrivier. Zie verder MATAN.

KÈTAPANG. District van de contrólc-afdeoling 
Tembéroe, regentschap en afdeeling Sampang, 
residentie Madoera, Het heeft 3 onderdistric- 
ten en 43 desa’s. De standplaats van den wedana 
is Këtapang daja, alwaar tevens de controleur van 
Tcmbëroo gevestigd is. Deze plaats, meestal kort
weg met den districtsnaam Këtapang aangeduid, 
is de belangrijkste desa aan de Noordkust van het 
eiland Madoera. Zij is door een goeden rijweg, 
welke ongeveer Noord-Zuid en dwars door het 
midden van het eiland loopt, met de afdeelings- 
hoofdplaats Sampang aan de Zuidkust verbonden. 
Er is tamelijk veel handel en vischvangst en dicht 
in de nabijheid bevinden zich groote, van Regec- 
ringswege ten behoeve van de Inlandsche bevol
king opgerichte, vischinzoutingsloodsen, alwaar 
goedkoop zout verkrijgbaar is.

Door een fraaien, broeden rijweg langs de Noord
kust van het eiland — en ongeveer even ver van 
beide steden verwijderd — staat Këtapang met do

baar geen genoegzame voldoening in dit ongeroepen 
adviseurschap op algemeen koloniaal gebied, zonder 
daarbij eene verantwoordelijke positie te beklee- 
den.

Toen hij bij de oprichting van de Ivediri-Stoom- 
tram-maatschappij, 24 Sept. 1895, als directeur 
gekozen werd, verdween zijne belangstelling in 
algemeene koloniale zaken en deed hij in 1890 de 
Locomotief over aan eene nieuwe vennootschap, 
terwijl hij l Jan. 1S99 als hoofd redacteur van de 
Indische Gids aft rad, nadat hij reeds in 1S97 de aan 
die betrekking verbonden werkzaamheden had over
gelaten aan zijn opvolger R. A. van Sandick.

Hij wijdde zich verder geheel aan een nieuw 
levensdoel: de oprichting, aanleg, exploitatie en 
uitbreiding van kleine spoorwegen op Java. Zoo 

Van Kestercn medeoprichter en directeur van 
de Malang-Stoomtrammaatschappij. Als lid van de 
Ned. Vereeniging van Werktuig- en Scheepsbouw
kundigen trad hij bij de fusie in 1899 toe als lid van 
het Kon. Inst. van Ingenieurs, aan welk Instituut 
hij bij zijn dood (16 April 1917 te Arnhem) eene 
som van f 25000 legateerde.

Zie over hem: R. A. van Sandick, De Ingenieur 
7 Juli 191-7.jqo.k 27.IT
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KËTAKONG (mal.). Zie NEPENTHES.
KÉTAMBANG. Zie MUZIEK en MUZIEKIN

STRUMENTEN.
KËTAN (jav., soend.) of KLEEFRIJST. Zie 

RIJST
KËTANG-KËTANG. (IKAN). Zie KLIPVIS- 

SCHEN.
KÈTAOEN (Ketaun). Een der aanzienlijk- 

ste van de rivieren, die zich aan de W.kust van 
Suinatra in zee ontlasten, en ook van belang, omdat 
haar bovenloop voor een groot deel voor prauwen 
bevaarbaar is. Zij ontspringt in de residentie 
Benkoelen op den Bockit Tebo Kotong (grens 
Moesi-Oeloe-Lëbong)in het Barisangebcrgte. Rechts 
ontvangt zij de van het grensgebergte Lebong- 
Rawas komende A. Simaoeng, links de Ajcr Dingin 
met haar rechterzij rivier de Soeloep. Zij heeft haar 
stroomrichting van een ZW. eerst in een W. en 
daarna in een N.W. richting veranderd. In het land
schap Lebong vormt zij het meer van Tès, een be/g- 
meertje, dat ruim 600 M. boven de oppervlakte der 
zee is gelegen, een gemiddelde diepte heeft van ^ 
50 M., cn j 4 K.M.2 groot en zeer vischrijk is. 
De bovenloop vormt meerendeels een kloofachtig 
dal, dat slechts hier en daar gelegenheid voor 
rijstcultuur biedt. Na het meer verlaten te heb
ben, behoudt de rivier haar NW. richtingen stroomt 
door een ruime vlakte, waar zij voor kleine prau
wen bevaarbaar is, aan de O.zijde begrensd door 
het 1800 a 1900 M. hooge gebergte Boekit Tebo 
Pandjang, aan de W.zijde oploopende in de hellin
gen van den drietoppigen vulkaan Gedang Oeloe 
Lais, Belairan en Beriti (1820 M.) en van den Goe- 
noeng Loemoet (1765 M.). Aan het einde der vlakte 
neemt de Kataoen rechts de Ajer Oeram, en links 
de veel belangrijker Ajer Kotok op, die in het 
kraterdal van den Belairan ontspringt, en na de 
Ajer lléngai en de A. Aman te hebben opgenomen, 
zich beneden doesoen Tanggoeng met de hoofd rivier 
vereenigt. Met een sterk verval spoedt zich de 
Kötaoen nu W.waarts door een eng dal en ont
vangt beneden Sekandau liet water van de A. 
Santen (santön = klappermelk), die op de W.- 
nellingen van den G. Loemoet ontspringt, wendt zich 
vervolgens Z.waarts, en neemt tal van kleinere zij
riviertjes op, waarvan de A. Lalangi do voornaamste

!
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trommen der „Man-barbaren ; terwijl in 378 A. 1). 
— d. i. dus oven vóór het optreden der Ie Soeng- 
dynastic (420—'178), onder welke het éérste bericht 
valt over het land Dja-va-da = (West-) Java, met 
zijn vorst „S’ri Pa-da-do-a-la-pa-mo” in 435 A. D., 
d.i. waarschijnlijk Qripada Pocmawarman, welbe
kend uit Batavia (Djamboe, Tjampea, Tocgoe); 
verg. Groeneveldt, Notcs (1870) p. 9, of (1887), 
135 — datzelfde landschap Canton („Kwang- 
tsjioe”) genoemd blijft als de streek waar Chin. ko
pergeld werd opgekocht om het te versmelten tot 
bronzen trommen. In do Annalen der Soei- (Sui-) 
dynastie, 581—617, blijven de gewesten bezuiden de 
Yang-tse-rivier als de productie-landen der bron
zen trommen genoemd.

Maar ten tijde van do Annalen der Thang-(T’ang-) 
dynastie die toen volgde, 618—906 — en uit welke 
(men vergete dit in dit verband niet) de eerste nadere 
Chin. berichten over verschillende deelen van onze 
Oost beginnen te vloeien, met name over Java; verg. 
Groeneveldt, p. 13—15, of p. 138—140 — komt als 
novum het land „P h i a o” (P’iau) te voorschijn, 
dat o.a. in ca. 800 een bronzen trom ten geschenke 
zond aan den Keizer van China. Dit „Phiao” nu is 
langen tijd een crux geweest, ook al scheen uit die 
Annalen te blijken dat daarmee Birma bedoeld 
moest zijn, „althans een deel daarvan” (De Groot, 
1898, p. 340; en desgelijks 1901, p. S3)? Hirth (1904, 
p. 210) maakte de scherpzinnige conjectuur, dat 
met het land P’iau, Cantoneesch Piü, was bedoeld 
Pegoe (Pegü), dus Beneden-Birma. Dit vraag
stuk is thans opgclost, nu sedert 1914 zelfs de oude 
Phyü-taal is ontdekt, als gesproken door de vroeg
ste Pegoeanen (of Talaing’s), die thans — vooral 
sinds de taalstudiën van Pater P. W. Schmidt in 
1906 —, samen met de andere vroegste bewoners 
van Achter-Indië, o.a. Khmer’s en Tjam’s, worden 
begrepen onder den naam „Mon-Khmer-volken”, 
of „Mon-Annam-volken” (Mon = oud-Pegoeaan; 
Khmer — oud-Knmbodjaan); de oerouders dus der 
Malayo-Polynesiörs, de overgrootouders der In
donesiërs. En dat hier onloochenbaar dezelfde bron
zen keteltrommen bedoeld zijn, zooals wij die thans 
nog kennen, blijkt uit do beschrijving van den te 
Oanton wonenden Chin. oud-ambtenaar Lioe Siun 
(Liu Siün), die in ca. 900: 1°.„bronzen trommen”van 
de „Mansche barbaren” beschrijft als „trommen 
met een eng middel, doch (die) slechts aan ééne zijde 
een trommelvlak hebben; dit is rond.... en vormt 
met den romp één geheel. .; (zij) zijn uit brons ge
goten; rondom draagt de romp figuren van dieren, 
visschen, bloemen en gowassen,.... beukt men ze, 
dan geven zij een klank, die zeer welluidend is”; die 
2°. daarop dadelijk gaat spreken over een „bronzen 
trom” uit „het rijk Phiau” (dus = Pegoe) aan het 
hof van China als geschenk gezonden, waaruit Lioe 
Siun zelf concludeert: „dat de gezinnen derhoofdlic- 
den van de zuidclijko jVIan’s (versta: van de Mon- 
Khmer-volkcn van thans) toon altcgader in het be
zit van zulke trommen waren”, en dio 3°. daarna 
vertelt van een sterk verweordo bronzon trom, al 
„groen van kleur” on op „tal van plaatsen be
schadigd”, gevonden in „het graf van een Mansch 
hoofdman”, welke trom „bovenop droeg ingegrifte 
en relief figuren benevens een aantal gegoten kik
vorseken”. (De Groot, 1898, p. 339—341; of 1901, 
p. 82—83).

In dit getuigenis van Lioo Siun uit ^ 900 A. D. 
hebben we van Chin. zijde al de hoojdgegevens bij
een, dio voor Oost-Indië van waardo kunnen zijn; 
n.1. a. het zijn dczclfdo bronzon keteltrommen, dio

afdcolingshoofdplaatson Bangkalan 
in verbinding. A / •

KETAUN. 2io KËTAOEN.

Socmcncpon

/■( KETELTROMMEN (BRONZEN). Geheimzinnige 
antieke, voor eon klein deel ook nog moderne, bron
zen trommen van zeer afzonderlijke vormen en ge
heel ongeëvenaarde ornamentiek, do „Bronzcpau- 
kon” of „Metalltrommeln” der Duitschc cthnologen; 
waarover, sedert Dr. A. B. Meyer in 1884 hot eerst 
de aandacht vestigde op exemplaren uit onze Oost 
en uit Zuidoost-Azië, een verrassende literatuur is 
ontstaan van Sinologischon en ethnologischcn kant; 
dio echter de kardinale vraag omtrent horkomst, 
ouderdom on bedoeling der oudste typen nog niet 
meer deed dan benaderen. Daar niet alleen de studie 
dezer „bronzen trommen” (zooals Groeneveldt ze in 
zijn Catalogus van 1887 noemde), of „antieke ke
teltrommen” (zooals ze door Prof. De Groot in zijn 
studie van 1898 werden genaamd) uit is gegaan van 
exx. in onze Oost, maar de üllerraerk waardigste exx. 
voorkomen bij ons (Matalalang op Saleier, Pedjeng^ 
op Bali), en bovendien de allermodernste naboot
singen eveneens voorkomen in onzen Archipel (do 
in o k o ’s of m a k o ’s op Alor), zoo zal hier de 
nadruk worden gelegd op het voorkomen in Indo
nesië, en de vraagstukken daarbij gerezen. Van de 
resultaten der Sinologen en ethnologcn ten aanzien 
der veel talrijker exx. in Zuidoost-Azië moet daarbij 
echter worden uitgegaan, met name van de twee 
monografiëen over dit onderwerp: „Bronzepauken 
aus Südost-Asien” door Dr. A. B. Meyor en Dr. W. 
Foy, Dresden 1897, gr.fol. met platen ; en vooral „Al- 
te Metalltrommeln aus Südost-Asien” door Fr. 
Heger, Leipzig 1902, 2 dln. gr. 4°, waarvan 1 dl. 
platen.

De resultaten der Sinologen (met name Dr. Fr. 
Hirth het eerst in 1890, toon uitvoerig Prof. Do 
Groot in 1898 — vertaald in ’tDuitsch in 1901 —, en 
toen vooral weer Hirth in 1904; zie do Literatuur 
hierachter) zijn, samengevat, als volgt: over de 
t hoe n g-k o e of „bronzen trommen” bestaat in 
de geweldige historische en encyclopacdische litera
tuur der Chineezen een groot aantal verspreide 
gegevens, die alle hierin overeenstemmen, dat deze 
t li o e n g-k o e (t’ u n g-k u) niet echt-Chineescli 
waren van oorsprong; maar, voorzoo ver China zelve 
aangaat, vervaardigd en geëerd werden in Zuid-Ohi- 
na, in het stroomgebied van de Yang-tsc-kiang, 
dan vóór alles in dat der Si-kiang („Zuid-rivior”) 
mot haar voor ons Indië zoo gewichtige emigratie- 
provincies Kwang-si en Kwang-toeng, en nog zuide
lijker tot in Tong-king; welk Zuid-ühina en Tong- 
king met haar (naar men thans steeds meer aan
neemt) oer-bovolkmg van niot-Chineescho Man’s, 
Miau-tzo’s, lxdo’s, o.a., pas in 41 A. D. door Gone- 
raal Ma Yucn (14 v. Chr.—49 A. D.) voorgoed aan 
lu i cigenlijke(noordclijkc)China onderworpen werd ; 
waarbij dadelijk verhaald wordt van „bronzen trom
men”, buitgemaakt in Kiau-chi = thans Tongking, 
maar herkomstig uit Kwangtoeng, dio omgesmolten 
werden tot een bronzen paard voorden Chin. keizer 
der toenmaligeHan-dynastio (208 v. Chr—221 A.D.), 
zetelend sinds 25 A. D. to Honan-foe. En in een iet
wat latere bron (^ 300 A. D.) wordt bepaaldelijk de 
landstreek Kwang-tsjioe = ons „Canton”, als een 
deel van Zukl-Chino genoemd, waar „de Li’s en de 
Lino’s” (twee hoofdstammen van do Man’s), „trom
men van gietbrons” maakten; Do Groot, 1898, p. 
336; of 1901, p. 80, waar echter, „die Li und Lao” 
staat. Maar ook reeds vóór Chr. spreken de Annalen 
der Han-dynastie van zulke buitgemaakte bronzon
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op Java (1 uit Wcst-Jayaj 9 uit Midden-Java, deels 
van zéér antieïcéplaatsen als van den Diëng, on van 
gewis antieke plaatsen als de begraafplaats Bërgotü. 
tusschen de stad Sémarang en Tjandij. géén uit 
Oost-Java, tenzij misschien 1 vroeger in Banjoe- 

gi), op Bali één (op een antieke plaats van'Zuid- 
Bali'; een hoogst origineel en afwijkend ex.), op Roti 
één (thans te Batayia.in ’t_Museum), op Leti twee, 
op Loewang één, op Sëroewa vroeger één (vernield 
door de Gouverneurs van Temate, volgens Rumphi- 
us; zie onder), op Koer 'fKei-eilanden) 2 zeer be
langrijke, op Saleier één (beroemd, en zeer antiek 
ex.), op Bo.cxQ.eJJCajeli) misschien vroeger één (on 
dan in 1S26 geteekend), samen dus 10 (11?) op Java, 
en 9 (10?) op eilanden tusschen Java en Nieuw- 
Guinee; gezwegen nog van het ex., dat Rumpliiusin 
1682 aan den Groothertog van Toskane zond (zie 
onder), dat gewis ergens uit de Molukken kwam, en 
van het tweede ex. dat hij in Aug. 1687 zond aan Dr. 
Chr. Mentzel te Berlijn; alles te zamen dus minstens 
20 stuks van de thans in totaal bekende ca. 160 cxx. 
2°. al deze exx. zijn echt en onverdacht, door vinding, 
herkomst, of literatuur-bewijs, zoodat voor min of 
meer recenten namaak in China (bepaaldelijk Canton) 
of Achter-Indië geenerlei vrees behoeft te zijn; 3°. 
de Saleier-lrom is, naar aller oordeel, een van de wei
nige ongeschonden exx. van het alleroudste type, 
minstens gelijkwaardig met de befaamde keteltrom- 
Moulié uit Tongking (verg. plaat I—II bij Heger 
voorde laatste, met plaat XX en XXI bij Van Hoë- 
vell voor de eerste); eer nog wel van méér betceke- 
nis, omdat er, voor de schepen en krijg sliedem met 
schilden, die op de trom-Moulié de hoofdversiering 
van den mantel vormen, met een 14-stralige ster en 
cirkels met vogels en menschen op het bovenvlak, 
bij de Saleier-trom op den mantel voorkomen: sche
pen, pauwen, andere vogels, olifanten, klapperboo- 
men, en op het bovenvlak een 16-stralige ster en 
cirkels met vogels, èn 4 kikkers; 4°. de Bali-lrom, 
het allereerst in de Europ. litteratuur beschreven 
door Rumphius vóór 1699, en het allerlaatst als ge
wichtig document afgebeeld (pas in 1908) door Nieu- . 
wenkamp (zie Bijdragen Kon. Inst. 7e Reeks, VII 
= dl. 61, plaat I—VI), is een unicum door zijn 

enorme afmetingen, zijn 8 menschen hoofden op don 
mantel, zijn geheel afwijkende knoppen- en lussen- 
omamentiek op het bovenvlak, en een 8-straligo 
ster-verdeeling; 5°. de twee Koer-trommen, vroeger 
bij de negorij Hirit, thans als pëmali-voorworpen in 
een bosch op een paar paal achter do hoofdnegorij 
Warkar bewaard, moeten, blijkens de eenige daar
van thans nog bestaande beschrijving (door Van 
Hoëvell in Tijdschr. Bat. Gen. XXXIII, 1890, p. 
153—155; die ze in najaar 1887 op aanwijzing van 
inlanders daar vond), o.a. op den mantel een cirkel
rond vertoonen „met figuren van paarden, tijgers 
en geiten, allen in eene richting van links naar rechts 
loopende”, terwijl, tusschen de dieren in, „kleine 
menschenfiguren als boogschutters te zien waren”1), 
door welke hiervóór gecursiveerde dier-figuren de 
twee Koer-keteltrommen (één grootere, en één klei
nere) alweer tot unica in haar soort worden, die 
dringend vragen om nadere bestudeering ter plaatse

wij thans als antiquiteiten kennen, deels zónder, 
deels mèt (een 4-tal) bronzen kikvorseken op het 
bovenvlak; b. de (meestal twaalf-) stralige ster op 
het bovenvlak van zoogoed als allo exx. moet bedoeld 
zijn met die „reliëf figuren”, die „bovenop” zich be
vonden van het laatst genoemd ex.; c. de reiger- 
vogels, olifanten, visseken, klapperboomen, die wij 
thans kennen van den romp of mantel der oudste 
en oude exx., zijn de „dieren, vissclien, bloemen en 
gewassen” uit do algemeene 
Siun; d. in 4: 900 waren zulke bronzen keteltrom
men nog geheel on-Chineesch; integendeel, óf giet
werk der „Man-barbaren” óf der „zuidelijke Man’s”,
d. i. dus: of van de autockthonen in Zuid-China bez. 
de Yang-tse-rivier, of van de toenmalige bewoners 
van Achter-Indië (d.i. Pegoeancn, Kkmer’s, Tjam’s
e. a.); e. Canton, stad en landschap, was het toen
malig centrum van voorkomen, export en import 
dezer bronzen keteltrommen; /.de zede bestond toen 
reeds, dat men zoo’n trom mcebegroef in het graf 
van een niet-Chineesch hoofdman.

Al de andere en latere Chin. berichten bij De 
Groot (1898, p. 341—350; of 1901, p. 84—S9), al de 
andere en deels oudere Chin. berichten bij Hirth 
(1904, p. 20-1—257, deels in polemiek tegen De 
Groot), voegen er aan wezenlijks slechts dit aan toe: 
dat in 1012 A. D., graveersels van „menschen (en) 
ruiters” op de trommen worden vermeld; dat er 
in 1100 veel exx. voorkwamen „in de Man’sche 
landen”, versierd „in de met figuren versierde krin
gen” met „geharnaste krijgers”; dat de trommen 
in 4: 1200 vermeld worden, als bij „de zuidelijke 
Man’s” gebezigd „in hunne krijgsgelederen, als
mede bij offeranden”; dat zelfs in 1573, tijdens de 
Ming-dynastie (1368—1643), nog geconstateerd 
wordt hoe de (toen al sterk in de verdrukking ge
raakte) Man’s in Canton en Kwangsi „brj troepen 
bijeen” kwamen, wanneer zoo’n trom „op den top 
van een berg” werd geroerd, alsmede dat wie 2 of 3 
stuks machtig had kunnen worden, „zich den titel 
van koning aanmatigen” kon; en ten slotte, dat de 
stad Canton tot in ca. 1800 een centrum bleef van 
’t gieten van bronzen keteltrommen, waar het vak 
naar Chin. zede „erbliches Eamilienprivilegium” 
bleef, zoodat er in ca. 1700 „nur [!] zehn Bronze- 
trommelgieszer” daar ter plaatse leefden (Hirth, p. 
247 noot), onder wie het geheim alleen overerfde op 
de zoons.

wan

beschrijving van Lioe

/

De schepen met vogelkop aan den boeg, die op 
enkele der alleroudste exx. op den bovensten broe
den rand van den mantel voorkomen (trom-Mata- 
lalang op Saleier; trom-Moulié uit Tongking) schij
nen echter in de Chin. literatuur nergens met name 
vermeld te worden; de machtige menschenhoojden, 
waardoor het zeker jonger maar geheel origineele ex. 
van Pedjeng op Bali zich onderscheidt, nog veel 
minder; terwijl de talrijke kringen met kleine 
toempa 1-figuren (het ornament van spitse ge]ijIc- 
beenige driehoeken, dat van Voor-Indië tot in Po- 
lynesië voorkomt, maar in Indonesië het alleiméést 
zich heeft ontwikkeld; Mal. p o e t j o e k rë- 
boeng of „bamboe-scheut” = Jav. toempal) 
natuurlijk pas in de allerjongste Euro]), beschrijvin
gen afzonderlijk vermeld staan (door Heger in zijn 
Monographie van 1902 allerongelukkigst „Zwi- 
schenzackenmuster” gedoopt!).

De zeer bizondere plaats nu, die Indonesië in
neemt bij dit omvangrijk keteltrommen-vraagstuk, 
kan omschreven worden onder de volgende punten: 
1°. zij komen in onze Oost nergens voor op Sumatra 
' oor zoover tot nog toe bekend), maar wel en veel

.

\

I
I *) Het dan dadelijk volgende zinnetje: „heeft do 

verbeelding hem niet wat veel en vrij gewerkt”, 
is een ongelukkige interpolatie van een would-be- 
criticus te Batavia, die midden in Van HoëveU’s 
tekst werd afgedrukt. Zie diens later protest in 
Intern. Archiv. f. Ethnogr. IX, 1896,Supplement, 
p. 44 noot 4.

i
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en goede afbeelding; 6°. de plaats waar verscheiden 
van dio trommen voorkomen of voorkwamen wijst 
op bizondcre vorcering van do zijde der bevolking, 
vroeger en nu: de trom van den Diëng is in 1864 of 
1865 gevonden door Van Kinsbergcn bij den tempel 
jPoenta Dewa (zio Notulen Bat. Gen. III, p. 25, en 
verg. zijn foto’s 91—92 van dien tempel); do 2, mis
schien wel 3, exx. van do reeds genoemde begraaf
plaats Bergotil bij Sémarang, wijzen op grooten 
bied voor dezo voorwerpen, waarschijnlijk zelfs op 
medegeving in de, graven van aanzienlijken (verg. 
hiervóór; ook in Zuid-Ohina vóór 900, getuige Lioo 
Siun); het ex. op Zuid-Bali, in de desa Pedjong (Gi- 
anjar), even beN. het reeds in de Nagarakërtagama 
van 1287 Qaka = 1365 A. I). op Bali genoemde Ba- 
(jlahoeloc, thans Bedoeloe, ligt in een afzonderlijk 
hoog tempeltje van” baksteen van wel zeker recenten 
datum (ten minste van na do beschrijving door Rum- 
phius in ^ 1690), en werd in de 17e eeuw ter plaatse 
vereerd als „een wiel van den Maans wagen”; het 
ex. in kampoeng Loehoelele, Z.kust van Leti, staat 
„in een reuk van groote heiligheid” (Van Hoëvell 
in Tijdschr. Bat, Gen. XXXIII, 1890, p. 210), en is 
waarschijnlijk eon oude oorlogsbuit herkomst ig van 
’t eiland Moa (zendeling Rinnooy in Notulen Bat. 
Gen. 1881, p. 19), wat weer herinnert aan het Chin. 
bericht uit 1573 hiervóór, over het machtig worden 
van 2 of 3 stuks om „den titel van koning” zich te 
kunnen aanmatigen ;het geschonden ex. in kampoeng 
Ilmara, op Loewang, was in ca, 1715 loeli (= 
p ë m a 1 i), en heette — evenals trouwens de ketel
trom van Pedjeng, blijkens Rumphius — uit de 
lucht gevallen (naar het merkwaardig getuigenis 
van Barchewitz in 1730; verg. Rouffacrin Bijdragen 
Kon.Inst. 6, Vil, 1900, p.285—299 over beide exx.); 
de 2 exx. op Koer (Kei-eilanden) zijn p ë m a 1 i; 
het vroeger op Sëroewa tot ca. 1625 aanwezige zéér 
groote ex. stond op den top van den vulkaan (blij
kens Rumphius in Miscellanea Curiosa, Decuriae II, 
Annus VII, 1688; Norimbergae, 1689, p. 5—8: „Do 
Ceraunia metallica”; waarin hij o.a. ook een ex. 
noemt, dat hij in 1682 „inter reliquas exoticasres” 
aan den Groothertog van Toskanc Cosimo III dei 
Medici, ten geschenke zond; zie reeds Rouffaer in 
Rumphius-Gedenkboek 1902, p. 176); en do trom 
van Saleier, die in ca. 1860 „2 voeten onder den 
beganen grond gevonden” werd — dus wel bijna ze
ker eertijds met het lijk van een aanzienlijk hoofd 
aldaar begraven is geworden —, behoort sindsdien 
tot de zgn. „ornamenten” (ambts-insigniën) van den 
Regent van Bontobangoen, waar het een eigen 
(heilig) huisje heeft gekregen ; zelfs de door den in
specteur inl. onderwijs Mr. Van der Gilijs in voorjaar 
J871 van Roti’s Zuidkust (landschap Lole, kam
poeng „Ing-go-oi” = Inggoelai van thans) medege
brachte „möko-malei, antieke koperen trom”, werd 
hem daar wel voor’t Bataviaasch Museum door do 
Rotincczcn afgestaan, hoezeer „als eenc poesaka 
bewaard”, maar groote aanbiedingen worden daar
voor hem gedaan „door do bevolking der vervolgens 
door hem bezochte Solor- en Allor-eilanden” (verg. 
Notulen Bat, Gen. 1871, p. V—VI, met Groenoveldt’s 
Catalogus Archcol. Vcrz. Bal . Gen. 1887, p. 256); 7°. 
onder dezen naam m o k o (of ook m a k o) zijn 
op Alor en op Pantar sterk gezocht vrij groote bron- 

Uoopcr-achtige handtrommen (type der 
houten t i f a’ s, die onder den arm of in de hand 
gehouden geslagen worden; met bronzen vlak aan 
de eono zijde, doch geheel open aan den anderen 
zandlooper-kant), welke ten duidelijkste het type be
zitten van de Pedjeng-keteltrom in kleiner formaat en

sterk vereenvoudigde ornamentiek (verg. Rouffaer 
in Bijdragen l.o. 1900, p. 299—300, en in Notulen- 
Bat. Gen. 1910, p. 42—14), dewelke volkomen ze
ker tot in ’t begin der 20e eeuw te Grësik \yerdcn ge
goten, en vandaar door Boegincesche handelaars, 
veelal via hun nederzettingen op N.W.-Plores .(o.a. 
Todo, in 1880 door Colfs ten deze genoemd), naar 
cTcTSoIor-eilandcn verspreid.

Dit laatste moderne verschijnsel is alweer een 
Indonesisch unicum bij het ingewikkelde Zuidoost- 
aziatische keteltrommen-vraagstuk: maar het leidt 
tevens tot herkenning van antieker volksopvatting, 
dank zij dien naam moko (var. nuko). Die 
naam wachtte tot heden op verklaring. Tocli kan 
hij moeilijk iets anders wezen dan dc verloopen Bal. 
term m o e k a, zelf een verkorting van Oudjav. 
tambra gomoeka, voluit kawah t a m- 
b r a gomoeka, of „bronzen (hclle)pan met 
koe-hoofden” (zie toch V. d. Tuuk, Kawi-Balin.. 
Wdb. IV, 1912, p. 5496 en 793—794), dat in Nieuw- 
Jav. merkwaardiglijk verloopen is tot tjandra 
goemocki of t jandra d i moek a, let
terlijk „maan met (koe-)hoofden”, maar in dc ver
beelding en het spraakgebruik der Javanen nog 
steeds is de (eigenlijk Boeddhistische) „hellepan” 
(zie Roorda-Vreede, Jav. Wdb, 1901, J, p. 246); dus 
zoo iets als liet Roomsch-Kath, vagevuur, of „rei- 
nigings-vuur” der zondige zielen van afgestorvenen. 
Van welke „(bronzen) hellepannen” er verscheide
ne staan afgebecld—doch nog zónder koehoofden! 
— op de reliefs van den voet van Boroboedocr uit 
i 800 A. D.; en verscheidene o oir, doch nu mèt 
koehoofden, op dj reliëfs van Tjandi Djago__in 
Pasoerooan, uit Jq 1250 A. D.; terwijl zijnerzijds 
Rumphius, in zijn beschrijving der keteltrom van 
Pedjeng uit ^ 1690, er (zie boven) „den Maans 
wagen” bij te pas brengt, waarvan „een wiel” aldaar 
zou zijn uit dc lucht gevallen, naar Balineesche- 
opvatting.

Dezo gcestes- en spraak-verwarring in Indonesië 
vindt nu licht door dc vermeldo Chin. berichten. 
De keteltrommen, wanneer men ze niet aan de 
(ook bronzen) ooren ophangt met het gesterde 
vlak naar boven, doch ze neerzot op den grond 
met dat bovenvlak onder — zooals inderdaad 
het ex. aan Leti’s Zuidkust door den lateren 
Gouverneur Van Hoëvell werd aangetroffen in 
1887 —, gelijken volmaakt op een ruime, in ’t 
midden wat ingesnoerde pan (zonder deksel), ge
lijken frappant ook op do „hellepannen” van den 
voet van Boroboedocr. Toch is er niet één ketel
trom bekend met Boeddhistische of Hindoeïstische 
siermotieven ; dc versiering is integendeel ocr-Ma- 
leischpolynesisch; wel zijn er van de bekendo ca. 
160 exx. verscheidene met (jongere) Chin. motieven. 
D.w.z.: alle typen zijn óf vóór óf buiten eiken Hin- 
doc-invlocd ontstaan, zelfs die van Pedjeng; en allo 
oudere typen wijzen naar Zuid-China en naar Ach- 
tcr-Indië als landen van herkomst, d. w. z. naar het 
stamland der Polynesiërs en Indonesiërs. Daar ech
ter nergens in Polvncsië en ook nergens op Sumatra 
bronzen keteltrommen gevonden zijn, maar wel op 
Java en op tal van eilanden van de oude Molukkcn- 
vaart (die goeddeels in handen was der Javanen 
eertijds), moet dc aan voer dezer trommen uit Zuid- 
Ohina en Achtcr-lndië naar Indonesië gevallen zijn 
in do overgangs-periode tusschen den praeliistori- 
sehen en historischen tijd van ons Indië, dus tus
schen ca. 100 en 600 A. D. Zeker heeft do vaart der 
Ohineezon, met Oanton als centrum, daartoe hot 
meeste bijgebracht, allicht met oude havens op de

eer-
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tal voor ruim 80 % van allo bokcnde cxx.; t°. do 
kikvorschen mo.cten inderdaad regen roepers zyn, on 
omdat zij daar waar zy voorkomen (ca. bij 75 %) 
steeds in getal van 4 symmotrisch geschaard staan 
op den buitenrand van hol bovenvlak, roopen zij 
dus den regen aan van de 4 hoofd-hemelstrekon; 7°. 
hun naam op Java moet sinds ca. 600 A. D. geweest 
zijn tam ra of tam b ra, d.i. „brons, bronzen 
vat”; 8°. voor de Jav. Boeddhisten werden zo 
daarna, als zijnde antiquiteiten, in de verbeelding 
tot (oude) heksenketels en (tastbare) helleketels; 9°. 
liet zóózeer afwijkende ex. van Pedjeng op Bali — 
misschien ook de vroegere op Sëroewa — is echter 
hoogstwaarschijnlijk op Java gemaakt, schattcn- 
derwijs in 900 A. D. en wel zeker als poesaka 
naar Bali gebracht door de toen daarheen voor het 
eerst immigreerende Boeddhistische (?) Oudjavanen 
(’t oudste op Bali aangetroffen jaartal is tot nog toe 
844 Qaka = 922 A. D. in een oorkonde van Sémbiran), 
maar vertoont nog zuiver-Indonesiscke ornamentiek 
met toevoeging echter van 8 hoofden op do ver
siering van den mantel, die toch wel die Boeddhis
tische opvatting van „hellepan” moesten onderstro
pen, hoezeer overigens buiten allen invloed gebleven 
van Hindoe-ornamont; 10°. door deze reusachtigo 
keteltrom van geheel afwijkend indrukwekkend 
type ontstond de Balin. term moeka of „ge
zicht”, zeg „hoofden-trom”, welk woord als m o k o 
en m a k o op Alor en Pantaf voortleeft, doch op 
Roti als inoko = „groote hamer om steenen me
de stuk te slaan” (Jonkor, Rottineesch-Holl. Wdb. 
1908) nog verder in beteekenis vorloopen is; zoodat 
de door Mr. Van der Ohijs in 1871 er verkregen 
moko malai (d.i. „Malcische groote hamer”; 
zie hiervóór, en malai bij Jonker) een even zotte 
naam was als... .bij de oude Noren het begrip van 
den „donder-hamer” Miolnir van den Dondergod 
Thor; 11°. de goed-inlandsche naam, gebruikt in de 
Molukken, was echter tifa goentoer of „don- 
der-trom”, aan welken treffend juisten term eerst 
later volkssprookjes werden vastgehecht, toen men 
niet meer wist waartoe deze keteltrommen weleer 
dienden; 12°. do geheel vorloopen en tóch nog zoo 
herkenbare vormen van do op Alor en Pantar door 
de inlanders gezochte m oko’s of m a k o’ s zijn 
ruwe bronzen hybriden tusschen het ex. van Pe
djeng op Bali en de kleine houten t i f a ’s van zand- 
looper-vorm, die alom in de Molukken als onderden 
arm of in de hand gehouden handtrommen dienst 
doen; zij werden in de laatste eeuwen (en op be
stelling nu nog!) op Java gegoten, en wel in het oude 
nijverheids-centrum GrÖsik, misschien vroeger ook 
te Sëmarang (thans nog het centrum der g o n g- 
fabrikatie).

Daar de op Java gevonden cxx. van buitonge-

kust van Tjampa (o.a. „Ptolcmaeus’ „Kattigara” ?) 
on oj) de Malcische Oostkust (vooral Ligor en Pata- 
ni) als tusschenstations. Bij den opbloci van het 
Boeddhisme op Java (sinds ca. 700 A. D.) waren de 
op Java toen reeds aanwezige exx. dus antiquiteiten, 
maar werden voor de volksverbeelding van bronzen 
„trommen” tot bronzen „ketels”, speciaal tot 
„heksenketels” en „helleketels”; in Oud jav.: van 
tambra’s (Sanskr. tamra’ s) tot k a w a h’ s. 
Waarnaast, later, véél later waarschijnlijk, zeg pas 
nu 1500 A. D., bij het vervagen der Oudjavaanscho 
beschaving, de volksopvatting 
groote bovenvlak een „maan” (t j a n d r a) was, 
terwijl de vcelstralige ster in ’t midden werd opge
vat als een „spakenrad” (d jan tra), waardoor 
het schijnbaar onzinnige Balineeschc verhaal, bij 
Rumphius bewaard, zijn natuurlijke verklaring 
vindt. Gelukkig heeft Rumphius dd. 15 Aug. 1087 
(Misc. Cur. 16S9, p. 6) don naam vermeld, dien de in
landers op Sëroewa gaven aan de reusachtige bron
zen keteltrom, die daar tot ca. 1025 op den top van 
den vulkaan stond („tn illius montis vertice ante 
50 annos ingens & monstrosum vas aereum stetit, 
ambiguam habens figuram inter tympanum, dohum 
& ahenum, ab incolis Tifa gontor, hoe est., tympa
num tonitrus, appellatum”); dus: tifa goen
toer, „donder-trom". Al mochten de Sëroewa’ers 
dan toen ook meonen, dal deze trom, „in een vree- 
selijke donderbui” op den berg was neergedaald, — 
door de Chin. berichten begrijpen wij, dat weleer, 
toen dit instrument nog een levend ding was voor 
Indonesiërs, óp deze reuzcnlrom donder kon worden 
geslagen, die alle volk te hoop rjep.

Zoo komen we tot de volgende (goeddeels nog 
nergens vermelde) conclusies voor de Indonesische 
bronzen keteltrommen: 1°. zij zijn tusschen ca. 100— 
000 A. D. aangevoerd op Java en Oostelijker eilan
den uit Zuid-China en Achter-Indië; 2°. zij dienden 
toen als wezenlijke „reuzentrommen”, deels voor 
heilige plaatsen op Java als bij ons de groote kerk
klokken, deels op kleine eilanden om alle volk bijeen 
te roepen bij groot feest of groot gevaar; 3°. verschil
lende exx. zijn zeker als poesaka aldus over
gevoerd bij de uitzwerming van Achter-indiërs naar 
onze Oost (dit denkbeeld het eerst geopperd door 
Dr. O. Richter in Globus, dl. 88, 1905, p. 193, noot 
64); 4°. de in onze Oost ornamenteel nimmer ge- 
bruikte„veelstraligester”en „roepende kikvorschen” 
Ijewijzen, dat deze trommen in hun oude typen géén 
Indonesisch, maar vóór-Indonesisc’n gietwerk zijn, 
tevens echter zuiver-heidensch, d. w. z. vóór-Hiu- 
doesch; gegoten dus in de landen tusschen Yang- 
tse- en Mekong-rivier; 5°. een deel is gewis op Java 
aangebracht door oude Pegoeanen, wier naam inde 
termen pc go en pegon nog altijd oj» raad- 
selachtige wijze in ’l Soend. en Jav. voortleeft; een 
deel is dus zeker ook wel oud-Pegoeaansch gietwerk; 
6°. de nimmer ontbrekende ster op den bovenkant 
kan, behalve de zon (zooals men algemeen vermoedt), 
ook'zéér wel een vast kompas, of juister windstreek- 
wijzer zijn geweest (wat nog door niemand gezegd 
is); welke laatste onderstelling zou ophelderen waar
om toch het (steeds even) aantal stralen van 8 (Bali) 
tot 16 (Saleier) varieertl), al is dan ook 12 het ge-

1) Het vergelijkend lijstje dor stralen van de in 
1902 aan Heger bekende 144 exx. (o.c. p. 147) is 
fout voor het ex. Saleier, dat niet „20 (bezw. 24)” 
doch 16 stralen heeft; een tweede ex. met 16 stra
len is in 1904 te Babakan (Preanger) gevonden. 
De zéér antieke trom-Moulié — d. w. z. tot in 1889

:

■I

ontstond dat het

eigendom van Resident Moulié in Tongking, toen 
op de Parijsche wereldtentoonstelling, en daarna 
spoorloos verdwenen l — had 14 stralen; een der- 
gelijlc ex. schijnt de in J910 te Kaboenan (Pëina- 
lang) gevonden t rom te zijn (zie de zeer onvoldoen
de beschrijving in Notulen Bat, Gen. 1910, p. 
XXXIII—XXXIV). Keteltrommen met een 8- 
stralige ster komen voor ruim 10 % voor. De 
trom van den Diëng, evenals die van Mërsi (Ban- 
joemas), zijn beide 10-stralig. De zes andere exx. 
van Java thans bekend, zijn alle 12-stralig, even
als die van Roti. Het hart van de ster diende 
waarschijnlijk voorslagpunt bij hot aanslaan, dat 
aldus het geluid „naar alle windrichtingen” 
geacht werd uit te zonden.
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meln aus Südost-Asien (1902, 2 dln. waarvan de 
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Foy, Ueber alto Bronzetrommeln aus Südostasien, 
in Mitteil. Anthrop. Ges. Wien, XXXIII (1903), p. 
390—409 (bespreking van ’t werk van Heger); Fr. 
Hirth, Chinesischo Ansichten übor Bronzetrommeln, 
in Mitteil. tl. Seminars f. Oriënt. Sprachen, VII, 1. 
(1904), p. 200—262 (goeddeels in polemiek met De 
Groot); G. W. W. C. baron van Hocvell en Dr. J. 
D. E. Schmeltz in Intern. Archiv. f. Ethn. XVI 
(1004), p. 155—157 en p. 158—161: Mitteilungen 
iiber die Kcsseltrommol zu Bontobangun (Insel 
Saleyer), met 2 platen deels naar een inl. tcckcning 
en naar twee foto’s; Dr. W. Foy in Zentralblatt 
f. Anthropologie, IX (1904), p. 301—302 (bespre
king van Van Hoëvell—Schmeltz over de Saloior- 
trom); Dr. O. Richter in C.lobus, dl. SS (1905), p. 
193 noot 64 (gewichtige noot over de herkomst 
der O. I. keteltrommen; wijzen op plaat 39 inDuper- 
roy’s „Voyage de La Coquille, 1826” met een ex. (?) 
uit Kajeli op Bocroe, en vermelding van 2 foto’s 
der beide exx. op Koer in het Museum to Drcs- 
den, die Van Hoevell’s beschrijving bovestigen)TDK

wono archaeologischc waardo zijn, volge hier het 
lijstjo van do 10 thans bekende (allo in ’t Museum te 
Batavia) in een orde van West naar Oost, en met de 
jaartallen der vinding: 1. Babakan (Prcanger, beN.- 
W. Tjiandjocr; 1904); 2. Mörsi (Banjoemas, bij Pocr- 
wakërtaj 1899); 3. Kaboenan (Pëmalang, 1909); 4. 
Pökalongan (bij do stad ?,in de rivier; 1899); 5. Diëng 
(bij tjandi Pocntadcwa; 1864 of begin ’65); 6. Ta- 
noerëdjil (Këdoe, bij..Parakan; 1911); 7. Sëmarang 
(bezuiden de stad, waarschijnlijk van de begraaf
plaats Bërgotft,zie toch 8—9; 1883); 8—9. Sëmarang 
(begraafplaats Bërgotü, op den weg naar Tjandi: bei
de 1909); 10. Banjoemënëng (Sëmarang, niet ver 
Z.O. van de stad ; 1887). En no. 11 ( ?) do in de Java 
Government Gazette van 29 Febr. 1812 vermelde, 
in de ruïnen van Matjanpoetih vroeger uitgegraven 
„brass vesscl... .thinly hammored ont.... (which) 
does not resemble any vessel of the Hindus” (verg. 
do vertaling door Hageman in Bijdr. Kon. Inst. 72, 
1916, p. 417), hoewel de toevoeging dat deze bron
zen pot „would contain about two quarts”, dus 
slechts 2l/2 L., te denken geeft, daar een gave ketel
trom van gewone grootte wel 25 L. inhoud heeft; 
evenwel dit ex. was, volgens den berichtgever tcBan- 
joewangi van 1812, die het zelf zag, „broken in half, 
and quitc decayed by old age”/.

Opmerking verdient, dat van al deze 10 stuks van 
Java slechts een (die uit Banjoemönêng) de 4 kik- 
vorschen op het bovenvlak bezit ; terwijl daaren
tegen van de 9 stuks op de Buitenbezittingen slechts 
een (die van Pedjeng) die 4 kikkers mist; zoodat niet 
alleen het verband tusschen het Bali-ex. en de Java- 
exx. hierin versterking vindt — trouwens, de knop
pen en lussen op het bovenvlak van de trom te Pe
djeng schijnen net zoo voor te komen op die van Ta- 
noerëdja (zie de onvoldoende beschrijving in Notu
len Bat. Gen. 1911, p. LXXVI) —, maar dat men 
zelfs tot de zeer gewichtige vraag komt: zouden do 
keteltrommen mét en die zónder kikkers niet oor
spronkelijk in verschillende landsgedeelten zijn ge
maakt? En zoo ja, dan niet de eerste soort in Zuid- 
China, doch de laatste — en dan vermoedelijk oudere 
soort — in Achter-Indië? Ten zeerste verdient ook 
opmerking, dat bij de 3 kostbaarste Indonesische 
exx., waar op den mantel rondloopeiule voorstellin
gen zijn aangebracht van dieren (Saloier,2 van Koer) 
<>f zelfs van schepen (Saleior), de richting steeds is 
van links naar rechts, dus typisch-Indonesisch en 
zoo te zeggen contra-Hindoesch (contra het p r a- 
il a k s h i n a); óók de kikkers op het bovenvlak be
wogen zich daar waar zij voorkomen op oudere ty
pen, stééds van links naar rechts. Maar misschien 
is hierbij, behalve aan het Jav. k i w a-t ö n g ö n en 
Mal. k i r i-lc a n a n („links-rechts”), toch óók te 
denken aan ouden invloed der Ghineezcn, bij wio 
immers links óók hooger wordt geacht dan rechts.

Van de vier zeldzame exx. in ons Indië is slechts 
één uitstekend beschreven en afgebecld, die van Pe
djeng door Nieuwenkamp in 1908; één verdienste
lijk, die van Saleier, door Van Hoëvell en Dr. 
Schmeltz in 1904; de beide exx. van Koer zijn echter 
tot heden in beeltenis onbekend t Van dc 10 exx. op 
Java gevonden is het ex. van Babakan goed afge
boeid en uitvoerig beschreven door Dr. Hazcu in 
1910, welke ook in 1909 zorgde voor zorgvuldige 
beschrijvingen van de twee te Börgotft bij Sëmarang 
gevonden exx. Een nader onderzoek van het welis
waar sterk geöxydeerde, maar gave, ex. uit Kaboe
nan zou zeker verrassingen geven, daar dit het zeer 
antieke type bezit van de (thans verdwenen) trom- 
Moulié.
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1de grens van Sërawak. Het stroomgebied van deze 
rivier, van de Kotocngau Kctjil, dat van de Djocng- 
kit c. a. linker zijtakken van de Blitangrivier, be- 
booren tot liet ressort, der onderafdccling Sintang 
der gelijknamige afdccling der residentie Wester- 
afdeeling van Bornco. In 190S zijn in deze streek 
belastingopstootjes onder de 13ajaks voorgekomen, 
die door militairen moesten worden onderdrukt. 
Zie BORNEO, blz. 3G2.

KÈTOENGGÈNG of KATOENGGÈNG (jav. . Zie 
SCHORPIOENEN.

KËTOEPOEK of BLËG-KËTOEPOEK. Javaan-

W. Foy in Mittcil. Anthrop. Ges. Wicn, XXXVI 
(1006), p. 44—50 (bespreking dor studio van Kirth 
uit 1904); W. O. J. Nieuwenkamp, De trom met 
de hoofden te Pedjeng op Bali, in Bijdr. Kon. lust. 
7, VII (1908), p. 319—33S met 0 voortreffelijke pla
ten (hiervan plaat VI met vergelijkende profielen 
van verschillende andere keteltrommen, o.a. die van 
Saleicr; deze studie eenigszins verkort en meer popu
lair herdrukt in Nieuwenkamp’s „Bali en Lombok”, 
3e eed.. 1910, p. 190—199); [Dr. G. A. J. Hazeu], in 
Notulen Bat, Gen. 1909, p. CIX—CXIV (nauwkeu
rige beschrijving der 2 op de begraafplaats Bergotft 
te Semarang opgegraven, helaas zeer geschonden 
exx.);Dr.\V, Foy,inFiihrerdurchdasRautenst raucli- 
Joost-Museum, Cöln, 3e Aufl. (1910). p. 242—244 
met 1 afb. (schat de oudste typen „über zweitau- 
send Jahiv alt ”, waarin men het „über” door „viel- 
leiclit” zou willen vervangen); Dr. G. A. J. Hazeu, 
Eine Metalltrommel aus Java, in Intern. Arch. f. 
Ethn. XIX (1910), p. 82—85, met 4 lichtdrukken 
(beschrijving der geschonden trom van Babakan); 
O. Münsterberg, Chinesische Kunstgcschichte, I 
(1910), p. 94—97, met dezelfde afb. als hierboven 
bij Foy (algemeen overzicht van den stand van ’t 
vraagstuk); O. P. llouffaer in Notulen Bat. Gen. 
1910, p. 42—hï~cn 121—123 (resp. over ma k o’s 
van Alor, en over een 2e geschonden keteltrom op 
Leti, alsmede algemeene waarschmvinj tot behoud 

G. P. R. (Sept. 1917)
KËTÈPÈNG (jav.). Zie CASSIA ALATA,
KËTIB (Arabisch: chatïb), d. i. prediker. Zie 

MOSKEEPERSONEEL.
KËTIMAHA of KATIIVIAHA (jav.). Zie KLEIN- 

HOVIA.
KËTIPOENG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN

STRUMENTEN.
KETJAP. Zie GLYRINE SOJA.
KËTJÈR. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU

MENTEN.
KÈTJI of KITJI. Zie VAARTUIGEN.
KETJIK. Verbastering van keutjhi’, kampong

hoofd in Atjèh. Zie ATJEHERS, 2, a.
KËTJIK BËLING (mal.). Zie HE.MIGRAPH1S.
KËTJITJI LAOET. Zie BRILVOGEL.
KËTJOEBOENG of KATJOEBOENG (mal.). Zie 

DATURA.
KÈTJOE. Op Java, vooral in de Vorstenlanden, 

nu en dan voorkomende rooverbendën, die onder 
groot misbaar woningen van gegoeden binnendrin
gen, om te rooven. In den regel zijn de dieven 
besmeerd met olie om niet gemakkelijk gegrepen 
te kunnen worden en hebben zij hunne gezichten 
met roet ingewreven om onherkenbaar te zijn. Zij 
ontzien zich niet, de bewoners te verwonden of te 
dooden. In de residentie Batavia komen deze roo- 
verbenden ook wel voor; zij heeten daar „RAM- 
POK”, terwijl zij in den Oosthoek en in de Noor- 
der strand-rosidenties „KAMPAK” genoemd wor
den (zie o]) die woorden).

KËTJOMBRANG (jav.). Zie NICOLAIA.
KËTJRÈK. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU

MENTEN.
KËTOEK. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU

MENTEN.
KËTOEMBAL (jav.). Zie GLOOHIDION.
KËTOEMBAR of KATOEMBAR (mal.). Zie CO- 

RIANDRUM.
KËTOENG-KËTOENG.ZieM UZI EKenMUZIEK- 

INSTRUMENTEN
KËTOENGAU. Zijrivier van de Kapoeas op 

Bornco; ontspringend op den G. Kchoema nabij

schc nanm voor ceno naaktpootigc, grootc ooruil- 
soort, Kctupa javanensis, die in West-Sumatra 
Koeaq genoemd wordt, evenals Scops lempiji. 
Op Java heet Scops rufesccns Kokok-bëlock. Zie 
UIL.

KËTOLA (mal.). Zie LUFFA.
KEU BEU Ë (atj.). Zie KARBOUW.
KEUCHENIUS (LEVINUS WILHELMUS CHRIS- 

TIAAN). Gcb. 21 Oct. 1822 te Batavia, zoon van 
W, A. Keuchenius en M. 0. de Man. Reeds op 
jeugdigen leeftijd voor zijne opvoeding naar Neder
land gezonden, onderscheidde bij zich vroeg
tijdig door buitengewone bekwaamheid en ijver, 
zoodat. hij reeds in 1839 als student te Leiden kon 
worden ingeschreven en 23 Juni 1842 tot doctor 
in de rechten promoveerde op dissertatie: „de do- 
nationibus propter nuptias Romanis”. Nog het
zelfde jaar vertrok hij naar Indië, waar hij zich 
eerst als advokaat en procureur te Socrabaja ves
tigde, doch spoedig (1844) bij den Procureur-gene- 
raal werkzaam gesteld werd, weldra als eerste com
mies, daarna (1846) als hoofdcommies. Bij de in
voering der nieuwe wetgeving in 1848 werd Keu
chenius benoemd tot lid in den Raad van Justitie

'

der O. I. exx.).

te Batavia; in 1850 tot Advokaut-generaal en in 
1851 tot Raadsheer in liet Hoog-Gerechtshof. Om 
gezondheidsredenen zag hij zich in 1854 genood
zaakt naar Europa te vertrekken; den 29sten Sept- 
van dat jaar werd hem de waarneming opgedra
gen der functiën van Sccrotaris-Gencraal bij het 
Departement van Koloniën, in welke betrekking 
hij den lande groote diensten bewees o. a. door 
de uitgave van de „Handelingen der Reg. en 
der Staten.-Gen. betreffende het Regl. o. h. beleid 
der Rcgcering”, die onder zijn toezicht bewerkt 
werd en met cene belangrijke voorrede van zijne 
hand verscheen. Den lOdcn Juni 1859 word Keu
chenius lid van den Raad van Ncd.-Indië; deze 
hoogo betrekking vervulde hij tot 1865, toen hij met 
verlof naar Nederland terugkeerde, waar hij zich te 
Leiden vestigde. Bij de periodieke verkiezingen in 
1866 werd hij tot lid der Tweede Kamer gekozen ;in 
dien tak der volksvertegenwoordiging nam hij 
spoedig eeno belangrijke plaats in, ook tengevolge 
van de door hem voorgestelde motie tot afkeuring 
van do gedragslijn van het toenmaligo kabinet ten 
opzichte van de uittreding van den Min. v. Kol. 
Mr. P. Mijer, — cene motie, die gewichtige poli
tieke gevolgen had en tot de herhaalde ontbin
ding van de Tweede Kamer leidde. Keuchenius, die 
daarbij niet om party-inzichten zich bekreund had, 
werd 12 Mei 1867 plotseling eervol uit ’s lands 
dienst ontslagen onder toekenning van pensioen, 
en toen hij, na de tweede ontbinding der Kamer, 
geen mandaat meer verlangde, zag hij zicli ge
noodzaakt naar Indië terug te keeren, waar hij 
eerst korten lijd de redactie van het N. Bat. Han
delsblad waarnam, en sedert Sepl. 1869 als advo
kaat en procureur bij bet Hoog-Gerechtshof werk-

'
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zaam was. In 1879 tot lid der Tweede Kamer te Go- 
rinchem gekozen, nam liij het mandaat aan en ver
trok hij naar Nederland, waar hij, — met uitzonde
ring van den tijd gedurende welken hij Minister 
was, — voortdurend in de Tweede Kamer zitting 
had. Daar oefende hij ook in koloniale aangele
genheden grooten invloed uit, zooals o.a. bleek 
bij de behandeling van het Billiton-contract. 
Maar do grootste beteekenis had hij wel als een 
dor voornaamste leiders der anti-revolutionaire 
partij. Van zijn jeugd af aan is Kcuchenius geloo- 
vig Christen geweest en heeft hij zijne overtui
ging in deze steeds uitgesproken en daarnaar ge
handeld, ook al mocht dit hem persoonlijk tot 
nadeel strekken en hem het verwijt op den hals 
halen, dat hij „do politiek te veel met den gods
dienst vermengde”. Benoemd tot Minister van Ko
loniën in het Kabinet Mackay (20 April 1888), 
bereidde de rusteloos werkzame man een aantal 
regelingen voor, waarbij hij ook de belangen van 
het Christendom in Indië zocht te behartigen. De 
tijd, om zijne plannen te verwezenlijken, werd hem 
echter niet gegund; ten gevolge van de verwerping 
dor Indische ontwerp-begrooting door de Eerste 
Kamer, met slechts één stem meerderheid, verzocht 
Kcuchenius ontslag als Minister, dat hem 17 Febr. 
1890 verleend werd; daarna nam hij nog als lid 
der Tweede Kamer zitting en was hij ook, — zooals 
trouwens van zijn eerste komst in Indië af, — 
werkzaam in het belang der verbreiding en ont
wikkeling van het Christendom in do kolonie. 
Den 17den Dec. 1S93 overleed hij te ’s Gravenhagc. 
Zie over Kcuchenius: Levensbericht door Dr. 
F. L. Rutgcrs in de Levensber. der Maatsch. 
van Letterkunde, 1895, bl. 243; Dr. A. Kuyper 
in Mannen van beteekenis; Mr. O. J. H. Graaf v. 
Limburg Stirum in Ind. Gids, 1896, I, bl. 471 en 
645.

naar Keumala. Sinds werd de naam vooral bekend 
uit do samenstellingen „Kcumala-partij” en „Keu- 
mala-tochten”. (Zie ATJEII, I. 80, 81).

De pacificatie van de Pidië-vallci heeft in Keu
mala wel het langst tegenstand ondervonden, daar 
hier, ver van Sigli, in do nabijheid van het gebergte 
en op den driesprong, zoo te zeggen, der wegen 
naar Atjèh, Pidië en do Westkust, do invloed der 
Tiró-oelama’s zich het beste kon doen gelden. In 
1910 en 1911 kwamen echter de laatstovergebleve- 
nen uit dat geslacht te sneuvelen, en daarna kwam 
het ook in Keumala tot rust. Zie Bijdr. T. L. V.''" 
n° 7, Deel 55(1903) blz. 73.

KEUMANGAN. De IX Moekim Keumangan 
(feitclijk zijn het er 18) vormen een landschap der 
onderafdeeling Sigli, afdecling Noordkust van A- 
tjèh, groot di 70 K.M.8, met ruim 6000 gere
gistreerde mannen. Men onderscheidt: 1. het eigen
lijke Keumangan; 2. de aan zee gelegen moe- 
kims Teunggoeë, Tjot Djadja en Gigiëng Meuran- 
déh; en 3. de enclave gampong Pineung, meunasah 
Balè.

Keumangan wordt bevloeid door de Kxoeëng 
Tiro. Deze heeft in het Zuiden een tot 200 a 300 
M. breed bandjirbed, vol rolsteenen en grind; 
maar bij Beureu^éh naderen de oevers elkaar, wordt 
de rivier dieper, en gaat de bodem uit zand en slib 
bestaan. Bevaarbaar is de rivier nergens; door
waadbaar overal bij normalen waterstand. Dieper 
cn smaller dan de Kroeëng Tiró is de Kroeëng 
Mamprè, maar ook niet bevaarbaar, en slechts op 
bepaalde punten te doorwadon. De Kroeëng 
Nd jong of Kroeëng Glé heeft steile oevers, is niet 
bevaarbaar, wel doorwaadbaar, en mondt bij Linti 
in de Kroeëng Mamprè. Ongeveer dertig leidingen 
brengen water uit do rivieren naar de sawahs, 
waarmee het landschap als overdekt is. Speciaal 
te vermelden valt do Loeëng Bintang, die haar 
water ontvangt van buiten Keumangan uit de 
Kroeëng Barö bij Keumala.

Van de verbindingswegen vallen als voornaam
ste te noemen: 1. de trambaan, waarlangs de be
langrijkste keudè’s of marktplaatsen liggen, alsook 
Beurcunoen, met militaire bezetting en eene A- 
tjèhsehc landbouwschool; 2. de groote weg langs 
de Loeëng Bintang naar Keumala; 3. de weg 
Djaman-Lam Meulo; 4. do weg Bourcunoen-Déah 
Tjot; 5. de weg van de Tiröbrug bij Poeló Driëu 
naar Oedjöng Rimba cn verder. De oelèëbalangs- 
familio van Koumangan behoort tot een zeer oud 
en voornaam geslacht, getuige wat de Hikajat 
Pötjoet Moehamat vermeldt omtrent den Pa- 
ngoelèü Bcunaröö of Meunaröë, den voorganger 
on stamvader der latere Béntara’s Keumangan. 
(Snouck Hurgronje, Do Atjèhers II, 97). Vermoed 
wordt, dat do oprichting der federatie XII door 
Pidië cn Ndjüng mot de hunnen, Keumangan's 
Oelèëbalang Pötjoet Moehamat Tahé bewoog om 
eveneens een bondgenootschap te scheppen: de 
federatie der zes oelèëbalangs: met T. Béntara 
Sama Indra, T. Panglima Meugöë van Bambi en 
Oenöö, T. Mountröë Kroeëng Scumideuën, T. Bén
tara Pineung en T. Béntara Keumala. Tusschen 
Keumangan en Pidië heeft een langdurige vijand
schap bestaan, die vermoedelijk haar oorsprong 
vond in beider streven naar het bezit van de rivier
monden. Zeer groot was do breuk in 1860/61,toen 
Keumangan door Panglima Pölcm en Meureudoe, 
en Pidië door don sultan word geholpen. Omstreeks 
1870 veroverde Pidië de onder Keumanganschen 
invloed staande wukouch-moekim Lang. Daarna

KEUMALA. Het meest landwaarts in gelegen 
landschap van de onderafdeeling Sigli, afdeeling 
Noordkust van Atjèh. Het bestaat uit de twee 
mockims Keumala cn hot bij Gouvernementsbe
sluit van 30 Januari 1915 daaraan toegevoegde 
Keumala Dalam van de voormalige federatie Ka- 
waj XII. Het aantal geregistreerde mannen be
draagt 773. De bestuurder T. Bén Asan werd 
erkend en bevestigd bij Gouvernementsbesluit van 
24 November 1915.

Het landschap wordt ZW.-NO. doorstroomd 
door do Kroeëng Barö (die bij Sigli in zee vloeit), 
waaruit binnen Keu mal a’s grenzen diverse aftap- 
pingen geschieden tot bevloeiing van de uitge- 
strekto rijstvlaktcn der Pidiëvallci. O.a. do Loe
ëng Bintang neemt hier haar oorsprong. Een grooto 
rijweg aan den linkeroever voort van don Glé Meu- 
linteuëng langs Keumala Tjot cn Keumala Raja 
in de richting Oarnt-Sigli. Bezuiden den rechter
oever kruist ook een groote weg het landschap, 
gaande van Keumala Dalam over Pal oh Poclö naar 
Titeuö, vanwaar één tak naar Djeupa en een an
dere naar Lam Moulö voert. Heel wat arbeid, 
vroeger van hoerendienstplichtigon en thans van 
militairen, is er gevorderd tot doorgraving van don 
Glé Moulinteuëng (d. i. Berg Dwars in den Weg), 
een muur die naar de zijde van Keumala Raja 
30 M. uit het terrein opstijgt, en, gezien van den 
kant van het op een liooger niveau gelegen Keu
mala Dalam, 17 M. hoog schijnt. Daardoor hoopt 
men den grooten weg Sigli-Keumala in rechte lijn 
te kunnen dóórtrekken naar Beungga en Tangsé.

In 1873 verhuisde do soeltansfamilic uit Atjèh

é
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werd er gevochten om de wakeuëh-moekims Mè- o p hun gebied werd gevochten. Er woonde vroeger 
tareuëm, Hot en Andeuëh; echter zonder resul- één familie, waarvan een lid don erfelijken titel 
taat. Sedert het begin van den Atjèh-oorlog kwa- Teukoc Keureukön voerde, wat, in verband met 
men er geen ernstige botsingen meer voor: men den naam van het gebied, wijst op een vroeger 
vond voldoende afleiding naar buiten. bestuur door een Keureukön gehccten oolèëba-

In 1874 onderwierp T. Béntara Keumangan lang. Nu behoorde in don bloeitijd van het sulta- 
Pötjoet Oesman zich, zoo het heette, aan het N.-I. naat tot de voorname hofambtenaren een „Keu- 
gezag, d.w.z. hij deed te Gigiëng de Nederlandsclie reukön Katiböj moeloct” (eigenlijk katib oei- 
vlag hijschen, waarvoor hij op het laatste mo- moclk = schrijver des koninklijks). Fr. de Hout- 
ment bij verrassing f 25.000 eischtc en ontving. man noemt al den „Corcon als „secz'etaris van 
Het laudschap omvatte toen nog de III Moekim den Coninck’ . De titel liet zich gemakkclijkcr be- 
Gigiëng, naar welks koeala het heele gebied werd erven dan de kunst om brieven te schrijven, en 
genoemd. Na Pötjoet Oesman’s dood in 18S5, zoo werd de erfelijke titularis dra een hoogheid 
maakten de III Moekim Gigiëng onder T. Bén- zonder werk of vaste inkomsten en zonder ge- 
tara zich los van Keumangan, terwijl 'T. Moeda bied. Zijn streven naar dit laatste schijnt gedu- 
Reumbajan Abdö Latéh en T. Bén Asan streden rende eenigen tijd bekroond te zijn geworden 
om het oclcëbalangschap in het verdere gebied. door zijn beleening met de III Moekims. Thans 
Eerstgenoemde won het en werd in het laatst van zijn echter ook daarvan slechts de naam en de 
18S5 door het bestuur erkend als Béntara Oe- herinnering over. De III Moekims kregen andere 
reuëngkaja Seutia Indra Potjoet Abdö Latéh. Zijn hoofden, en T. Keureukön werd een ijdele titel 
pogingen de III Moekim Gigiëng te herwinnen zonder voordeelcnA Dr. C. Snouck Hurgronje: 
faalden. De zaak werd in 1896/7 zoo geschikt, dat De Atjèhers I, 130 e. v.
T. Béntara Keumangan de III Moekim Gigiëng KEUREUTÖË. Een uitgestrekt, vroeger ook 
en Peukan Gigiëng opgaf en de strand-moekim wel als Moeliüng aangeduid landschap, gerekend 
Gigiëng Meurandéh terugkreeg, en in later jaren tot de ondcrafdeeling Lhö* Soekön, afdeeling Noord- 
keerden ook dc moekims Teungöë en Tjot Djadja kust van Atjèh. Het omvatte: 1. een rechtstreeksch 
terug onder zijn gezag. Een belangrijk moment in gebied aan den benedenloop van de Kroeëng Keu- 
de Pidië-expeditie anno 1898 was de arrestatie reutöë, met 2379 geregistreerde mannen; 2. een 
van Potjoet di Ramböng, weduwe van den in rechtstreeksch gebied aan den linkeroever van 
1885 overleden Potjoet Oesman, die een boete de Djambö Ajé, met 2123 geregistreerde mannen; 
kreeg te betalen, bedragende juist evenveel, als 3. de vier districten van de toeha peuët: Moe- 
in 1874 wijlen haar gemaal had genoten voor het liëng met 627, Arön met 514, Niböng met 495 
hijschen van de Nederlandsche vlag. (Zie ATJEH, en Matang Panjang met 392 geregistreerd en; 4. 
I, 83). In 1904 stierf T. Béntara Keumangan. de acht districten van de „Oelèëbalang lapan”:
Sinds wordt het bestuur waargenomen door T. Boeah met 1505, Blang Gloempang met 389, Ara
Oema di Ramböng, wiens korte verklaring dd. 24 boengkös- met 2015, Ara Keumoedöë met 498,
Juni 1908 werd goedgekeurd en bevestigd bij Gou- Seuleuma met 1149, Pira met 384, Matang Bén
vemements besluit van 23 December d.a.v. Zie met 172 en Matang Min jé met 430 geregistreer-
Bijdr. T. L. V. N. I. n° 7. Dl. 66 (1912) bl. 411. den. Dat geeft voor heel Keureutöë een totaal

KEUNÖNG. Voor scheepvaart- en landbouw- van 13.072 geregistreerde mannen op ultimo 1915. 
doeleinden bepaalt de Atjèher den tijd naar „keu- Het landselmp is rijk aan paja’s (moerassen), 
nöng’s”, naar ontmoetingen van het sterrebeeld wat geïllustreerd wordt door den loop van de 
de Schorpioen en de Maan aan den hemel. (Keu- Atjèh tram baan, die van Lhöfr Soekön in een wijde
nöng = geraakt.) Tusschen twee opvolgende keu- bocht naar het Noorden om de Paja Tjitjém heen
nöngs liggen 27x/3 dag, d.i. 2 a 3 dagen minder dan gaat, om ten slotte weer Zuidwaarts af te buigen
een maanmaand. De tijdsruimten tusschen een naar Panton Laboe aan de Djambö Ajé.
keunöng en de haar voorafgaande nieuwe maan De grootc rivier in het landschap is de Kroeëng 
zijn dus verschillend. Het grootst in Januari, ne- Keureutöë, die ontspringt in het hooggebergte, 
men ze telkens met 2 of 3 dagen af, om in November dat de scheidsmuur vormt tusschen Pasè en het 
het minimum te bereiken. De daaraanvolgende keu- Gajö-gebied van Rödjö Boekit. Zij doorstroomt 
nöng valt even vóór nieuwe maan. De maandatum het district Seuleuma in N.O.-richting, maar buigt 
van de keunöng bereikt dus het hoogste cijfer in op Matang Koeli’s gebied om naar liet Oosten, 
Januari. De Atjèher stelt dit op 23 en neemt aan, totdat na samenvloeiing met de uit het Zuiden 
dat de maandatum van elke volgende keunöng komende Kroeëng Peutöé, iets boven Lbo* Soe- 
juist 2 dagen minder is dan die harer voorgangster. kon, de richting N.N.W. wordt. Door Ara Boeng- 
Zoo vertegenwoordigt keunöng 23 voor den Atjèher kö* en liet rechtstreeksch gebied stroomt de rivier 
ongeveer wat voor ons Januari, keunöng 21 wat dan langs de Keudè Djeurat Manjang naar zee. 
voor ons Februari beteekent, enz., en keunöng J Het laatste stuk van den benedenloop vormt naar 
komt overeen met onze maand November. De het Westen de grensscheiding met Blang Mè. 
samenkomst van Schorpioen en Maan in Decem- Beoosten dc monding van de Keureutöë-rivier 
ber valt vóór nieuwe maan, is dus niet waarneem- vindt men een Koeala Kroeëng Tjangköj. De naam 
baar, en wordt genegeerd of „keunöng tanggilé*"” wijst op vroegere pogingen om door een ge- 
geheetenv^Snouck Hurgronje, De Atjèhers, I, 275). graven kanaal de landwaarts in gelegen moeras- 

KEUREUKON. De Moekim Lhèëof III Moekims sen te drainceren. Meer naar liet Oosten volgt 
Keureukön: Gani, Loebö*-en Lam Garot, met totaal do Koeala Piada, waardoor de uitgestrekte Paja 
487 geregistreerde mannen, onderafd. Oelèë Lheuë, Tjitjém hoofdzakelijk afwatert. De nog Oost. 
a eeling Groot-Atjèh. Een wakeuëhgebied, be- lijker gelegen moerassen wateren af naar de Djam- 
ïooren e tot geen der drie sagi’s van Atjèh. Werd bö Ajé, die dc grensscheiding vormt met het land-

er gevochten tusschen de XXVI en XXII Moekims, schap Simpang Oelim der ondcrafdeeling Idi, af-
dan haalden de bewoners der III Moekims de dceling Oostkust van Atjèh. Oelèëbalang van het 
gesneuvelden weg, maar zij duldden niet, dat er landschap is T. Tjhifr béntara. Zijn zg. korte ver-



KEUREUTOË- KI HIANG. 313

klaring dd. 26 Juni 1900 werd goedgekeurd en 
bekrachtigd bij Gouvernementsbesluit van 4 Oc- 
tober d.a.v.

De talrijke paja’s in het landschap leverden 
geschikte schuilplaatsen voor de vijandige ele
menten, welke zich aan de bevolkingsregistratie 
en aanrakingen met het bestuur wonschton te 
onttrekken, en dat zoodanige elementen er waren, 
laat zich begrijpen, waar Paja Baküng aan den 
rechter Keuroutöë-oever in Soulcuma de zetel was 
van don vermaarden oelama Teungkoe di Paja 
Baköng alias Teungkoe di Mata lë. De wcdcrop- 
laaiing van het verzet na Japan’s overwinning 
over Rusland was vooral belangrijk hier in dit 
landschap. De overval te Mcurandéh Paja dd. 
26 Januari 1905 leidde tot het fusilleeren van 
des oelèëbalangs jongeren broeder, den populai
re» T. Tjoet Moehamat alias T. Tjhi6, Toenong. 
Diens zoon T. Ahmat of T. Radja Sabi heeft zich 
daarna met zijn aanhang jarenlang opgehouden 
in de Paja Tjitjém. In den aan vang van 1908 
was het verzet in Keureutöë zeer fel, maar, na
dat in April de „kapitan rimoeëng” (tijger-kapi- 
tein) Ohristoffel zich met zijn marechaussee te 
Panton Laboe had geïnstalleerd, werd men den 
toestand spoedig meester. Nadat in 1911/12 Radja 
Sabi’s schuilplaatsen in de Paja Tjitjém een aan
tal malen waren overvallen, verliet hij deze stre
ken en kwam ten slotte in Tangsi in onderwerping.

KEVERS. Zie TORREN.
KEVERSLAKKEN. (Zeepissebedden, Polyplaco- 

phora of Clntonen). Mata Koetoe? (mal.). Een tot 
de klasse der Ampliineura (zie WEEKDIEREN) 
behoorende groep van Weekdieren, die in uiter
lijk met slakken overeenkomen, maar uitwendig 
gekenmerkt zijn doordat de rug 8 elkaar dak
pansgewijs bedekkende kalkplaten draagt. Dank 
zij de beweeglijke verbinding der kalkplaten kun
nen de dieren zich oprollen. De buikzijde wordt 
door den grooten voet ingenomen. Alle Chitonen 
leven in zee. In den Indischen Archipel verzamelde 
de Siboga-Expeditie 36 soorten, waaronder 25 
nieuwe.

KEYZER (Mr. Dr. SALOMO). Geb te Kampen 18 
Jan. 1823, gest. te Delft 25 Febr. 1868, werd in 1847 
te Leiden bevorderd tot doctor zoowel in de rechts
wetenschap (op Diss. „De tutela secundum jus 
thalmudicum”) als in de lettoren (op Diss. „De jure- 
jurando Justiniano et Theodorao pracstando”). Hij 
had daar onder leiding van den hoogleeraar Juyn- 
boll ook de Semitische letteren beoefend. Als proevo 
daarvan verscheen in 1840 zijne „Reizo van Ben
jamin van Tudela” met aanteek. (gunstig beoordeeld 
door Juynboll, Gids 1847, I, 132—144). — In 185Ü 
werd hij als opvolger van Moursinge met het onder
wijs in het Mohamm. recht en de Inl. wetten aan de 
Academie te Delft belast, later (met zijn leermeester 
Roorda) ook in het Javaansch (sedert 1859 als hoog- 
leoraar). Na de opheffing dezer Academie in 1864 
word Kcyzer directeur der in datzelfde jaar opge- 
richto Gemconte-Inslelling voor do opleiding van 
fnd. ambtenaren te Delft, waar hij niet slechts het 
Mohamm. recht, maar ook het publiek en admin. 
recht on do geschiedenis van N. I. doceerde. Van 
1800 tot 1800 was hij lid der Staatscommissie voor 
het ontwerpen van een Strafwetboek voor Indië.

Naar Keyzer’s voorstelling werd de Inlandsche sa
menleving in alle opzichten behecrscht door do the
oretische voorschriften van den Islam, kon men zich 
althans zonder grondige kennis dier voorschriften 
geen juist en volledig begrip van het recht en do ge

bruiken der Inlanders vormen, o.a. niet van hun 
strafrecht, noch van hunne rechten op den grond (zie
0. a. zijne brochure: Beschouwingen over hot land
bezit op Java, Delft 1858). Deze opvatting, welke 
tovons de richting van zijn onderwijs en studiën be
paalde, vond reeds destijds geen onvordcclden bij
val en moet thans in het licht der nieuwore onderzoe
kingen inderdaad in menig opzicht als onjuist en te 
éénzijdig worden beschouwd. Van zijne ijverige 
werkzaamheid op het gebied zijner lievelingsstudie 
getuigde de uitgave der 5 volgende werken: Hand
boek voor het Mohamm. regt, 1853 (vertaling van 
een Arab. werk van Sjirazl; vgl. Juynboll, Gids 1854, 
II, 701—708) — Kitab Toehpah, Jav.-Mohamm. 
wetboek, 1853 — Het Mohamm. strafrecht naar 
Arab., Jav. en Mal. bronnen, 1857 — Précis de ju- 
risprudenco musulm. par Abou Chodja’, 1859 — 
Mawerdi’s publ. en admin. regt van den Islam, 1862 
(vgl. W. Engelmann Gids 1863, I, 127—135), bene
vens cene lange reeks van gedeeltelijk zeer uitvoe
rige artikelen in de Bijdrag. v. h. Kon. Instit voor T.
1. en vlk, v. N. I. (o. a. dat „Over de hulpmiddelen 
tot beoefening van het regt der Inlanders” in Dl. 
II der 2e Reeks (1859) 137—264; vgl. verder het 
Register der Bijdr., 1901, blz. 94). Geruimentijd was 
hij secretaris van dit Instituut. Verder verschenen 
van zijne hand *): „Opmerkingen naar aanleiding 
van art. 71 van het Ontw. v. Wet tot vaststelling 
van het Reg. Regiem.” 1854 en „Nadere toelichtin
gen” van die opmerkingen, 1854; — „Onze tijd in 
N. I., beschreven in bundels” (le bundel. De bede
vaart, 1860; 2e druk, 1868, onder den titel: „Schet
sen uit hot leven der Inlanders”) — het 2e Dl. der 
„Jav. Samenspraken” van C. F. Winter (met een 
„Bijvoegsel op liet Jav. Wdb.”), — eeno verkorte 
uitgave van Valentijn’s „Oud en Nieuw O. Indië” 
1855—1858 en verscheidene artikelen in hot Week
blad Tjaraka Welanda en in de Delftsche Courant 
(gedeeltelijk in het T. v. N. I. overgenomen). — 
Een levensbericht gaf P. J. Veth in het T. v. N. I. 
1868, I, 402—113, vgl. II, 104.

KI (soexd.). Korte vorm van Kaï (soexd.) = 
boom; gewoon voorvoegsel van benamingen van 
boomen en planten.

KI AMIS (soexd.). Zie CINNAMOMUM BUR- 
MANNI.

KI ANGIR (soexd.). Zie GANOPHYLLUM.
KI APOE (soexd.). Zie PISTIA.
KI BEUREUM (soexd.). Zio CEDRELA FE- 

BRIFUGA.
KI BLANAK (soexd.). Zie AVICENNIA.
KI DÈNOK (soexd.). Zio EUPHORBIA PUL- 

CHERRIMA.
KI DJAHÈ (soexdJ. Zie ^IICHELIA MONTA-^

NA. • ; i '* ...... . -
KI ËNDOG (soexd.). Zio XANTHOPHYLLUM. 
KI GËNTÈNG (soexd.). Zie DESMODIUM TRI- 

QUETRUM.
KI GEULIS (soexd.). Zie EUPHORBIA PUL- 

CHERRIMA.
KI HIANG.(soexd.). Zie ALBIZZIA PROCERA.

• .
j

/

*) De bekende Koranvertaling is slechts onder 
Koyzer’s toezicht naar Franscho, Duitscho on En- 
gclsche vertalingen in hot Nederlandsch bewerkt 
on door hem van eene Inleiding (blz. 1—85) voor
zien. Twee andere werken: „De voorstellingen van 
de Mohamm. godsdienst” (Gorinehem 1854) en: 
„Legenden dor Musclmannen over bijbclsche per- 

” met een voorberigt van P. J. Veth” (Sohie- 
dam, 1853) zijn van M. Keyzer.
sonen
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kastanje-bruin. Zij leven gewoonlijk, anders dan do 
meeste herten, in paren, vooral in open grasvlakten 
of in spaarzaam met boomen begroeid terrein. Kohl- 
brugge (Nat. Tijdschr. Ned.-Indië, LV, 189G), heeft 

tweede soort, C.;pleiharicw?, beschreven, die in 
Z.- en W. Borneo leeft en zich van de vorige onder
scheidt door een onvertakt gewei en een' meer geel
bruine kleur, zoodat de inlanders haar als kidang 
koening van C. muntjctc, de k. mérah, onder
scheiden.

KIDJANG (Mal.). Zie KIDANG.
KIDO(Goram). Zio KOESKOESEN.
KIDOEL (GOENOENG). Zuidergebergte. Naam 

van het tertiair gebergte, dat zich langs do Zuidkust 
van Java uitstrekt van de Kali Opak in Djokja- 
karta. tot bezuiden den G. Smeroe in Pasoeroean. 
Het bestaat uit een hooger middendeel en twee 
lagere vleugels. Het eerste, bijna geheel uit erup
tieve gesteenten bestaande, reikt van den Z.O. 
hoek van Soerakarta door Madioen tot in het 
Z.W. van Kcdiri. Het sluit aan bij dc vulKanen 
Lawoe en Wilis en bereikt bezuiden den eersten 
zijne grootste hoogte (1260 M.) De beide vleugels 
zijn grootendeels uit kalksteen opgebouwd. De 
westelijke is de vermaarde Goenoeng Sèwoe (zie 
DUIZÊNDGEBERGTE) '), dc Oostelijke omvat in 
Kcdiri liet landschap Lodaj& (zie aldaar).

KIEVITEN. Echte Kieviten komen in Oost- 
Indië niet voor; de daar levenden kenmerken zich 
door het bezit van een wapen, een sterke spoor 
of doorn aan den voorrand van den vleugel; zij 
worden dan ook Spoor-kieviten genoemd. Zie 
PLE VIERV OGELS.

KIEVITSEI. Bulla ampulla. Zie GASTROPO- 
DEN;/ rrt

KIEZELSPONSEN. Zie SPONSEN.
KIGELIA PINNATA D. C.; fam. Bignoniaceae, 

een boom uit Afrika met groote rolronde, op wor
sten gelijkende vruchten, die aan lange stelen han
gen en den boom een zeer opvallend uiterlijk geven. 
Op Java wel als sierboom gekweekt en wegens do 
vruchten „Worstenboom” genoemd,

KIJAS, d. i. redenccring naar analogie. De voor
schriften der Mohamrnedaansche wet, zooals zij in 
systematischen vorm in de wetgeleerde werken (do 
zgn. /?7c/i-boeken, zie ISLAM XX, c) zijn uitgewerkt, 
berusten volgens dc opvatting der Mohammedanen 
op vier „grondslagen” of „wortelen” (de 4 zgn. 
oesoel al-fi/ch), nl. op Koran, Soennah, ldjmd‘ on 
Kijds (over Soennah en ldjmd1 zie ISLAM II, a on 
b). De schriftgeleerden, die in de eerste eeuwen van 
den Islam de leer uil de heilige teksten afleidden en 
tot een afgerond geheel uitwerkten, waren daarbij 
meermalen genoodzaakt, hun toevlucht tot „rede- 
neering naar analogie” (kijds) te nemen, omdat in 
de teksten in eene menigte van gevallen niet uit
drukkelijk was voorzien. De vraag, in hoeverre men 
in dit opzicht op de feilbare menschclijko logica 
mocht steunen, hield de Moslimscho geleerden tij
denlang verdeeld. Ten slotte werd echter de aan
vankelijk door velen, althans in theorie, veroordeel
de kijds algemeen als vierde grondslag der Moslim* 
sche plichtenleer erkend. Men beriep zich o.a. op 
eenige Koranteksten en overleveringen, waaruit 
argumenten werden afgeleid voor de noodzakelijk
heid om in sommige gevallen kijds ioo te passen.

KI HIJOER (soend.). Zie OASTANEA JAVA- 
N1CA.

KI HOED JAN (soend.). Zie ENGELHARDTIA.
KI KÉPËR (soend.). Zie ENGELHARDTIA.
KI KOEDA (soend.). Zie ODINA.
KI LALAJOE (soend.). Zie ERIOGLOSSÜM.
KI LÈMO (soend.). Zie LITSEA CITRATA.
KI MALA (soend.). Zie ALTINGIA.
KI MALAKA (soend.). Zie PHYLLANTHUS 

EMBLICA.
KI MËLAKIJAN (soend.). Zie CROTON TIG- 

L1ÜM.
KI MÈNTÈNG (soend.). Zie BACCAUREA RA- 

CEMOSA.
KI OETJING (soend.). Zie SOPHORA.
KI ORAJ (soend.). Zie COMMERSONIA.
KI PAHANG (soend.). Zie PONGAMIA.
KI PAJOENG (soend.). Zie BIOPHYTUM.
KI PATJAR (soend.). Zie COCCULUS.
KI PËDËS (soend.). Zie CINNAMOMUM PAR- 

THENOXYLON.
KI POËK (SOEND.). Zie PITHECOLOBIUM.
KI FOETRI (soend.). Zie PODOCARPUS NE- 

RIIFOLIA.
KI RËMËNG (soend.). Zie CRATOXYLON.
KI SËMIR (soend.). Zie HURA.
KI SÈRÈH (soend.). Zie CINNAMOMUM PAR- 

THENOXYLON.
KI TAI (soend.). Zie CELTIS en PREMNA FOE- 

TIDA.
KI TAMIANG (soend.). Zie CELTIS en TREMA.
KI TANEUH (soend.). Zie XANTHOXYLUM.
KI TÈDJA (soend.). Zie CINNAMOMUM INERS
KI TJANGTJORANG (soend.). Zie DESMODI

UM TRIQüETRUM.
KI TJAOE (soend.). Zie PISONIA EXCELSA.
KI TJITJIAP (soend.). Zie FICUS LEUCAN- 

CATOMA.
KI TJONTJORANG (soend.). Zie DODONAEA.
KI TOKÈ (soend.). Zie ALBIZZIA LEBBEK.
KIAMBANG (>ial.). Zie PISTIA.
KIARA. Algemeene Soend. naani voor Ficus- 

soorten. De „soort” van het „geslacht” K i a r a 
wordt door de inlanders op de wijze der botanische 
nomenclatuur door een bijvoegsel aangegeven, als 
Kiara tjaringin enz. Sommige Fictis-soorten worden 
niet tot Kiara gerekend, maar door geheel andere 
namen aangeduid, als kondang, ham b è- 
r a n g, w alen enz. Zie voorts bij FICUS,

KIBLAH (Kiblat), d. i. richting naar Mekka. 
Zie MOSKEE, A.

KIBOEL (bat.). Zie BEREN.
KIDAL. Desa in het district Pakis, afdeeling Ma- 

lang, residentie Pasoeroean, bekend door de zeer 
fraaie tjandi, Kidal geheeten, welke hier voor
komt (zie OUDHEDEN). Deze tjandi is een der 
minst beschadigde van geheel Java. Het platte dak 
is nog geheel intact, f-’‘i.

KIDANG. Javaansche naam van de kleine herten, 
die tot het geslacht Cervulus (zie HERTEN), be- 
hooren. Dit, tot zuidoostelijk Azië beperkt, geslacht 
is gekenmerkt door een zeer langen rozenstok; een 
klein gewei, dat onvertakt is of slechts één zijtak 
heeft, en door de sterk ontwikkelde bovenkaaks- 
hoektanden van het mannetje. C. munljac Zimm., 
door de Europeanen dikwijls ten onrechte „ree” ge
noemd, (MAL.kidjang; jav. kidang; soend. mént juk; 
daj. karahau) bewoont, behalve het vasteland van 
Z.-Azië, Sumatra, Borneo, Java en enkele kleinere 
eilanden in het westelijk deel van den archipel. Be
reikt ongeveer 1 M. lengte en is op de rugzijde donker

een

l

i 'V, l

1 *) Dit ligt niet alleen in Djokjakarta, zooals 
daar is opgegeven, maar voor een kleiner deel 
ook in het Zuiden van Soerakarta en het Z.W. 
van Madioen.
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Hoofdzakelijk is echter do geldigheid van dezen 
vierden grondslag der plichtenleer gegrond op don 
idjmd*, de éénstemmigheid van govoolen der Mos- 
limschc geleerden.

Literatuur : C. Snouck Hurgronje, Niouwo bijdra
gen tot de Herihis van den Islam, p. 56—60 (Bijdr. 
t. d. t., 1. en vlk. v. N. Ind., 4e Yolgr., Go Dl. 1882 p. 
412—416); Ledroit musuiman, p. 33—36 (Revue de 
1’hist. d. relig., Tom. 37, 1898, p. 185—187); Th. W. 
Juynboll, Handleiding t. d. kennis d. Mohamm. wet,

. p. 54—57 (Handb. d. islam. Gesetzes, p. 50—54).
KIJOENG, KOEJOENG, KÉJONG. Schelpdier. 

Zie aldaar.
KIKIK (Jav.). Zie HONDEN.
KIKIM. Een voormalige ondorafdeoling in de resi

dentie Palembang. Zij omvat het stroomgebied der 
K i k i m (zijrivier van de Moesï en hare zijriviertjes). 
In 1853 werd Kikim als onderafdecling ingedeeld bij 
Töbing-Tinggi, in 1S70 gevoegd bij dcafd.Lematang 
Oeloe en Ilir en Pasémahlandcn (thans Palembang- 
sehe bovenl.), in 190G opgeheven als afzonderlijke 
onderafdeeling en gedeeltelijk gevoegd bij de onder
afdecling Lcmatang-Oeloc, gedeeltelijk bij de on
derafdeeling Töbing-Tinggi. Eenigszins belangrijke 
plaatsjes zijn in het Z. Goenoeng-Kerto, Tandjoeng 
aoer; in het W. Saoeng naga.

KIKVORSCHEN (in ruimen zin, zie ook onder 
RANIDAE). Algemeene naam voor de orde der 
Staartloozc Amphibiën (Anura). Voor kenmerken 
zie onder AMPHIBIËN. Van de 8 familie’s dezer 
orde komen 6 in den Indischen archipel voor, welke 
als volgt gerangschikt kunnen worden.

A. onderorde der Arcifera. De beide helften van 
den schoudergordel schuiven aan de buikzijde over 
elkaar heen en zijn dus in de buikmiddellijn niet 
vergroeid.

1°. fam. Bufonidae (Padden, 3 geslachten met 32 
soorten). Geen tanden in onder- en bovenkaak, geen 
ribben, echte landdieren, romp meestal kort en ge
zet, ledematen dito, huid meestal met wratten be
zet, kosmopoliet.

2°. fam. Pelobatidae (Waterpadden, 5 geslachten 
met 10 soorten). Tanden in bovenkaak, geen ribben, 
trommelvlies meestal verborgen, iets slanker van 
bouw dan do padden, tusschen de tcenen van de 
achterpooten zwemvliezen. N.-en Z.-Amerika, W.- 
Europa, Oriëntaal gebied en Indo-Australische ar
chipel.

3°. fam. Hylidae (echte boomkikvorschen, 3 ge
slachten mot 34 soorten). Tanden in bovenkaak, 
meestal zuigschijfjes aan de onderzijde der laatste 
teenkootjes, die den vorm van klauwtjes bezitten. 
Boomvormon met slank lichaam en lange pooten, 
waarmee zij goed kunnen klimmen en springen. 
Holarktisch, Neotropisch, Australisch en Austro- 
Maleisch.

4°. fam. Cystignathidne (één geslacht met één 
soort). Tanden in bovenkaak, vingertoppen soms 
verbreed, geen klauwtjes. Uiterlijk op echte kik- 
vorschen (Ranidae) gelijkend. N.- en Z.-Amerika, 
Australië en N.-Guinea.

B. onderorde der Firmisternia. Do beide helften 
van don schoudergordel zijn in do buikmiddellijn 
stevig vergroeid.

5°. fam. Engystomatidae (Engmuiligo kikvorschen, 
22 geslachten met 59 soorten). Meestal zonder tan- 
don in beide kaken, grootendcels bodembewoners of 
gravende dieren met kleine mondopening, welke 
zich met mieren, termieten on andere onderaard- 
8che insekton of insoktenlarven voeden. Circumtro- 
pisch.

6°. fam. JRanidae (Echte kikvorschen, 7 geslachten 
met 81 soorten). Slanke, langpootige dieren, met 
tand on in den bovenkaak, welke er veelal een semi- 
aquatiolo of arboricole levenswijze op na houden. 
Kosmopoliet, hoofdz. in Arctogaea.

Wat de verbroiding der familiën van Staartloozc 
Amphibiën betreft, zijn van zoögeographisch stand
punt geen conclusie’s van veel belang te verwachten, 
aangezien de belangrijkste en soorten rijkste fa
miliën (Ranidae, Engystomatidae, Hylidae en Bu
fonidae) vrijwel kosmopoliet of circumtropisch zijn. 
Alleen ontbreken de echte boomkikvorschen (Hyli
dae) in het Oriëntale en in het Aethiopische gebied, 
waar hun plaats ingenomen wordt door boom vor
men uit de familie der echte kikvorschen (Ranidae), 
in eerstgenoemd gebied in het bijzonder door soor
ten van het geslacht Rhacophorus (vliegende kik- 
vorsch). Van de in Neogaea on Notogaea thuisbe- 
hoorende Cystignalhidne, die in Australië de plaats 
der Ranidae innemen en een dergclijko differentiatie 
vertoonen in water-, land- en boomvormen, komt 
slechts een enkele vertegenwoordiger in N.-Guinea, 
dus in het Australisch deel van den archipel voor. 
De waterpadden (Pelobatidae) vertoonen een dis
continue verbreiding, aangezien zij in W.-Europa en 
in het Orienthle gebied tot in N.-Guinea voorkomen, 
maar in het tusschenliggende gebied ontbreken, 
evenals in Australië en Polynesië, terwijl zij in N.- 
Amerika weer voorkomen. Er zijn 3 genera met 3 
soorten uitsluitend uit N.-Guinea bekend, terwijl 2 
genera met 7 soorten in het Indo-Maleisch gebied en 
voor een deel ook in A.-Indië voorkomen. In het 
tusschenliggende Austro-Maleisch gebied ontbreken 
zij. Dit optreden van twee verspreidingscentra, een 
Westelijk en een Oostelijk, terwijl in het tusschen- 
liggend gebied de bedoelde vormen ontbreken 
of aldaar spaarzaam vertegenwoordigd worden, 
treedt ook bij enkele Reptielengroepen (Agamidae 
en Gonyocephalus) en bij de engmuilige kikvorschen 
(Engystomatidae) op. Men zij hiervoor naarde tabel 
verwezen, waaruit tevens blijkt, dat bij de overige 
families do verspreiding slechts van één centrum 
uit heeft plaats gehad en wel bij de liylidae van 
Australië en N.-Guinea uit, waarbij slechts een zeven
tal soorten in het Austro-Maleische gebied doorge
drongen zijn, en bij do Bufonidae en Ranidae van het 
Oriëntale gebied uit. De voorlaatste familie blijft 
tot het Indo-Maleisch gebied beperkt met uitzon
dering van twee in Colobes voorkomende Bufo- 
soorten, laatstgenoemde dringt tot in N.Guinea, 
N.-Australië en Polynesië door, naar het Oosten 
langzamerhand in geslachten- en soortenrijkdom 
afnemend, maar in N.Guinea weer iets vorraenrijker 
wordend. (Zie do tabel op blz. 316).

Let men niet zoozeer op de verspreiding van do 
afzonderlijke familie’s,maar sommeert men het voor
komen der geslachten en soorten van allo Staart- 
loozo Amphibiën, dan springt de aanwezigheid van 
twee verbreidingscentra met een tusschenliggend 
Amphibion-arm gebied evenzeer in het oog. Het 
soortenrijke Indo-Malcische gebied met 13 eigen 
geslachten en 99 eigen soorten (waarvan 77 tot 
Ranidae en Bufonidae behooren) on hot iets minder 
soortonrijke N.-Guinea met 15 eigen geslachten en 
72 eigen soorten (waarvan 59 tot Hylidae en Engy
stomatidae behooren) steken duidelijk af bij het arme 
Austro-Maleische gebied met slechts 1 eigen ge
slacht en 22 eigen soorten (waarvan 12 tot Hylidae 
en Engystomatidae en 10 tot Ranidae en Bufonidae 
behooren), terwijl slechts één geslacht, Rana, en 
één soort effectief door den geheelon archipel voor-

1
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Staartlooze Amphibiën (Ajiura) in denOverzicht van de verspreiding der families van
Indischen Archipol.:

|i j Totaal 
Austral. i aantal 
deel v. d.l soorten 

Arch. 1 en ge
slachten.

Austro- 
Mal. en 
Austral. 
gebied.

Indo- 
Mal. en 
Austral. 
gebied.

Austro-
Maleisch
gebied.

;ri . . Indo- Indo-
^\e.ele > Austr. Maleisch 
Archipe! gcbied ; gebiedFamilie-naam

=
- :

30 3211aantal soorten 
Bufonidac

aantal geslachten
;-

31 2 i
3 107aantal soorten 

Pelobatidae 
aantal geslachten

:
i 32 6

' 5 343 26aantal soorten 
Ilyh’dae

aantal geslachten 2 31
I 1aantal soorten 

Cystignathidae 
aantal geslachten

1
1

11I
1 l 33 ! 5915 i 7aantal soorten 

Engystomatidae 
aantal geslachten

2 1

i6 1 3 9 222 1
1 9 3 9 81aantal soorten 

Ranidae
aantal geslachten

1 11 47

2 2 3 71
2171 14 99 i 2 22 7 72aantal soorten 

Anura
aantal geslachten 4 1 3 13 1 4 15 41I!

J) Onder voorkomen in den geheelen archipel wordt hier verstaan, dat vertegenwoordigers uit de 3: 
zoögeographische provincies bekend, zijn. In den letterlijken zin algemeen verbreid is slechts het ge
slacht Rana en de soort R. macrodon Kuhl, welke laatste van A.-Indië tot in de Philippijnen en in N.- 
Guinea voorkomt, maar in Celebes ontbreekt.!

ï

komen, een 14-tal soorten Indo-Australisch zijn en 
een 7-tal soorten aan N.-Guinea en het Austro- | een dag of vijf de kleine larve, die voorzien is van een
Maleische gebied gemeen zijn. Terwjjl dus, wat den i met hoorntandjes bezetten mondtrechter, een zuig-
aard der eigen soorten betreft, het Australisch karak- | nap, uitwendige kieuwen en een grooten zwem- 
ter van laatstgenoemd gebied iets sterker is dan het | staart. Deze verlaat het eihulsel, zuigt zich aan wa- 
Orientale (zie ook onder ENGYSTOMATIDAE), ; terplanlen vast, waarbij de hoorntandjes liet wier- 
komt men, indien alleen het aantal der aan die | overtrek van deze laatsten afraspen en verandert na
gebieden gemeenschappelijke soorten in aanmer- ! korten tijd in een donderpadje of dikkopjo.Bijdozen
king genomen wordt, voor het Austro-Maleisch ge- j larvevorm zijn de uitwendige kieuwen verschrompeld 
bied tot een tegengesteld resultaat. Misschien is en breken eenige kieuwspleten door, maar deze wor-

(Ranidae). Binnen het eihulsel ontwikkelt zich nu in
:
I :

|

deze disharmonie op te lossen door aan te nemen, 
dat een oudere Amphibiën-fauna van meer Austra
lisch karakter zich aldaar met een jongere van meer 
oriëntaal karakter vermengd heeft.

Zooals reeds onder AMPHIBIËN vermeld werd, 
brengen de meeste kikvorschen een deel van hun 
leven in liet water door als gestaarte, vischachtige

den dadelijk door een kieuwdeksel overgroeid, ter- 
wijlde zuignap verdwijnt. Dan worden deachterpoo- 
ten zichtbaar, daarna wordt de staart langzamer
hand geresorbeerd, terwijl eindelijk ook de voorpoo- 
ten door de kieuwdeksel heenbreken. Onderlusschcn 
gaan nu

:

de longen functioneoren, het dier verlaat 
tijdelijk het water en neemt langzamerhand den 

larven, die door middel van uitwendige kieuwen I vorm van een kleinen, staartloozcn kikker aan. 
ademhalen. In dat geval worden de middelmatig Van dit schema, dat vooral bij waterkikvorschen 
dooierrijke eieren in het water gelegd, na in den ei- • en bij padden verwezenlijkt wordt, komen in het 
leider door een geleiachtig, eiwitrijk omhulsel om- j bijzonder bij arboricole vormen afwijkingen voor 
geven te zijn. Hoewel de bevruchting uitwendig is, welke voornamelijk daarop neerkomen,dat een groot
heeft een werkelijke paring plaats, waarbij het man- deel der ontwikkeling binnen het eihulsel verloopt 
netje het in het water gezeten wijfje met de voor- dus het larve-loven verkort wordt of ontbreekt 
pooten omklemt en de eieren als het ware naar bui- waarmede dikwijls het verschijnsel gepaard gaat
ten perst, om deze te bevruchten, zoodra zij de ; dat de eikluwens niet meer in het water gelegd 
c oacaal-openiug verlaten hebben. Het eihulsel zwelt maar aan bladeren of andere plantend celen beves
m iet water sterk op en laat dan geen verdere man- tigd worden. Meestal heeft dan tevens van do zijdo
ne y e geslachtscellen meer door. De talrijke eieren van het mannetje een min of meer intensieve brood
vormen rozenkransvormige snoeren (Bufonidae) of ! zorg plaats, wat leidt tot een vermindering van het 
plakken aan elkaar vast tot vormlooze klompen j aantal eieren van één legsel. Voor verdere bijzonder-

;

.
'

■
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vol XIII, zool. 1015. — M.Weber. Zool. Ergobn. Rei
de NxcÜörl. Ost-Indien. Bd. IV, 1007. —Buil. Dép. 
Agric. Indcs néerl. N. 26, 1000. — Natuurk. Tijd- 
schr. Ncd. Indiö Deel. LXIX, 1000. — Dan. do 
Lange Jr. und Nelly de Rooy in Alfrcd Maass. Durch 
Zontral-Sumatra, Bd II, 1013.

KILIRAN DJAO, d.i. de slijpsteen der Javanen, 
de legendairo naam van een nauwe, donkere berg
pas, waardoor het voetpad loopt van Takoeng 
aan do gelijknamige rivier, (linkertak der Batang 
Hari) naar Parit Rantang in het Koeantan-stroom- 
gebied, onderafdceling Sidjoondjoeng, Sum. Westk. 
De overlevering luidt, dat toen een groot leger 
van (Hindoe-) Javanen over of langs deze bergen 
trok, ieder man er zijn klewang sleep, door welk 
slijpen deze bergpas ontstond, zóó talrijk was men.

KILWAROE (KILIWAROE). Laag eilandje, tot 
de Coram-laut-grocp behoorende, uit koraalkalk en 
zand bestaande. Hot heeft twee kampongs, Kilwaroe 
en Kiltaï, met eene bevolking van ongcveerGOO zielen 
en is ongeveer 0,6 K.M.* groot. Zie Riedel, „de Sluik- 
en kroesharige rassen” blz. 146.

KIMA. Mal.; HIMA, Bal. Tridacna. Zie DOOP- 
VONTSCHELP.

KIMPOEL (jav.). Zie XANTHOSOMA.
KINA. Onder dezen naam (Latijnsch Cortex cin- 

chonae, v. chinae, v. peruvianus, Fransch E c o r c e 
de quinquina, Engelsch Pcruvian bark, 
Duitsch Fieberrinde) verstaat men de ge
neeskrachtige basten van eenige soorten boomen, 
die botanisch behooren tot het geslacht Cinchona 
uit de familie der Rubiaceae en chemisch gekenmerkt 
zijn door het bezit van bepaalde koorts we rendo 
planten bases: de kina-alkaloïden. Kinabast en de 
daaruit verkregen alkaloïden, bepaaldelijk kinine, 
zijn allerbelangrijkste medicijnen: de kinabast als 
tonicum en stomachïcüm, de kina-alkaloïden vooral 
bij malaria-ziekten. Ofschoon Zuid-Amerika het 
oorspronkelijk vaderland der Cinchona's is, is thans 
Nederlandsch-Indië, en wel West-Java, de hoofdze
tel der kinacultuur en voorziet het voor 3/., in de 
wereldconsumtie aan kina (incl. kinine).

Hier volgt een kort overzicht van afkomst, ge
schiedenis, bestanddeelen on handel, alsmede een 
meer uitvoerig résumé der cultuur van kina in 
Ned.-Indië. Verwezen zij naar do in dit opstel ge
noemde literatuur. Voor bijzonderheden aangaande 
hen, die zich ten opzichte onzer kinacultuur ver
dienstelijk gemaakt hebben, raadplege men eenige 
in deze encyclopaedio voorkomende biographische 
aanteekeningen, bepaaldelijk die over Hasskarl, 
Juughuhn, Do Vrij, Ledger, Van Gorkom en Bcr- 
nelot Moens.

Afkomst. Cinchona's zijn altijd groene heesters 
of boomen wier uiterlijk soms aan don seringeboom 
herinnert, soms aan den appelaar. Do bladeren 
zijn enkelvoudig, gaafrandig, gestoeld, kruiswijze 
geplaatst, meest glanzend en lederachtig, soms flu
weelachtig dof (goed Ledgor-typo), van lancet- 
tot cirkelvormig. De bloemen staan in vcelbloomige 
pluimen, zij zijn klein, geelwit of rosé, met trom
petvormige vijfslippige kroon on mot vijf meel
draden, die bij dezelfde soort deels (bij de kort- 
stijlige exemplaren) uit do bloemkroonbuis naar 
buiten steken, deels (bij de langstijligc exempla
ren) daarin vorborgen zijn: dit verschijnsel (h ete- 
r o s t y 1 i e) is van bijzondere betcokcnis, omdat 
men bij kunstmatige bevruchting van kina’s alleen 
dan goede resultaten verkrijgt, indien hot stuifmeel 
der bloemen van een lang stylig oxemplaar ge
bracht wordt op de stempels van een kort stijlig,

heden wordt verwezen naar de artikels over do af
zonderlijke familio’s. Ondor volwassen kikvorschen 
komen een aantal soorton voor, welke grootondcels 
aan het waterleven aangepast zijn. In tegenstelling 
met enkele volledig aquatielo salamanders (do zoo- 
gcn. Perennibranchiata) blijven in dit geval larvalo 
organen, als uitwendige kieuwen of kieuwspleten, 
niet bewaard, maar wordt onder water de kiouw- 
ademhaling door een algemeone huklademhaling 
vorvangon, terwijl daarnaast altijd longademhaling 
optreedt. Daarvoor moot de kikker natuurlijk aan 
de oppervlakte van het water komen of zich op het 
land begeven. De larvestaart wordt functioneel 
door de lange, van zwemvliezen voorziene acliter- 
pooten vervangen, Waterkikkers komen vooral 
voor in de familie der echte kikvorschen (Ranidae), 
maar ontbreken niet in andere familie’s,zooalsonder 
do waterpadden (Pelobatidne) of onder de gewone 
padden (Bufonidae).

Echte bodemvormen zijn natuurlijk voornamelijk 
uit do familie’s der padden (Bufonidae) en der mie- 
renetende, engmuilige kikvorschen (Enqystomati- 
dae) bekend, maar worden ook gevonden in het Pelo- 
batidengeslacht Megalophrys, hetwelk tusschen dorre 
bladeren leeft en daarvan kleur en teekoning na
bootst. Het zijn groote, strijdlustige dieren, waar
aan soms zelfs kleine zoogdieren ten offer vallen. 
Merkwaardig is vooral Megalophrps nasuta Schleg. 
uitSumatra enBorneo, door het bezit van een aantal 
hoornuitsteeksels op den kop, waardoor deze ge
hoornde waterpad een zeer grotesk en eenigszins 
afschrikwekkend uiterlijk verkrijgt.

Boomvormen komen, behalve in de familie der eek - 
te boomkikvorschon (Hiylidae),ook onder de Ranidae 
(in het bijzonder het geslacht Rhacophorus, de. vlie
gende kikvorsch) en onder de Bujonidxie (Ncctophry- 
ne) voor. Bodemvormen hebben in liet algemeen een 
plompen bouw (omvang van het lichaam in het mid
den veel grooter dan de lengte) en betrekkelijk korte 
ledematen, terwijl de boomvormen juist een slank 
lichaam en zeer lange, van zuigschijfjes voorziene 
ledematen bezitten. Een uitzondering vormt een 
springende bodem vorm, Bufo jerboa Gtlir uit Borneo, 
welke juist een zeer slank lichaam en lange achter- 
pooten bezit, wat hem natuurlijk bij het springen 
zeer goed te stade komt. Bij sommige soorten van 
hot geslacht Ncctophryne (do vliegende pad) on van 
het geslacht Rhacophorus (de vliegende kikvorsch) 
dienen tusschen vingers en toenen uitgespannen vlie
zen als valscherm. Volwassen kikvorschen voeden 
zich hoofdzakelijk mot insokten en wormen, dc groo- 
tero vormen versmaden echter kleinere klnssege- 
nooten, slangen, hagedissen en \soms kleine zoog
dieren, als eekhoorntjes, niet.

Voor verdere bijzonderheden omtrent de levens
wijze der kikvorschen zie onder BUFONIDAE, EN- 
GYSTOMATIDAE, HYLIDAE en RANIDAE.

Literatuur. Voor algemeone werken zio ondor AM- 
PHIBIE 1'jN. Do volgende artikelen hebben alleen 
betrekking op de vordecling der kikvorschen in den 
Oost-Indischen Archipel. — YV. Poters en G. Doria. 
Ann. d. Museo Civieo di Storia Nat., Genova XIII, 
1878. — A. B. Moyor. Abh. en Ber. kgl. zool. Mus. 
zu Drcsdon, 1887. — P. en F. Sarasin. Uber die 
geologischo Goschiohto der Insel Oelobes auf Grund 
dor Thiervorbroitung 1901. —Jcan Roux. Act. Soc. 
helv. Sc. natur. 92o Session, T I, on Arch.Sc. phys. on 
natur. Gonóve T XXVIII, 1909. — P. N. van Kam
pen. Zool. Jahrb. Abt. Syst. Bd XXII, 1905. — 
Nova Guinca. Résult. Expéd. sciont. néerl. N. 
Guinéo Vol. zool. 1900, vol. IX, zool. 1909 on 1913,
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C. officinalis succirubra, zg. C. róbusta, die rijk is aan 
kinine en nog welig tiert, op hoog gelegen terreinen 
(1800 M.)> waar andere kina’s kwijnen.

Behalve de drie hier genoemde voorname soor
ten, vindt men in de Indische plantsoenen een 
aantal hybriden van C. Ledgeriana X succirubra 
en voorts tot instandhouding der soort op de Gouvt. 
kina-ondememing nog slechts enkele exemplaren 
van, meest minderwaardige, soorten uit de begin
periode; der kinacultuur.

Bij voorkeur kweekt men op Java thans C. Ledge- 
n'awa-zaailingen en C. Ledgeriana op succirubra- 
onderstam geënt, om de eerstgenoemde alkaloïd- 
rijke, doch meer tengere soort te voorzien met het 
krachtiger wortelstelsel van laatstgenoemde.

Geschiedenis der kina. Deze begint in het jaar 
1G38. Toen in dat jaar de gravin del Ohinchon, 
echtgenoote van den vicc-koning van Peru, in het 
paleis te Lima ziek lag aan hardnekkige koortsen, 
werd haar deze nieuwe medicijn gegeven door 
den Spaanschen corregidor van Loxa, Don Juan 
Lopcz de Oanizares, die zelf vroeger van koorts 
genezen was door dit middel, als poeder toege
diend. Wellicht was het een oud volksmiddel in 
de buurt van Loxa, hoewel elders de bewoners der 
kinastreken, voor zooverre bekend is, geen gebruik 
van den bast maakten en deze zelfs als vergiftig 
beschouwden. De gravin del Ohinchon genas boven 
verwachting snel, en in hare dankbaarheid wendde 
zij nu alles aan, om de kina ingang te doen vin
den, eerst in hare omgeving te Lima en na haar 
terugkeer ook in haar vaderland Spanje. Aange
zien er in Europa groote behoefte was aan een 
goed koortsmiddel, daar de inheemsche bittere 
planten (o.a. de Oeutianeae) vaak werkeloos ble
ien, werd het bericht der ontdekking van het 
„Poeder der gravin” (Polvode laconde- 
s a) met graagte ontvangen. Haar ter ecre heeft de 
groote plantkundige Linné het geslacht der kina- 
boomen Cinchona gedoopt; cene correctie van 
dezen naam tot Chinchona is later beproefd, doch 
heeft geen ingang gevonden, (zie G. 11. Markham, 
„A memoir of the Lady Ana de Osorio, comtess 
of Ohinchon and vieequeen of Peru, with a plea 
for the correct spelling of the Chinchona genus”, 
London 1874). Het zijn vooral de Jesuiten ge
weest, die voor den aan voer en de verspreiding 
van het nieuwe middel gezorgd hebben; kina- 
poeder werd dientengevolge ook Pulvis pair urn 
of Po Ivo de los J es ui tos genoemd. Te
genover de beschuldiging, dat de Jesuiten onmat ige 
winsten uit deze medicijn wisten te trekken, kan 
gesteld worden, dat de gcneraal-procurator hunner 
orde, Juan De Lugo, in zijn paleis te Home het 
kinapoeder kosteloos uitdeelde aan de armen en 
dat hij het nieuwe middel nauwkeurig liet onder
zoeken, en dientengevolge aanbevelen, door den 
lijfarts van Innoeentius X. Reeds in 1040 maakte 
De Lugo den kardinaal Mazarin opmerkzaam op 
de kina als het geneesmiddel, noodig voor den toen 
aan koortsen lijdenden jongen Lodewijk XIV. In 
de volgende jaren werd deze medicijn spoedig min
der zeldzaam; al in 1658 werd de kina voor ieder te 
koop aangeboden in de toen te Londen verschijnen
de courant „Mercurius politicus”. Ingang vond de 
kina daar te lande vooral ook door Robert Talbor, 
die haar zeer handig als geheimmiddel wist te cx- 
ploiteeren en zich daardoor rijkdom en roem ver
wierf; in 1678 was hij lijfarts van ICarel II en later 
werd hij aan het Franschc hof verbonden. Do door 
hem aangewende artsenij genas o.a. den minister

of omgekeerd. De vrucht is cene door den gedroog- 
den kelk gekroonde doosvrucht, die bij het rijpen 
van onder naar boven in tweeën openspringt, waar
bij ook de vrucht steel splijt; de zaden zijn klein, 
plat, licht en met een breeden vliezigen vleugel om
geven.

Tot dit geslacht worden gerekend 30 a 40 soor
ten, die hare oorspronkelijke groeiplaats hebben in 
de vochtige koele wouden van het Andesgebergte, 
van Bolivia tot Ecuador, meest op 1600—2400 M. 
hoogte, met cene gemiddelde temperatuur van 12— 
13° C. De kinasoorten zijn moeilijk van elkander te 
onderscheiden en zij vormen onderling gemakkelijk 
bastaarden (kruisingen of hybriden), waardoor de 
oorspronkelijk reeds geringe soort.verschillen nog on
duidelijker worden. Misschien is dus het aantal ware 
soorten veel geringer; de botanicus O. Kuntze meen
de zelfs slechts 4 typen te kunnen aannemen. Ook 
bleef, toen de kina’s uit het wild werden ingezameld, 
de botanische herkomst gewoonlijk onzeker. Met 
voordeel is echter thans de botanische diag
nose der kina’s in de praktijk geheel vervangen 
door de chemische analyse. Niet alle 
soorten van Cinchona nl. bevatten de kina-alkaloï- 
den in dezelfde hoeveelheid en in dezelfde verhou
ding: zeer vele zijn als geneesmiddel volkomen waar
deloos en ook komen dezelfde alkaloïden voor in 
eenige planten, die niet tot dit geslacht, maar toch 
wel tot dezelfde groep (Cinchoneae) behooren, nl. 
in Ladenbcrgia en in Remijia, waarvan in Columbia 
de zg. China cuprea ingezameld wordt.

De belangrijkste kinasoorten van den tegen woor- 
digen tijd zijn:

1) Cinchona Ledgeriana Moens, afkomstig uit 
Caupolican in N.-Bolivia en thans op Java in het 
groot gekweekt. Boomen met kegclvormige kruin, 
met takken, die scherpe hoeken met den stam vor
men, met langwerpige lederachtige bladeren en 
welriekende knikkende roomgeel bij minderwaardige 
typen rood gekleurde bloempjes. Deze soort, die 
nu bijna uitsluitend de „fabrieksbasl” voor de ki- 
nine-bereiding levert, is naverwant aan C. Calisaya 
Weddell, de stamplant der vroeger als de kostbaar
ste soort geldende gele of kon in gs kina 
{Cortex chinae regius) van Z.-Amerika.

2) Cinchona succirubra Pavon, afkomstig van de 
hellingen van den Ohiraborazo (vroeger in Azië in 
vele plantsoenen gekweekt, thans alleen voor on
derstammen ter verenting met Ledgeriana). Fraaie 
boomen, tot 25 M. hoog, met zeer groote (tot ‘/o M. 
lange) eironde kruidachtige bladeren. Deze soort 
is de stamplant der reeds sinds twee eeuwen zeer 
gunstig bekende roode kina {Cortex chinae 
ruber). De bast der gekweekte C. succirubra (die al
dus gebcetcn is naar het aanvankelijk kleurloozc, 
doch aan de lucht blootgesteld snel rood wordende, 
adstringeerende sap, dat bij insnijding uit den stam 
vloeit) is thans de in onze apotheken meest ge
bruikelijke soort, om de voor een tonisch genees
middel zeer gunstige verhouding harer bittere en 
sa men trekkende bestan d d celen.

3) Cinchona officinalis Linné, afkomstig uit 
Ecuador en Peru, m Ned.Indië niet meer gekweekt, 
wel nog in Britsch-Indië. De naam 6'. officinalis 
is echter gegeven aan meer dan cene soort, dus aan 
planten met uiteenloopende eigenschappen. Zij 
gold als stamplant der Loxa-kina, eene der vele 
b r uine kina’s {Cortex chinae fuscus) van wei
nig bekende herkomst, die vroeger de meerderheid 
der kandeLswaar vormden. Tegenwoordig vindt men 
op Java veelvuldig de cultuur van eene hybride van

i
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Colbert on redde hot leven van Oondé (Combicn 
a-t-il sauvó do prócieuscs têtes? 
Nous lui devons Oondé..., vraagt La 
Fontaino in zijn „Poómedu quinquina”, 1682). Toen 
nl. Talbor in 1681 stierf, werd de samenstellin 
zijn „M odicamontum A n g 1 i 
„A rcanum T a 1 b o r i i” bekend gemaakt en 
daar kina het hoofd bestanddeel bleek te zijn, had 
dit weder een vermeerderd gebruik van dezen bast 
tengevolge. Voor zooverre de ongeregelde aan voeren 
van het middel zulks toelieten, vond dus de kina 
tusschen 1650—1700 in Europa algemeen ingang. 
Af en toe werd de geneeskracht ook heftig be
streden, wat deels wel het gevolg zal geweest zijn 
van de veelvuldige vcrvalschingen met waardelooze 
basten, o.a. met elzenbast en wilgenbast. Ook 
werden vaak reeds uit Z.-Amerika andere basten 
onder den naara van kina aangevoerd, zoo de Cas- 
carilla (de thans nog gebruikelijke aromatisch-bit- 
tere bast coner Crolon-soort), die men als „C h i n a 
nova” aanbeval. Bij de geringe kennis, die men 
toen nog van de stamplanten der kina bezat, waren 
trouwens verwisselingen niet te vermijden.

De eerste beschrijving der kina’s, op hare groei
plaats zelve waargenomen, werd geleverd door de 
beroemde graadmetings-commissie der Fransche 
akademie: in 1738 zond de astronoom C. M. de 
la Condamine naar Parijs eene afbeelding en be
schrijving van den „Arbre de quinquina” van Loxa, 
en J. De Jussieu, die als botanicus aan deze expedi
tie verbonden was, leerde weldra nog eene tweede 
soort kennen, vermoedelijk dezelfde, die later door 
Lïnnó als Cinchona officinalis beschreven is. Des
tijds, en nog tot 1770, kwam alleen kina van de 
westelijke Andes-hellingen, uit Ecuador en Peru 
(uitvoerhaven Payta) en moest zij dus steeds de 
lange reis naar Europa om Kaap Hoorn of door 
de landengte van Panama maken, tot in het ge
noemde jaar door do onderzoekingen van den Span
jaard J. 0. Mutis het voorkomen van kina aan de 
oostelijke zijde van het Andes-gebergte bekend 
werd, wat den uitvoer naar de havens Cartagena 
en S. Marta in Columbia leidde, waardoor het 
vervoer herwaarts zeer vereenvoudigd werd.

In het laatst der vorige eeuw werden de kina- 
streken bereisd door de Spaansche geleerden Ruiz 
on Pavon („Quinologia”, Madrid 1798; „Suplcmento 
a la quinologia”, 1801) en door den beroemden 
Duitschen natuuronderzoeker A. Von Humboldt 
en diens Fransohcn reisgenoot A. J. A. Bonpland. 
Do door hen en eonigo andere botanische reizigers, 
bepaaldelijk H. A. Weddell en H, Kursten, aangc- 
braehte kennis der Zuid-Amerikaansche kinasoor- 
ten werd in de eerste helft dezer eeuw nog voort
durend vermeerderd; zij is nedergelegd in verschil
lende standaardwerken, zoo in H. A. Weddell, „His- 
loirc naturelle des quinquinas”, Paris 18*19; II. 
Karstcn, „Flora Coluinbiae”, Bcrlin 1858; J. E. 
Howard, „Ulustrations of the Nueva quinologia of 
Pavon”, London 1862. Ook werden destijds in Euro
pa de kinabasten, die daar in den handel kwamen, 
zorgvuldig onderzocht en beschreven. Eerst geschied
de dit alleen naar de uitorlijlco en met hot ongewapen
de oog waarneembare kenmerken, als kleur, vorm, 
breuk der basten, enz.; ook trachtte men nategaan, 
welke soorten van korstmossen aan eene bepaalde 
kinasoort eigen waren, 
oord celen over de afkomst en de waarde van de 
handelsbaston. Voorbeelden eenor dergelijke ma
croscopische beschrijving der kinasoorten zijn:H. 
Von Bergen, „Versuch einer MonographioderChina ’

Hamburg 1826, on Dclondre et Bouchardat, „Qui- 
nologie”, Parijs 1854. Later is men ook gaan letten 
op de eigenaardigheden in den anatomischcn bouw 
der verschillende kinasoorten, gelijk zulks met den 
microscoop te onderzoeken is. Vooral zijn voor kina
basten kenmerkend de dikke spoelvormige bastve
zels; in do valschc kinasoorten, die van verwante 
Rubiaceac (Ladenbcrgia, Exoslcmma, Remijia, Nau- 
clea e.a.) afkomstig zijn, komen deze „kinavezels” 
niet voor, wèl zijn echter eenigc valschc kinabasten 
toch alkaloïdhoudend gebleken, als de reeds genoem
de China caprea uit Columbia. (Ook kan men de 
echte kina’s van de valschc onderkennen door de 
z.g. proef van Grahe: indien kinapoedcr in een rea
geerbuisje verhit wordt, moet het een roode teer 
geven). Voorbeelden van eene goede microscopi
sche beschrijving der kinasoorten zijn: O. Berg, 
„Die Chinarinden dor pharmakognostischen Samm- 
lung zu Berlin”, 1865 en Vogl, „Die Chinarinden 
des Wiener Grosshandels und der Wiener Saram- 
lungen”, 1867, alsmede diens „Pharmakognosie", 
1892. Van mec-r praktisch nut echter voor de waar
debepaling der kina’s dan pharmacognostische 
studiën konden geacht worden, is de chemische 
analyse gebleken. De chemie der bestanddeelen 
en de cultuur in Azië zijn de twee belangrijke hoofd
stukken, die in deze eeuw aan de geschiedenis der 
kina zijn toegevoegd.

Bestaxddeelen. Kinabasten hebben een bitte
ren en samentrekkenden smaak; de eerste wordt 
vooral door de aanwezigheid van alkaloïden, de 
laatste door looizuur (tannine) en verwante stoffen 
veroorzaakt. De meest bekende kina-alkaloïden 
zijn kinine, kinidine, cinchonine en oinchonidine, 
stoffen, die alle kristalliscerbaar zijn. Eerstgenoemd 
alkaloïd is voor de geneeskunde verreweg het be
langrijkst; het werd in 1820 ontdekt door de Pa- 
rijsche apothekers Pelletier en Caventou, die ook 
de door don Portugeeschen arts Gomez reeds in IS10 
ontdekte cinchonine nader hebben onderzocht; ki
nidine is in IS33 door Henry en Delondre, cinchoni- 
dine in 1S47 door Winckler ontdekt. Naast deze vier 
alkaloïden zijn er nog di 25 andere, deels kristallijne, 
deels amorphe plantcn-bascs uit de kina geïsoleerd; 
zij komen meest slechts in geringe hoeveelheid voor 
en sommige hunner zijn niet dan ontlcdingsproduc- 
ten.

c u m” of
van

Kinine (C20H24N2O2) kristalliseert met 3 mol. 
kristalwater in kleurlooze prisma’s, die bij 15° in 
ongeveer 6 deelen alcohol en 20 dcelcn aether op
losbaar zijn, doch 1600 deelen water voor oplossing 
behoeven. Deze oplossingen draaien het polarisatie- 
vlak links. In de geneeskunst gebruikt men niet de 
kinine als zoodanig maar de kininezouten, waarvan 
twee reeksen bestaan, de neutrale zouten (uit 1 mol. 
kinine mot 1 mol. een basisch of 1/., mol. tweebasisch 
zuur) en de zure zouten (uit 1 mol. kinine met 2 mol. 
een basisch of 1 mol. tweebasisch zuur). Het belang
rijkst zijn: de zwavelzure kinine of het kininesulfaat 
(s u 1 f a s c h i n i n i), die moeilijk in water oplos
baar is (1—800), en do gemakkclijker oplosbare (1— 
30) zoutzure kinine (hydrochloras v. m u- 
rias c h i n i n i). Zij worden in de kininefabriekeu 
bereid en in do apotheken gebracht in den vorm, 
dien de arts nuttig oordeelt, nl. als oplossingen 
inwendig gebruik („koortsdrank”) en voor ondcr- 
huidsche inspuiting, als pillen (meest met 1 grein = 
65 milligram sulf. chin. per pil), capsules, poeders, 
zalven, enz. Nog verschillende andere kinine-zou- 
ton zijn in gebruik, zoo in de kinderpraktijk do wei
nig bittere looizure kinine (t a n nas c h i n i n i).
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gouvomomentswege in het groot bereid en ondor 
den naam van Oinchona fcbrifuge als 
goedkoop koortsmiddel onder het bereik dor inland- 
scho bevolking gebracht. In Ncderlandsch-Indiö 
is een soortgelijk ruw alkaloïd van wisselende sa
menstelling als Quinotum in gebruik geno
men ; het heeft echter noch de goedkeuring der art- 

noch hot vertrouwen der inlanders kunnen

De werking van kinine op het dierlijk organismo 
is nauwkeurig onderzocht; het is een protoplas- 
magift, dat vooral doodclijk werkt op de amoeboïde 
organismen, tot welke ook die te rekenen zijn, welke 
in het bloed van malarialijders zijn aan getroffen. 
In te groote dosis en op ongeschikte wijze aangewend 
-veroorzaakt kinine ook bij den mensch vergifti
gingsverschijnselen, o.a. gezichtszwakto. Kinino- 
oplossingen smaken bitter en vertoonen (tenzij be
reid met halogeen-zuren, bijv. zoutzuur) een fraaie 
blauwe fluorescentie. Voegt- men aan ccnc kinine- 
oplossing chloorwater en ammoniak toe, dan treedt 
eeno smaragdgroene kleur in: deze zg. t h a 11 e i o- 
c h i n e-r e a c t i e dient, met. dc algemcene alka- 
loïdreact-ie’s der kinine, om deze stof langs chemi- 
schen weg te herkennen.

Kinidine (ook chinidine en conchinine genoemd) 
heeft dezelfde proccntische samenstelling als kinine 
(is dus isomeer daarmede) en komt met dit lichaam 
ook in smaak, oplosbaarheid, fluorescentie en thal- 
lciochine-reactic overeen; het is echter rechts- 
d raaiend.

Cinchoninc (G19H22N20) kristalliseert zonder 
kristalwater in kleurïooze vierzijdige prisma’s, die 
bij 15° in ongeveer 100 deelen alcohol, 370 deelon 
aether en 3600 deelen water oplosbaar zijn. Deze 
oplossingen draaien het polarisatie vlak rechts. Cin- 
choninesulfaat is in water 13 maal gemakkelijker 
oplosbaar dan kininesulfaat. Dc fluorescentie en 
de thalleiochine-reactie vertoonen cinchonine-op- 
lossingen niet.

Cinchonidine staat tot cinchoninc in dezelfde ver
houding als kinidine tot kinine. In de praktijk heeft 
men met dit alkaloïd te rekenen, als zijnde het dc 
gewone verontreiniging der handelskinine, die er 
somwijlen 20 pet. van bevat.

De scheikundige structuur der kina-alkaloïden 
ïs nog niet geheel bekend; wel weet men reeds 
lang dat het afgeleiden zijn van chinoline en 
de chemische industrie heeft daarom getracht, van 
dit lichaam uitgaande, tot producten te komen 
met dezelfde koortswerende werking als kinine; 
in 1883 leidde zulks tot de ontdekking van kaïrine, 
in 1884 van antipyrine, in 1885 van thalline. Al
leen do antipyrine, die trouwens later bleek geen 
chinoline-afgeleide te zijn, is in geneeskundig ge
bruik gebleven, zonder echter in de plaats van kinine 
te zijn getreden. De kunstmatige bereiding van kini
ne zal nog zoo lang een open vraagstuk zijn, tot de 
structuur van dit alkaloïd volledig is onderzocht. 
Intusschen heeft dit vraagstuk, door den lagen prijs 
en het hoog gehalte der op Java gekweekte Ledger- 
kina, nu al veel van zijne praktische betcekenis ver
loren.

Voor de afscheiding der kina-alkaloïden en de be
paling hunner hoeveelheid in de basten, zijn ver
schillende methoden in gebruik. De NederJandsche 
pharmacopee schrijft de z.g. kalk-alcohol- 
methode voor: liet poeder van kinabast wordt 
met kalkhydraat vermengd en volledig uitgekookt 
met sterken spiritus, het extract opgelost in zout- 
zuurhoudend water, de alkaloïden met natronloog 
neergeslagen en vervolgens met chloroform uitge
schud. Men kan de alkaloïden ook uittrekken met 
koud verdund zoutzuur (de z.g. zuurmethod e) 
of met een mengsel van ammonia, alcohol en aether 
(de zg. ammonia k-m e t h o d e). In stede van 
alcohol en aether kan ook benzol worden gebruikt. 
Het aldus gewonnen „totaal-alkaloïd” is een meng
sel der vier hierboven beschreven alkaloïden. In 
Britscli-Indië wordt een dergelijk mengsel van

!*

sen,
verwerven, die beiden terecht aan de zuivere kinine 
de voorkeur geven. Evenzoo is het in Europa go- 
gann met de Chinioidine (of ehinoidine), d.i. 
het totaal-alkaloïd der kina — behalve do kinine, 
en wat voorts de fabrikant van voordeel achtte er
aan tc onttrekken. Ook het Quinium, eenspiri- 
tucus extract van den bastafval. raakt nu vergeten. 
Zoolang kinine een zeer kostbare stof was, was er 
voor dergelijke onreine bijproducten plaats onder 
de artsenijen, thans echter niet meer.

De scheiding der vier alkaloïden uit hun meng
sel gesclüedt door aan de geneutraliseerde chloorwa- 
terstofzure oplossing toetevoegen een wijnsteenzuur 
zout (natriumtartraat), waardoor de in water moei
lijk oplosbare verbindingen van wijnsteenzuur met 
kinine en cinchonidine zich afscheiden, terwijl de 
tartraten van kinidine en cinchonine in oplossing 
blijven. De bepaling van kinine- en cinchonidine- 
tartraat geschiedt langs polarimetrischen weg. Voor 
de fabriekmatige bereiding der zwavelzure kinine 
hebben de fabrikanten hunne eigene methoden. 
Zoo wordt het bastpoeder met kalkmelk tot brei 
aangeroerd en dan warm behandeld met paraffine- 
olie of benzol; hierin gaat het alkaloïd over, het 
wordt dan door schudden met zwavelzuurhoudend 
water weder aan de petroleum onttrokken, de zure 
oplossing wordt met natronloog geneutraliseerd, 
men laat vervolgens de sulfaten uitkristalliseeron, 
lost die op in 30—35 d. kokend water, ontkleurt 
mot bcenderkool en laat het kininesulfaat weder 
uitkristalliseercn, waarbij het cinchonidinesulfaat 
in de moederloog blijft.

Wat de hoeveelheid en samenstelling der alka
loïden in de verschillende kina’s betreft, deze 
hangt in de eerste plaats af van soort, variëteit en 
individu, vervolgens van dc groeiplaats, den bodem, 
de bemesting, de beschaduwing, den ouderdom der 
stamplant, de gezondheidstoestand van den boom, 
den aard van den bast (stam-, wortel- of tak bast), 
enz.; dienaangaande zijn wel reeds vele gegevens 
bekend, doch de opstelling van algemcene regels 
is nog onmogelijk. Van de drie kinasoorlen, die voor 
dc cultuur oj) Java van betcekenis zijn, bevat do 
Ledfjeriana het hoogst kininegehalte (tot 14 %) met 
weinig cinchonine- en amorf alkaloïd (I a 2 %) en 
slechts sporen kinidine en cinchonidine; do succiru- 
bra bevat 1 u, ll/2 % kinine, 3—5 % cinchonidine, 
l'/2—2ljz % cinchonine, sporen kinidine en tot 2 % 
amorf alkaloïd; de officinalis bevat een zeer wisse
lend kininegehalte (J/2—10 %), gewoonlijk veel cin- 
chonidine (1—5 %) en cinchonine. De alkaloïden 
worden niet of slechts onbeduidend in andere deelen 
der plant afgezet, doch alleen in den bast van stam 
en wortel en twijgen, bepaaldelijk in het paren- 
chym.

Van de niet-alkaloïdische bestanddeelen der kina 
zijn te noemen: 1) kinalooizuur (1—4 %), de stof 
waaraan de alkaloïden in den bast gebonden zijn 
en die oorzaak is der samentrekkende werking van 
kinabast; door oxydatie gaat het over in kinarood : 
dit is de reden, waarom de versche bast der roodc 
kina nog slechts licht van kleur is en eerst allengs 
donkerder wordt; 2) kinazuur (5—9 %), reeds in

:
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7,
ifjoolc het. op stomp kappen dor kina’s 
4 van oogsting ongeschikt gebleken.

sterk benadeelt 
is als method'
omdat dan de wortelbast verloren go at. Men oogst 
nu door stelselmatig uitdunnen der plantsoenen, al 
naarmate de toename in lengte en dikte der boomen 
zulks noodig, of de gunstige stand der kinaprijzen 
zulks voor den planter voordeelig maakt. Later, 
indien de boomen den leeftijd bereikt hebben, 
dat de toename van het alkaloïdgehalte van den 
bast nagenoeg tot stilstand is gekomen, gaat men 
over tot algeheele rooiing der plantsoenen door mid
del van uitgraving der boomen, om aldus ook den 
alkaloldrijken wortelbast te kunnen inzamelen.

Ook dit systeem van algeheele rooiing is men be
zig te verlaten; de oude plantsoenen, waarin door 
ziekten gapingen zijn ontstaan, worden ingeboet 
met Lcdgeriana-enten op succirubra-onderstam.

Het materiaal voor de fabriekmatige bereiding 
der sulfas chinini (de „fabrieksbast”), dat nu bijna 
uitsluitend uit Java-Ledgeriana bestaat, komt 
meest in den handel als gruis of stukjes (chips, sha- 
vings) in balen geperst ; de prijs wordt bepaald 
naar het gehalte kininesulfaat en wordt uitgedrukt 
als unit, die aangeeft hoeveel Nederl. centen wor
den betaald per procent sulf. chin. en per half Kilo
gram bast. In Nov. 1S97 kostte 1 Kg. fabrieksbast 
met een gehalte van 6 % zwavelz. kinine ƒ0,96, dus 
was de unitprijs toen 8 cent (in 1896 is de unit tot 
een minimum van 21/* cent gedaald, terwijl die 
in 1882 nog 85 cent bedroeg!). In de apotheken ge
bruikt men tegenwoordig meest Java-succirubra 
met een totaal-alkaloïdgehalte van 5—6 %. De 
prijs dezer soort („pharmaceutische bast” of „dro- 
gistbast”) wordt niet bepaald door het kininege- 
halte, maar naar de algemeene samenstelling en 
vooral ook naar het fraaie voorkomen; zij komt in 
den handel in lange pijpen (bijv. van baststukken, 
V2 M. lang en 1/2 dM. breed) en is verpakt in kisten.^ 
Als artsenij is deze kinasoort zoowel in plaats deT 
roode als der bruine kina getreden; zij dient ook voor 
het welbekende vloeibaar kina-extract van De Vrij 
(China liquida). De groote markt voor kina 
is thans Amsterdam, waar 10 malen ’s jaars de 
openbare veilingen werden gehouden, die de geheele 
wereld van kina voorzagen. De 1ste veiling van 
Java-kina had plaats op 20 Oct. 1870 en liep over 
876 Kg., terwijl laatstelijk op iedere veiling ruim 
1/2 millioen Kg. werd aangeboden. Sedert Juli 1913 
bestaat een contract, voorloopig voor 5 jaar aange 
gaan, waardoor de openbare veilingen zijn afge
schaft. Dit contract bepaalt, dat de kininefabri- 
kanten 500.000 K.G. kinine jaarlijks zullen over
nemen tegen een unitprijs van 5 ets. Zoodra de offi- 
cieele kinineprijs boven do ƒ 16,50 per Kg. kinine 
komt te staan, zijn de fabrikanten verplicht van het 
meerdere boven ƒ 16,50 do helft aan de producenten 
uit te betalen. De prijs is in 1914 op 6,20 ets per 
unit gebracht en in 1916 op 11.40 ets.

De sulfas chinini-fabricatie geschiedt in verschil
lende landen (in Nederland door eenc fabriek te 
Amsterdam), doch zij is voornamelijk eenc Duitsche 
industrie. De lang overwogen fabriekmatige berei
ding der kinine op Java is thans tot uitvoering ge
komen : sinds enkele jaren is te Bandoeng de eerste 
Ned.-Ind. kininefabriek in werking, die" een®' pro
ductie en afzet heeft, van omstreeks 100.000 Kg. sul- 
faat por jaar. Verder zijn uitstekend geslaagde proe
ven genomen om op de kina-ondernomingen zelve 
kininesulfaat uit den groenen bast te bereiden.

De kina-statistiek dor laatste decenniën 
toont natuurlijk ten duidelijkste de verplaatsing der

1790 ontdekt door F. O. Hofmann, een in water 
oplosbaar kristallijn zuur der aromatische reeks, 
dat in den bast meest aan kalk gebonden is (het 
aschgehaltc der kinabasten bedraagt 1—3 %); 3) 
kinovitic (ook chinovino of chinovabittor genoemd) 
in 1821 door Pelletier en Oaventou ontdekt, eeno 
glykosidische bitterstof, die niet alleen in don bast 
(1—3 %), maar ook in het wortelhout, de bladeren 
(2 %) en de bloemen voorkomt, en aan al deze dee- 
len den bitteren smaak verleent.

De belangrijkste gegevens over de bcstanddeelen 
der kina, mede met het oog op de Java-cultuur, 
vindt men in de geschriften van O. Hessc (o.a. 
in Fehling’s Handwörtcrbuch der Chemie, 1877) 
en van J. E. De Vrij (Kinologischc studiën, in Haax- 
man’s Tijdschrift voor Pharmacie, 1866—97), als
mede in de Verslagen der gouvernements-kinaon- 
dememing.

Handel en Statistiek. In de wouden van Z.- 
Amerika werd de kinabast ingezameld door een be
paald gilde der Indianen, de cascarillero’s (cascara 
= bast), die onder leiding van hun hoofdman de 
kinaboomen in de bosschen gingen opzoeken, ze 
velden en afschilden. De basten werden bij het vuur 
of in de zon gedroogd, waarbij de groote stambast- 
stukken vlak bleven („tabla”), de dunnere twijg- 
basten samenrolden tot goten of pijpen („canuros”). 
In de apotheek heette deze stambast, van de kurk- 
laag ontdaan, China plana v. cum epi- 
d e r m i d e, de ongeschilde goot-vormige takbast 
China convoluta v. sine epider- 
m id e. De oogst werd in buffelhuiden (seroenen) 
tot balen verpakt, op muilezels geladen, langs de 
vaak bezwaarlijke bergwegen dalwaarts gebracht 
en naar de havens vervoerd; uit Bolivia en Peru 
meest naar Arica, uit Ecuador naar Guayaquil, uit 
Columbia naar Cirtagena, S. Marta en Baranquilla, 
uit Venezuela naar Maracaibo en Porto Cabello. De 
hoofdmarkten waren Londen, Parijs, Hamburg en 
New-York. De belangrijkste soorten, die uit Z.- 
Amerika in den handel zijn gekomen, behoorden 
tot; 1) de gele kina’s, waaronder als de beste gold 
„China calisaya” of „China regia” (koningskina), 2) 
de roode kina’s en 3) de bruine kina’s. Deze laatsten 
maakten de groote massa der aangevoerde handels
waar uit; de lichtbruine soorten werden als „Loxa- 
kina”, de donkerbruine als „Huanuco-kina” onder
scheiden. Nu de uit het wild ingezamelde kina na
genoeg vervangen is door de gekweekte, is ook deze 
indeeling vervallen; men noemt thans de basten 
steeds naarde stamplanten beoordeelt hunne waar
de naar het alkaloïd-gehalte.

Bij de kinacultuur heeft men voorts ook eigene, 
voor den plantage-bouw meer geschikte, methoden 
van inzameling en verpakking moeien uitdenken. 
Om den kinabast te kunnen oogsten zonder den 
boom opteofteren, raadde Mac-Ivor (zie diens „No- 
tes on the propagation and cultivation of the Cin- 
chonas”, Madras 1867) het zg. „mossing”-systcem 
aan, waarbij de helft van den stambast in langs- 
stroken voorzichtig werd weggenomen, waarna de 
stain met mos (of mot idjock, alang-alang, klei) 
werd bedekt, ton einde de vorming van vernieuw
den bast („renewed bark”) te bevorderen. Deze 
methode wordt — evenals do in 1879 door Ber- 
nelot Moons voorgeslclde schraap- of schaafme- 
thode, d. i. het wegnomen in schilfers van de bui
tenste bastlagen — thans verlaten, omdat de bast- 
regeneratio te langzaam geschiedt en hot wegnemen 
van bast de gezondheid van den boom (en dus diens 
groei en weerstand tegen schadelijke invloeden)

i
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Cultuur der kina. Dc kostbaarheid van den 
kinabast en het daaruit verkregen kininesulfaat (de 
prijs wisselde vroeger meest tusschen ƒ 200—ƒ 300 
por Kg. en bedroeg in den kleinhandel steeds meer 
dan het. dubbele), gevoegd bij hot veelvuldig voor
komen in den handel van minderwaardige en waar- 
delooze kinabasten, alsmede de steeds verminde
rende aanvoer der goede soorten — alles onvermij
delijke gevolgen der ruwe kina-exploitatie in de Z.- 
Amerikaansche wouden —, maakten in het midden 
der vorige eeuw het vraagstuk der overbrenging van 
den kinaboom naar andere warme gewesten urgent. 
Zulks te beproeven kon de onafwijsbare plicht der 
koloniale mogendheden, bepaaldelijk van Engeland 
en Nederland, genoemd worden. Naar Java is de 
eerste kinaplant overgebracht in 1852; het was eene 
C. Calisaya, die de Leidsehe hortus uit Parijs ont
vangen had. De hortulanus J. E. Tcysmahn (zie 
aldaar) hield in den bergtuin te Tjibodas, op 1135 
M. hoogte, van deze eersteling twee stekken in het 
leven, die echter niet vóór 1865 kiembare zaden 
hebben gegeven, welke toen voor het eerste plant
soen op Java, te Tjinjiroean, gediend hebben. In
middels had de regeoring in Nederland eeno goede 
poging gedaan om dc Jdnateelt op Java te verzeke
ren, door nl. aan een plantkundige de inzameling van 
kina’s in Z.-Amerika en hare overbrenging naar 0.- 
Indië optedragen; het was J. Iv. Hasskarl (zie al
daar), die deze missie uitvoerde en op 13 Dec. 1854 
te Batavia 75 levende kinaplantjes aanbracht (later 
zijn nog herhaaldelijk door consulairetusschenkomst 
kinazaden op Java ontvangen). Dc kinacultuur is 
toen met kracht aangevangen, eerst onder leiding 
van Hasskarl,later, 1850—64, van den grooten Jung- 
liuhn, wien van 1858—63 de kinoloog J. E. De Vrij 
(zie aldaar) voor scheikundige onderzoekingen ter 
zijde stond. Junghuhn is de eigenlijke grondvester 
der Java-kinacultuur en hij heeft voor deze cultuur 
zeer groote verdiensten, niettegenstaande zijne in
zichten over de bij de kinateelt te volgen beginselen 
niet alle juist gebleken zijn, en bepaaldelijk de door 
hem met zooveel felheid verdedigde plantwijze in de 
oorspronkelijke bosschen, die zonder voorafgaande 
ontwouding, geheel verlaten is. In den eersten tijd 
der cultuur heeft men zich ook dikwijls vergist 
in de beoordeeling der waarde van de aantekwec
ken soorten. Vooral is aan eene door Hasskarl me
degebrachte snelgroeiende kina, die door den Engel- 
sehen kinoloog Howard ter eere van den staatsman 
F. Pahud de Mortanges (zie aldaar) Cinchona Pahu- 
dianagedoopt was, veel zorgen geld geheel nutteloos 
besteed, daar deze kina later veel te arm aan kinine 
bleek om dc teelt waard te zijn; evenzoo is het ge
gaan met de Cinchona Uasskarliana. Feitelijk is 
men met de keuze der te kweeken kina blijven suk
kelen, tot de Nederlandsche regeoring jn J865 door 
aankoop van C. Ledger (zie aldaar) het zaad ont
ving, dat tot de cultuur der voortreffelijke Cinchona- 
LedgerianaAxeeit geleid, en sedert 1884 is overgegaan 
tot den aanleg van afzonderlijk gelegen seleetietui- 
nen (zie„De selectie van kina” door P. van Leersum).

Na Junghun’s dood is het beheer der gouverne- 
ments kinacultuur in handen gekomen van K. W. 
Van Gorkom (zie aldaar); deze weid na een ]]-jarig 
directeurschap in 1875 opgevolgd door J. C. Bernelot 
Moens(zie aldaar). Door het beleid en de kennis dezer 
twee mannen is de kinacultuur op Java ras gekomen 
tot eene technische volmaaktheid, die zonder weder
gade is op het gebied der koloniale cultures. Vooral 
heeft daartoe bijgedragen het stelselmatig gebruik 
der chemische analyse en als gevolg hiervan de juiste

productie naar Indië en dc ontwikkeling der cultuur 
aldaar. Omstreeks 1840 kwam voor de kinincbc- 
reiding aan de markt ongeveer llf., millioen Kg. 
bast mot 21/,, % kinine, thans verbruiken de kininc- 
fabrieken 10' a 11 millioen Kg. van ruim het dub
bele gehalte. De uitvoer van Aziatische basten be
gon in 1870 met de reeds genoemde eerste Amster- 
damsche veiling. In 1875 leverde Java 22.31S Kg., 
Br.-Indië 12.982 Kg. en Ceylon S.675 Kg. kina. In 
1880 waren deze cijfers resp. 123.941, 20S.056 en 
526.3S1. Na dien tijd komt (en verdwijnt !) Ceylon 
als grootste producente, met een maximum in 1S85 
van 15.364.912 H, terwijl in 1S96 de uitvocr nog 
slechts 994602 Y/> bedroeg. Java, dat iu 18S5 niet 
meer dan 3/4 millioen Kg. bast uitvoerde, kwam in 
1S90 oj) 3 millioen, in 1S95 op 41/* millioen en in 
1907 het jaar der hoogste productie zelfs bijna 9 
millioen. De ontwikkeling der Amsterdamsche kina- 
markt leert men uit het hier volgende:

i;-

'
I

1
I
1
i

Overzicht der te Amsterdam van 1SS4—1916 
geveilde k in a -basten.

Berekend op 
zwavelzure 
kinine 1).

10.000 Kg.
19.000 
24.300 
33.740 
53.290 
77.090

112.600
135.395 
131.260 
149.633
161.396 
224.364 
264.127 
264.000 
259.793 
272.570 
249.680 
324.279 
320.464 
330.817 
371.178 
309.217 
465.424 
488.154 
447.200 
484.958 
516.639 
518.624 
398.535 
449.673 
417.756 
404.289 
493. J 28

Gouv. cult. Part. cult.

1554
1555 
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904 1.015.898
1905 1.012.812
1906 874.139
1907 897.715
1908 920.086
1909 893.904 „
1910 830.568 „
1911 931.368 „
1912 951.069
1913 932.019 „
1914 907.618 „
1915 647.756 „
1916 749.812 

Het wereld verbruik van kinine wordt op 600.000
Kg. geschat. Java levert zeven achtste der wereld
productie. Echter is het kinaverbruik toenemend (de 
toename wordt op 5—10 % per jaar geschat), de pro
ductie buiten Java sterk afnemende, terwijl op Java 
de cultuur thans stationnair is, zoodat nog eene gun
stiger verhouding voor de Java-kinacultuur ver
wacht mag worden en feitelijk reeds ingetreden is.

453.700 Kg.
504.330 .,
654.200 „
912.108 „

353.423 Kg. 1.082.224 Kg. 
369.703 „
350.576 
267.267 
2S0.101 
307.995 „
278.659 „
293.598 
317.390 „
321.794 
357.958 
399.496 „
561.765 
713.477 „
771.164 „
790.652 „

1.074.256
2.920.478
3.341.096
3.588.900
4.601.342
4.376.666
5.470.895
5.448.261
4.527.945
4.937.904
5.162.888
4.075.967
5.885.387
5.731.288
6.047.535
6.645.929
5.087.486
7.668.678
8.072:304
6.660.086
7.240.189
7.743.344
7.393.997
5.684.332
6.739.031
6.431.400
6.102.589
7.323.273

;

-

1) Uit deze cijfers blijkt o. m. hoezeer het ki- 
ninegehalte in den bast is vooruitgegaan. Van 
2.20 % in 1884 is dit geleidelijk tot 6.17 % in 1916 
toegenomen.
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opprijsstelling der Ledgcr-kina. Mocns werd in 1883 
als directeur opgevolgd door R. Van Romunde, on
der wiens beheer het centrum der gouvomements- 
kinaondememing werd verlegd naar het schoone 
etablissement Tirtasari, uitsluitend met de edelste 
kina’s beplant en grenzende aan de oude tuinen van 
Tjinjiroean. De rijkste bast van Java werd in 1894 
op Tirtasari geoogst en hield 13.S6 % kinine ( = 
18,G7 % zwavelz. kinine). Het scheikundig gedeelte 
van Moen’s arbeid werd eerst in 1884 overgenomen, 
door P. Van Leersum. Sedert 1892 is deze als direc
teur werkzaam; hem werd in 1896 toegevoegd de 
plan ten physioloog J. P. Lotsy, lat er A. Rant, die 
zoowel de ziekten (als „stam- en takkanker” en zg. 
„wortelziekte”) dezer belangrijke cultuurplant als 
de vorming en verspreiding harer alkaloïden expe
rimenteel onderzoekt.

Terwijl aanvankelijk de gouvemements-kina- 
ondememing, die steeds eene geheel vrije cultuur, 
zonder gouvemementsdwang op de bevolking, is ge
bleven, op Java de eenïge was, is deze nu allengs 
overvleugeld door de particuliere kina-cultuur, die 
omstreeks 1877 begon op te komen en sindsdien op 
deugdelijke wijze is aangevat1).

Van den gcheclen Java-oogst levert het Gouver
nement één tiende. Ten einde het Gouvernement s- 
kinaproduct meer consequent ten nutte der in- 
landselie bevolking aan te wenden, gelijk dit in 
Britsch-Indië geschiedt, werd bij het hooger ver
meld contract met de fabrikanten bepaald, dat van 
den geheelen oogst van het Gouvernement 12000 
Kg. Kinine in den bast op Java door een Gou-

vernementskininefabriek mocht worden verwerkt.
In Britsch-Indië werd de vestiging der kina- 

cultuur voorbereid door eene speciale expeditie 
Z.-Amerika in 1859, onder leiding van C. R. Mark
ham (zie diens „Travels in Peru and India while su- 
perintending the collection of Cliinchona plants 
and seeds in South America and their introduclion 
in India”, .London 1862). Vooral is daar te lande de 
kinateelt geslaagd in het Neilgherrie-gcbergte van 
Malabar, met Ootacamund als middelpunt, en aan 
do hellingen der Himalaya, in Sikkim (Barjiiing). 
Deze streken waren reeds in 1839 door F. Royle als 
de voor eene eventueele kinacultuur meest geschikte 
aanbevolen. Tot grooten bloei is de cultuur in Sn- 
gelsch-Indië niet gekomen, voornamelijk door de 
verwaarloozing der chemische analyse. De par
ticuliere kinacultuur, die van 1875—85 op Cey- 
lon en in Madras van grooten omvang was, heeft 
later de concurrentie met do Java-cultuur en den 
druk der lage prijzen dan ook niet kunnen 
staan en is nu nagenoeg te gronde gericht. Bijzon
derheden betreffende de cultuur daar te lande vindt 
men in de officieële rapporten („blue books”) en 
jaarverslagen der „government quinologists”, als
mede in het prachtwerk: J. E. Howard, „Quinology 
of the East ïndian Plantations”, London 1876.

Nog in verschillende andere streken is de kina
cultuur met eenig succes beproefd, zoo op Jamaica, 
Réunion, in W.-Afrika, op Madagascar, Formosaen 
in Duïtseh Oost-Afrika enz.; van veel invloed op de 
markt zijn deze producenten niet.

Voor de literatuur over de Java-lrinacultuur is 
allereerst te verwijzen naar de jaarverslagen van 
den directeur der gouvemements kina-ondeme- 
ming, van 1856 tot heden, en voorts naar de kwar- 
taal-rapporten dicrzelfder instelling, welke sinds 
1867 geregeld in de „Java-Courant” zijn gepubli
ceerd en die goeddeels ook zijn opgenomen in heb 
„Natuurk. Tijdschr. v. Ned.-Indiö” en in heb 
„Tijdschr. v. Pharmacie in Nederland” (het zg. 
Haaxman’s Tijdschrift). Détails over de particuliere 
kina-ondememingen zoeke men in cle „Verslagen 
der Soekaboemischc Landbouwvereeniging”, en 
over de Amstcrdamsche kina-markt in de „Jaar
overzichten betreffende den handel in koloniale 
producten” (uitgave van de „Ind. Mercuur”). In 
1S83 verscheen het door de Geneeskundige Veree- 
niging te Batavia uitgegeven magistrale werk van 
Bemelot Moens, „De Kinacultuur in Azië, 1S54 
t/m, 1SS2”, met 33 lichtdrukplaten van C. Lang. 
Een voortzetting van deze voortreffelijke bota- 
nisch-chemische monograpkie tot den huidigen toe
stand ontbreekt nog. Eene goede beknopte hand
leiding over kina is te vinden in Dr. K. W. van Gor- 
kom’s Oost-Indisclie cultures, opnieuw uitgegeven 
onder redaclio van PT. C. Prinsen Gecrligs.

Het Koloniaal Museum te Haarlem is in heb bezit 
der rijkste kinologische verzameling hier te lande. 
Ook vindt men er eene collectie van voor de kina 
schadelijke insecten (Helopellis, Euproctis, Odones- 
tis e. a.), en in hare boekerij een 100-tal geschriften 
over do kina en kinacultuur.

KINDANG. District van dc onderafdeeling Boc- 
loekornba, afdeeling Bonthain, gouvernement Cele- 
bes en Ond., eene in het gebergte gelegen enclave 
van het voormalig landsehap Goa. ; C

KINDEREN (Mr. TIMON HENRICUS DER). 
Geb. te ’s Gravenhage 7 Mei 1823, uit het huwe
lijk van ~'J. G. der Kinderen, bankier en solli-
citeur, met A. C. Blom; studeerde te Lolden,__
waar hij 10 Dec. IS47 promoveerde tot1 doctor

naar

weer-

i ) Kina-aanplant in Ned.-Indië op 1 Juni 1914.

I 2 Oppervlakte in bouws.
2
7 Kina gem. met1Gewesten ;Alleen

kina. si riI1 iI ! o «4!

Java.
Batavia ..........
Preanger........
Cheribon ..... 
Pekalongan .. 
iSemarang .... 
Pasderoean ...
Besoeki.........
ICedoe .......
Sócrakarta....
Mad iocn..........
Kediri............

Totaal Java 
Builenbeziltin

I
s‘ 1.701 

68 12.923 
1! 700

1.701
13.01882 13

700
4 278 340 (>18
3 830 S30
9 1.472 100!— 33 1.605
2 21 21
2 106 10 110

7335 733
1 35 23 58

7 748 2:-------—
11Ö! J 07547jl84! 13'400! —

750
20.150

I(jen.
Sumatra’s Westk. | 4J 110| — —\ — j 100 
Totaal aanplant
van particulieren. !114| 19.6571 lS4jl3AOG!10G|20.360 
Gouvemements- ! !
aanplant in de j !
Preanger ......... j li 1.487| — 1—;— —' 1.487

210
!

i
.Cc

C. J
Behalve deze oppervlakten worden nog genoteerd 

119.555 kinaboomen, waarvan 18.500 in de Prean- 
gor, 1,055 in Pasoeroean en 100.000 in het gewest 
Sumatra’s Westkust.
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te begeven, ten einde conc regeling van het rechts- 
in Atjeh en Ond. te ontwerpen en om met

in de rechten op proefschrift: „Spec. jur. inaug. 
De rerum judicatarum anctoritate in causis civili- 
bus”. Na aanvankelijk eenigen tijd te '$ Gravenhage 
de rechtspraktijk te hebben uitgeoofend, vertrok hij 
in Nov. 1S4S naar Indië, waar hij, ofschoon het 
radicaal van Indisch ambtenaar niet bezittende, 
toch op grond van het Kon. Besl. van 17 Dec. 1S48 
(Ind. Stb. 1S49 no. 19) in ’s lands dienst werd aan
gesteld, en wel, na eenige maanden op het parket van 
den proc.-gen. werkzaam geweest te zijn, als le kom
mies bij dat parket (4 Sept. 1S49). tevens ama
nuensis eener gelijktijdig benoemde commissie tot 
het ontwerpen der vereischte wettelijke bepalingen 

het rechtswezen in de Buiten bez., sedert 25

wezen
den Gouverneur in overleg te treden omtrent de 
organisatie van het inl. bestuur en het politiewezen 
aldaar (Oct. 1SS0, zie Ind. Stb. 1SS1 no. 79, 81—87). 
Ook nam Mr. Der Kinderen ijverig deel aan do 
voorbereiding en inrichting van het Gymnasium 
Willem III te Batavia en wijdde hij zich als be
stuurslid aan de belangen van het Bat. Gen. v. 
IC. en W., terwijl hij zich in vele opzichten de 
belangen van het onderwijs en de verzorging van 
wcczen enz. aantrok. Na eervol ontslag op ver
zoek (29 Mei 18S9) vestigde hij zich te ’s Graven
hage, waar hem o.a. het lidmaatschap werd opge
dragen der Staatscommissie, belast met het doen 
van voorstellen tot herziening van het privaat
recht in Ned.-Indië, terwijl hij meermalen tot 
voorzitter van het Kon. Inst. voor Ind. T. L. en

*

voor
Maart 1S51 ook als lid van den landraad der stad 
en voorsteden van Batavia. Mr. Der Kinderen, 
die in 1851 het radicaal van ambtenaar der 2e, 
en in 1S53 dat der le klasse verkregen had, werd 
11 Mei 1S52 aangesteld tot griffier van den Raad 
van justitie te Soerabaja, j?.n 26 April 1S54 tot 
griffier bij het Hoog-Gerechtshof in N.-I., welke 
betrekking hij IS April 1S61 met die van raads- 
heer in dat college verwisselde/: Dit ambt legde 
hij in 1864 neder, daar hij 29 Dcc. 1S63 benoemd 
was tot commissaris van het Gouv. tot het ont-

V. verkozen werd. Mr. Der Kinderen overleed 2 
Dec. 1898.

Onder de door Mr. Der Kinderen uitgegeven 
geschriften noemen wij: „De algem. verorden, tot 
regeling van het regtswezen in het Gouv. Sum. 
Westk.”; „Het Wetboek v. Strafr. voor inl. in 
N.-I.”, gevolgd door een toel. memorie; „De 
algem. poliliestrafrëglementen v. d. Eur. en v. d. 
inl. in N.-i.”, gevolgd door een toel. memorie 
(2 drukken); „Gedenkboek uitgegeven bij gelegen
heid van de viering van het eerste eeuwfeest van 
het Bat. Gen. v. K. en W.” Voorts schreef hij 
verscheidene opstellen op het gebied van rechts
geleerdheid en wetgeving, geplaatst in „Themis” 
en „Het Regt in N.-I.”, van welk laatste tijd
schrift hij van 1855—1865 een der redacteuren 
was. Zie Levensbericht van Mr. T. H. Der Kinderen 
door Mr. L. W. C. van den Berg, Levensberichten 
van de Maatschappij der Ned. Letterkunde te Lei
den 1898—1899.

KINDERZEE (SEGArA ANAICAN). Zie BAN- 
JOEMAS.

KINGKIT (of Kingkip) (jav.,). Zie TRIPHASIA.
KINO. Ned. naam voor eenige ingedroogde plan

tensappen, die zich door een zeer hoog looistofge- 
halte onderscheiden en daarom in de techniek ge
bruikt worden als looi- en verfmiddel en voorts als 
samentrekkend geneesmiddel worden aangewend.

. De belangrijkste soort stamt van Ptcrocarpus Mar- 
supium Roxb., uit Britsch-Indië, en komt in eigen
schappen geheel overeen met de „gëlah angsana” 
uit Ned.-Indië (zie SANA). Deze kino wordt ingeza
meld door Yvormige insnijdingen in den bast te ma
ken en het rijkelijk uitvloeiend sap in de zon tot gra- 
naatroode korrels te laten drogen. Eeno andere soort 
komt van Butca frondosa Roxb.; deze is op Java als 
„gëtah piasa” bekend (zie PLAsA).Verder mag niet 
onvermeld blijven eene soort, die uit het sap van 
verschillende muskaatnoot-boomen (Myristica) kan 
gewonnen worden. Stoffen van dien aard worden 
mede ingezamcld in Australië van J'Jucahjplus-soor
ten en in Wcst-Indië van de mangrove (Rkizophora 
Mangle) en de zeedruif (Coccoloba uvifera).

KINSBERGEN (ISIDORE VAN). Geboren 3 Sept. 
1821 te Brugge, als zoon van een Amsterdamschen 
muziekleeraar en eene Eransaise; overleden te 
Batavia 10 Sept. 1905, na een verblijf van ruim 50 
jaar op Java. Over zijn loopbaan als decoratie
schilder en baszanger, eerst in Parijs en ltijssel, en 
zijn in 1851 verbonden worden aan den schouwburg 
te Botavia, zie het (door hemzelf geïnspireerde) 
artikel — anoniem, maar van Hans van de Wall — 
bij zijn 80en verjaardag in het Bataviaasch Nieuws-

f

;
werpen en voorstellen der wettelijke bepalingen, 
vereischt tot verdere regeling van het rechts
wezen in de Buitenbez. Vóór dat hij deze taak 
had kunnen volbrengen, werd hij 10 April 1866 
benoemd tot proc.-gen. bij het Hoog-Gerechtshof, 
tevens advokaat-fiscaal voor de land- en zeemacht 
in Ned. Indië; hem bleven echter, buiten bezwaar 
van den lande, de werkzaamheden opgedragen 
voor de voltooiing dier taak, ook nadat hij be
noemd was tot directeur van justitie (24 Juni 
1S69). president der beide Hooge Gerechtshoven 
(16 Aug. 1871) en lid van den Raad van Indië 
(4 Nov. 1872), tot zijn vertrek naar Nederland 
om gezondheidsredenen, toen hij de voldoening 
mocht smaken, dat in elk gewest buiten Java 
en Madoera eene door hem bewerkte regeling 
van het rechtswezen tot stand was gekomen, 
behalve in Billiton, voor welk gewest zij echter 
spoedig volgde. Persoonlijk mocht hij de nieuwe 
regeling invoeren in de gouvernementen van Sum. 
Westk. en Celebes en Onderhoorigh., benevens in de 
residenties Afnbbina, Menado, Ternate en Timor. 
Gedurende zijn ambtelijke loopbaan ontving Mr. 
Der Kinderen nog menige opdracht van de Ind. 
Regeering, zooals: 28 Mei 1859 de samenstelling 
eener jaarlijksche statistiek van de rechtsbedeeling 
in N.-I. (tot 1871); presidium eener commissie voor 
het ontwerpen van een reglement voor het beheer 
en de exploitatie der houtbosschen (Maart 1860, zie 
Ind. Stb. 1864, no. 64a, 1865 no. 76, 77); lidmaat
schap eener commissie belast met het ontwerpen 
der verschillende verordeningen, voorschriften en 
modellen, als gevolg van de invoering der comp
tabiliteitswet (9 Nov. 1864); voorzitterschap eener 
commissie tot het ontwerpen van bepalingen om
trent het burg., handels- en strafrecht der Chi- 
neezen op Java en Madoera (zie Ind. Stb. 1892 no. 
238, 1893 no. 286); opdracht tot hot ontwerpen van 

tweetal algemeene politieverordeningen en van 
een Wetb. v. Strafr. voor Inlanders (1869, zie Ind. 
Stb. 1872 no. 58, 110, 111); opdracht tezamen met 
den heer Levysolm Norman tot liet ontwerpen 
verordeningen ter uitvoering der agrarische 
(1870); presidium eener commissie tot onderzoek 

het geheele beloop der eerste Atjehsche ex
peditie (18 Mei 1873); opdracht zich naar Atjeh
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/>' blad van 30 Aug. 1901; en verg. daar het bericht 
/ -Yan zijn dood, dd. 11 Sopt. 1905.

Zijn met groote eer voortlevenden naam dankt hij 
aan het aanleeren op Batavia van de fotografie tot 
zulk een graad van volkomenheid, dat hij daarin 
tot meesterlijk artist werd; en aan de zeldzame ge
legenheid, die hem werd geopend door den kunst- 
lievendcn Gouv.-Gen. Sloot van de Beelc, om van 
Gouvcrncmentswcge de „Oudheden van Java” in 
lichtbeeld te brengen op onovertroffen wijze.

Na een eerste reis als fotograaf in Febr. 1S62 met 
den Alg. Secretaris Mr. A. Loudon naar Siam, ging 
hij in Juni—Juli ’62 met den Gouv.-Gen. in ’tgevolg 
mee naar Midden-Java, Oost-Java, en Boelélèng 
(Bali). Bij Gouv.’s-Besl. van 2 Dec. ’62, eh krach
tens een nader contract op 27 Dec. door het Bata- 
viaasch Genootschap namens het Gouvernement 
met hem gesloten, werd hem opgedragen het foto- 
grafeeren van die oudheden, welke Ds. Brumund (zie 
aldaar), die krachtens Gouv.’s-Besl. van 24 Mei 1862 
zijn archeologische reis in Juli begonnen was. hem 
zou aan wijzen; van alle cliché’s zou hij minstens 6 af
drukken moeten leveren; de kosten te betalen uit 
„onvoorzien”; verg. Notulen Bat. Gen. I (1862-63), 
p. 5—6, 40—41, 57—58, 145—147.

Ook na den onverwachten dood van Brumund 
(f 12 Maart 1863), ging de opdracht aan V. K. door; 
op 3 Juli 1863 kwamen de eerste 21 foto’s, alle uit 
het Buitenzorgsche, bij het Bat. Gen. in (ib. p. 226); 
daarna volgden oudheden van de Preanger (15), 
Oheribon (32), Pëkalongan (14), Diëng met omge
ving (87), Jogjakarta (35), gedurende de 3 jaar van 
de oorspronkelijke opdracht. Kort vóór het aftreden 
van G. G. Sloet (Oct. ’6ö), werd zij bij Gouv.’s-Besl. 
van 31 Juli 18(56, en een nieuwe overeenkomst met 
het Bataviaasch Genootschap dd. 25 Sept. 
den tijd van één jaar” verlengd (zie Notulen IV, p. 
184, 249), en vertrok V. K. op 1 Nov. naar Kcdiri. 
Hier werden, na allerlei oponthoud, de laatste 121 
foto’s (waaronder 4 uit Madioen, en 87 alleen van 
Panataran) vervaardigd van de zgn. groote porte- 
ieuille „Oudheden van Java”, die pas in begin 1872 
afgesloten werd met 332 nummers; (waarvan nog 6 
uit het Buitenzorgsche, 1 uit Bantam, en 1 uit 
Probolinggo; ook één bis-nummcr,60a); zie Notulen 
Bat. Gen. X, p. 16, en den (niet nauwkeurigen) 
Catalogus als Bijlage B aldaar.

Een bizondere opdracht volgde nog, alléén tot 
het fotografeeren van den Boroboedoer, bij Gouv.’s- 
Besl. van 14 Dec. 1872 en contract met het Bat. 
Gen. van 10 Jan. ’73 (zie Notulen XI, p. 19—20), 
waartoe hij in April naar Kêdoc vertrok. In 1874 
kwamen de 40 foto’s gereed, de zgn. „kleine porte
feuille-Van Kinsbergen”, die in klein bestek wel het 
allerschoonste bevat van zijn kunstarbeid; zie zijn 
verslag in Notulen Bat. Gen. XII, p. 71—76, en 
den Catalogus der 65 nummers (waarvan nos. 13— 
62 telkens 2 op 1 foto) als Bijlage F aldaar.

Het eind-resultaat is en blijft schitterend. Geëven
aard is Van Kinsbergen als artistiek fotograaf van 
Indische Oudheden maar zeer zelden door fotogra
fen van beroep in latere jaren; overtroffen is hij 
nimmer De meest sprekende hulde kan hem ge
bracht in deze woorden: hoeveel schoonheid van 
Indië zouden wij missen, indien wij hém niet had
den gehad!

Voor een opgaaf van de plaatsen in Nederland, 
waar do groote en kleine portefeuilles te vinden 
zijn, zie Rouffaer in „De Gids” van Mei 1901, p, 252 
noot; waarbij nog te voegen is een ex. kleine porte
feuille in het Leeskabinet te Rotterdam. De cliché’s

(glas-ncgatieven), als zijnde Gouvernements-eigon- 
dom, zijn in begin 1912 van het bataviaasch Ge
nootschap overgebracht naar het Oudheidkundig 
Bureau tc Weltevreden. Een geheel nieuwc en ver
beterde lijst van alle foto’s, met de formaten, gaf 
Dr. Krom in Oudheidkundig Verslag 1914, Bijlagen^ 
D en E; daarbij zijn de nos. 333—346 een appendix 
op de groote serie; voorts 3 foto’s van Bali en 13 
uit Siam, alle van 1862; ook de éénige foto uit 
Oost-Java beoosten Kcdiri, no. 210 (van Tjandi 
Djaboeng), is van 1862

KINTONG. Plaatsje aan de Oostkust van Cclebes, 
met veel copra-mtvoer.

KIOS-RAA. Zie MANOEK-MANJEUSEUP.
KIRAJ (mal., soend.). Zie METROXYLONrv
KISAM. Landschap in de residentie Palembang 

(onderafd. Ma Doea) omvattende het stroomgebied 
van de Ogan Oeloe. Het landschap, dat een opper- 
vlakto beslaat van 611 K.M.’, vormt een golvend, 
doch weinig geaccidenteerd plateau, dat van alle 
kanten door min of meer liooge bergen ingcsloten 
wordt en gemiddeld 5 a 600 Meter boven zeeniveau 
is gelegen. Het bestaat uit de marga’s Kisam Ten- 
gah Soekoe I, Kisam Oeloe, Kisam Tengah Soekoe 
II, Kisam Ilir en Bajoer. De bevolking van het 
landschap, dat op haar verzoek in 1S64 werd inge- 
lijfd, is uit Pasëmah afkomstig en komt geheel met 
de Pasémahs overeen. Zij is nog voor een deel Hei- 
densch. De wegen door dit landschap, waar koffie 
en ficus geteeld worden, zijn per as berijdbaar;-, 
de veestapel bestaat hoofdzakelijk uit een 400tal 
karbouwen, Zie T. Bat. Gen. XV, (1866), bl. 446.

KISAR (KISSER). Eiland tot de Zuid-Wester- 
eilanden (zie aldaar) behoorende en meer in het 
bijzonder tot de Léti-groep gerekend, oppervlakte 
130 K.M.2, steil uit de zee oprijzende en geheel om
geven door een muur van naakte, ongeveer 20 M.hoo- 
ge rotsen, die slechts aan de O.- en W.zijde op enkelo 
weinige plaatsen, waar kleine beekjes er door heen 
gebi'oken zijn, toegang tot het binnenland geven.
Het doet zich voor als eenc aaneenschakeling van 
niet zeer hooge, geheel ontwoude heuvels van 
koepel- of klokvorm; goede ankerplaatsen worden 
er niet aangetrolfen en alleen in den O.moesson 
kan geankerd worden bezuiden de ruïne van het 
fort Vollenhove op de W.kust. Ten gevolge waar
schijnlijk van ontwouding op groote schaal is het 
eiland over het algemeen zeer dor; soms gaat een 
jaar voorbij zonder dat er een druppel regen valt.
De bewoners verhuizen dfin meestal tijdelijk naar 
het naburige Roma. Niettegenstaande dit groote 
bezwaar wordt toch overal, waar maar een weinig 
teelaarde gevonden wordt, daarvan gebruik ge
maakt om djagoeng-tuinen aan te leggen of katjang 
te planten; een vrij groote veestapel wordt op Kisar 
aangetroffen.

De bevolking telt volgens do laatst bekendo 
gegevens ruim 9000 zielen, waaronder een duizend
tal Christenen. Verder vindt men er thans (1917) 
nog^ 200 personen, dio Europecschc namen dra
gen en naar alle waarschijnlijkheid afstammelingen 
zijn van tijdens de O- 1. Comp. op het eiland ge
vestigde Europeanen. Zij staan onder een eigen 
wijkmeester en bewonen de kampong Kota 
lama bij het vervallen fort Delftshaven. Zij ver
mengen zich weinig met de overige bevolking.
De overige bevolking staat onder een radja, te 
Wonreli gevestigd, dio eenige orangkaja’s onder 
zich heeft. Een inlandscho hulpprediker, to Wonreli 
is met do herderlijke zorg belast. Ook is er een 
school. Hare kampongs zijn voor een deel gelegen
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die over don berg heeft geschreven, was Rcinwardt 
(Reis naar het oostelijk gedeelte v. d. archipel 1821) 
en toen zag de berg er geheel uit als in den tijd, dat 
hij door de Sarasin’s bezocht werd (Entwurf ciner 
gcogr. gcol. Beschr. d. Insel Celebes 1901, p. G, met 
fraaie fotos, Tafel VIII). Dc bestijging geschiedde 

het Zuidwesten (Ajer Medidi) uit en bood geen 
moeilijkheden. De vuLkaah maakt cïen indruk reeds 
vrij lang onwerkzaam te zijn, niettegenstaande zijn 
intact gebleven vorm, en inderdaad zijn geen 
erupties er van bekend. De krater is slechts klein, 
320 X 400 M. en ongeveer 100 M. diep onder het 
hoogste punt van den rand. Talrijke woekerkraters 
zijn langs den mantel verspreid, vooral aan de O. - en 
ZO.-zijde.

KLABAT. Een onderdistrict van het district 
Djëbocsder afdceling Noord-Banka in de residentie 
Banka.

KLABATBAAI. Om dc Noord open baai op do 
Noordkust van Banka op 105° 40" O.L., welke als 
afscheepplaats van belang is. In de buitenbaai, met 
zandige oevers, nemen de diepten spoedig af. 
Deze is gevaarlijk; alleen aan de Oostzijde vindt 
men een diep, nauw vaarwater. Langs het strand 
tot dwars van Blinjoe en op den zeebodem liggen 
groote granietblokken, het vaarwater heeft hier 
en daar een granietbodem. De binnenbaai dringt 
met mccrendeels moerassige, zwaar begroeide 
oevers tot ver het land in; in deze mondt o.a. de 
Lagangrivier uit, een van de grootste van Banka. 
Zie Zeemansgids deel II..

KLABËT, KÉLABËT óf KËLABAT (mal., jav.). 
Zie TRIGONELLA.

KLABOE. Berg (op de nieuwste topogr.-kaart 
Koelaboe geschreven), 2172 M. hoog, gelegen in 
het Noorden van de Padangsche Bovenlanden bij 
de grens van Tapanoeli. Hij is verbonden met den 
Ledang (1881 ”M.). Geen der bergen is nog nader 
onderzocht, ofschoon men weet dat zij uit jong- 
vulkanisch materiaal bestaan met een voetstuk 
van veel ouder gesteente. Aan den voet (Zuid- en 
Oost-) bevinden zich verscheidene warme bronnen, 
terwijl op zijn hellingen veel koffietuinen worden 
gevonden.

KLAJOE of KËLAJOE (jav.). Zie ERIOGLOS- 
SUM.

KLAKAH. Vroeger eene contróle-afdeeling van 
de afdeeling Loemadjang, toenmaals van de residen
tie Probolinggo; thans is Klalcah nog de naam van 
een onderdistrict van liet district Ranoelamongan 
der afdeeling Loemadjang, residentie Pasoeroean. 
De hoofdplaats Klakah is thans nog de standplaats 
van het districtshoofd van Ranoelamongan (zie 
aldaar). Zij is gelegen aan den spoorweg van Soera- 
baja naar Banjoewangi, terwijl van hieruit een 
zijlijn begint over Loemadjang naar Pasirian. Oost
waarts van dc plaats ligt het meer van Klakah, een 
der om bun natuurschoon vermaarde kratermcertjes 
aan den voet van den Lamongan (zie aldaar)..

KLAMBOE. Gordijn tot wering van muskie
ten uit de legersteden, algemeen in Indië in gebruik; 
bij Europeanen meestal van neteldoek, bij inlanders 
en oostei'sche vrcomdelingen van ongekleurd of 
gebloemd katoen.

KLAMP1S (jav.). Zie ACACIA TOMENTOSA.
KLANGON. Vroeger een dëmangsekap van het 

toenmalige regentschap (thans district) Kali Ba- 
wang. Het is het Noord-óostelijk gedeelte van dc af
deeling Koelon Progo der residentie Djokjakarta. 
De gelijknamige hoofdplaats ligt aan de Progo vlak 
bij de grens van Këdoe.

op de toppen der hoogste heuvels, doch dienen 
slechts als toevluchtsoord in tijden van oorlog, daar 
de bevolking verspreid woont in de tuinhuisjes in 
de dalen, terwijl de bewaking der kampongs is over
gelaten aan de zielen der voorouders. Meer en meer 
verzamelt men thans dc bevolking op meer toegan
kelijke plaatsen. De bevolking staat ongeveer op 
denzelfdcu trap als de overige bewoners der Lèti- 
groep (zie aldaar). De Kissereezen zijn goede vis- 
schors en zeevaarders, zij zijn bedreven in het ver
vaardigen van allerlei soort vaartuigen, waartoe zij 
het hout uit naburige eilanden betrekken. Kisar 
wordt eens in de maand door de booten der Ivon. 
Paketvaart MO bezocht. Merkwaardig is het, dat de 
bevolking van de kampong Oirata, die van Timor 
afkomstig is, een taal spreekt, geheel verschillend 
van die der overige bewoners van het eiland.

Wonreli is de standplaats van den gezaghebber, 
hoofd der onderafdeeling Wetar der afdceling Zuid- 
Timor en Eilanden van de residentie Timor en O.

< Literatuur. G. W. W. C. Baron Van Hocvell, T. 
Bat. Gen. XXXIII, bl. 200; N. Rinnooy, Revue 

. Col. internat. 1SSG, II, bl. 39; Riedel, De sluik- en 
•v ƒ & kroesharige rassen,bl. 399; Ned. Zeewezen, 1913 blz. 

/A/222; Eigen Haard 1917 n° 50; A. B. Meyer, Die 
’* / Europ. Colonie auf der Insel Kisir (Peterm. Mitt. 

1882, S 324, 4GG). Voor de taal, X. Rinnooy en 
Brandes, T. Bat. Gen. XXXI, bl. UO.A^X-J 

KISARAN. Een kleine nederzetting in het gouver- 
ncmenT'Obsfkust van Sumatra, behoorende tot de 
•afdeeling Asahan. Zij is gelegen aan de Silau op 
een afstand van 25 K.M. ten Westen van Tan-; 
djoeng Balai..De plaats werd van beteekenis, ïöen 
in'1910 en 1911 de gunstig aaneen gelegen gronden 
van de nieuwe Asahansehc Tabak Mij overgingen 
aan de General Rubber Co te New-Yorlc. De door 
haar opgerichte „Kollandsch-Amerikaansche Plan
tage Mij” ging tot den aanplant van rubber op 
groote schaal over. (Zie ASAHAN en OOSTKUST 
VAN SUMATRA). Zetel der H. A. P. M. werd Kisa- 
ran, dat daarna door een tramlijn verbonden werd 
met Tandjoeng Balai. Deze lijn kwam 1 December 
1914 gereed. Men bad daarbij de grootste moeielijk- 
heden te ovenvinnen, doordat dc Serbangan-rivier 
op de plaats, waar zij wordt opgenomen door de 
Soengei Silau verzandde en in de omgeving van 
Kisaran tengevolge daarvan een moeras ontstond 
van ongeveer 5 K.M. lengte. Ruim een jaar is men 
bezig geweest, o.a. met aan voeren van grond van 
elders tot het droogleggen van het moeras. Plannen 
■bestaan voor den aanleg van een tram naar Pema- 
tang^ianiaj'jan1 zoodoende aansluiting te verkrygeri 
bij het Deli spoorwegnet. Dooreen uitstekenden rij
weg is Kisaran zoowel met Tandjoeng Balai als 
met Lahoehan Roekoe aan de kust verbonden. 

KISSËRSCH. Zie' ËETTINEESCH.
KIT. Zie OPIUM.
KITAN (Romeo). Zie BINTOEROXG (BIXTOE- 

ROENG;.
KITJI. Zie VAARTUIGEN.
KITJOEWIT. Zie KWIKSTAART.
KJAHI (KJAI, KI). (Jav.). Vereerende betiteling 

voor deftige of fatsoenlijke mannen van jaren, die 
geen eigenlijken titel voeren, waarmede zij moeten 
worden aangesproken. Zij is op Java algemeen ge
bruikelijk en wordt ook op Borneo gebezigd.

KLABANG. (Jav.); lipan, halipan (Mal.); Lili- 
pan, Sipasan (Mek. Mal.); Babakaoer (Sobnd.). 
Zie DUIZENDPOOTEN.

_ KLABAT. Fraaie vulkaankegel, 2019 M. hoog, ten 
N.W. van Kéma (Menado, Minaliasa). De eerste,
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KLAPA. Zie KALAPA.
KLAPA LAOET (mal,). Zie LQDOICEA.
KLAPA SÈWOE (jav.). Zio ELAEIS.
KLAPPER. Zie KALAPA en KOKOS.
KLAPPEREILAND. Zio DEL! (POELOE).
KLAPPERKRAB. (Birgus lalro). Zie SCHAAL

DIEREN.
KLAPPERRAT. Zie EEKHOORNS.
KLARpE (vSoIor). Zie BALEIN WAL VISSOHEN.
KLATÈN. Afdccling en regentschap van do resi

dentie Sóërakarta, behoorende tot het gebied van 
den Soesoehocnan. Het bestaat uit de districten 
Klatèn, Prambanan, Djatinom, Ponggok, Bèdji 
en Delanggoe en had in 1915 eene bevolking van 
i 1250 Europeanen + 2200 Chineezen en 470000 
Inlanders. Er zijn Ohineesche wijken te Klatèn, 
Pedan (hoofdplaats district Bèdji), Djatinom en 
Karanganom.

Uit het oogpunt van Europeesche landbouw
nijverheid behoort Klatèn tot de belangrijkste cul- 
tuurafdeelingen: zij telt 12 suikerondernemingen, 
18 tabakslanden en voorts eenige tegen de hoo- 
gere Merapihellingen gelegen ondernemingen, die 
koffie, cacao, notemuskaat, peper en kapok culti- 
veeren. De Noordwestelijkste punt der afdeeling 
valt samen met den top van den vulkaan Merapi. 
Het terrein, in de hoogere Merapistreken zeer 
steil, daalt in Zuidelijke en Zuidoostehjke richting 
hoe langer hoe gelijkmatiger om ten slotte de breed 
uitloopende, vruchtbare Klatènschc vlakte te vor
men, waarin de hoogerbcdoelde talrijke suiker
en tabaksondernemingen zich dicht op elkaar aan-

eenerzijds, do onzekere, primitieve Vorstenland- 
scho rechtsverhoudingen betreffende do irrigatie 
anderzijds, hcerschten — in weerwil van den 
waterrijkdom — tot vóór weinige jaren tus- 
schen die landen onderling vaak hooggaande 
meeningsvcrschillen met opzicht tot het beschik
kingsrecht over het water. In dezen ongcwensch- 
ten toestand is echter sedert belangrijke ver
betering gekomen door do omstreeks 1907 op
gerichte Woro- en Poesoer-waterschappen, die res
pectievelijk de belangen van de irrigatiegebieden 
dier twee rivieren vertegenwoordigen. Deze water
schappen vormden met het minderbeteckenende 
Pèngging-waterschap in de afdeeling Soerakarta 
tot dusver de eenige instellingen van dien aard in 
Nederlandsch-Indië.

De afdeeling wordt over haar grootste breedte 
doorsneden door de aan de Nederlandsch-Indische 
Spoorwegmaatschappij toebehoorende spoorlijn Se- 
marang—Vorstenlanden, die aan den afvoer van 
de producten der vele'cultuurondememingen dezer 
afdeeling een zeer belangrijk deel harer winst
gevendheid dankt. Op geringen afstand benoorden 
de lijn loopt de groote rijweg (groote Zuidelijke 
postweg), die Oost-Java via Solo en Djokja met 
overig Midden-Java verbindt ”én"Vooral door'Ket 
in de laatste jaren zeer toegenomen automobiel- 
verkeer tot de belangrijleste verkeerswegen van 
Midden-Java behoort.

In het Zuidwesten der afdeeling, nabij de spoor- 
halte Prambanan, liggen de vermaarde tempel- 
ruïnen uïTcïen Hindoetijd, bekend onder den naam 
van Tjandi Prambanan en Tjandi Sèwoe (zie onder 
OUDHEDEN).

KLATÈN. District met gelijknamige hoofdplaats 
van het regentschap en de afdeeling Klatèn, resi
dentie Soerakarta, behoorende tot het gebied van 
den Soesoehoenan. Het heeft acht ondérdistricten

eenrijen.
De afdeeling Klatèn, die het belangrijkste deel 

uitmaakt van het voormalig, om zijn vruchtbaar
heid en bevolkingsdichtheid vermaarde Javaansche 
landschap Padjang (zie JAVA-Geschiedenis, 
blz. 197), is zeer rijk aan water, dat uit den bodem 
opwelt uit talrijke bronnen en broncomplexcn, 
gelegen in een gordel, welke op een hoogte tus- 
schen 250 en 400 M. boven zee dit gedeelte van 
den Merapi omspant. De voornaamste dezer bron
nen zijn die te Gen eng, Djolotoendo, Ponggok en 
Ingas, die zoowel in Oost- als in Westmoesson 
machtige waterdebieten bezitten. In verband mot 
de configuratie van het terrein stroomen de rivie
ren dezer afdeeling — waarvan de Wiira en de 
Poesoer de voornaamste zijn — zonder uitzonde
ring in Zuidelijke en Zuidoostelijke richting. Zij 
zijn alle affluenten van de Dënkeng, die nabij do 
Zuid- en Zuidoostelijke grenzen der afdeeling stroo- 
mende, al het aldus opgovangon water op de 
grens van Klatèn en Soerakarta in do Bëngawan- 
Solo stort. Als gevolg van de hoogteligging van 
den bovenbedoelden bronnongordel zijn de ter
reinen dezer afdeeling boven de 400 M. bijzonder 
arm, die daar beneden gelegen zeer rijk aan irrigatie- 
water. Laatstbedoelde, zoowel uit het oogpunt 
van waterrijkheid, als van vruchtbare bodemge- 
aardheid buitengewoon bevoorrechte streek nu is 
het, waarin alle suikerfabrieken en de overgroote 
meerderheid der tabaksondernemingen gelegen 
zijn: het is dus geen wonder, dat deze onderne- 

bohooren tot de bloeiendste van hun

met namo Klatèn, Wëdi, Bajat, Pokoh, Gondang, 
Ketandan, Pöerruren Totogan en telde op het einde 
van 1905 eene bevolking van 127.000 zielen, w.o. 
400 Europeanen, 1000 Chineezen en 4 andere 
Vreemde Oosterlingen (geen Arabieren). Nabij de 
Zuidgrens van het district ligt de desa Bajat of 
Tembajat, alwaar oude vorstengraven voorkomen, 
die in een sterken reukvan heiligheid staan en waar 
het gchcele jaar door vele inlanders uit de om
streken en uit het Soloscne en Djokjasche gebeden 
en geofferd wordt.

KLATÈN. Hoofdplaats van de gelijknamige af
deeling; ligt 180 M. boven zee, aan den spoorweg, 
zoowel als aan den grooten rijweg Solo—Djokja. 
Op het einde van 1905 bedroeg het zielental ruim 
8000, w.o. 300 Europeanen, 1000 Chineezen en 
4 andere Vreemde Oosterlingen (geen Arabieren). 
Hare grenzen werden vastgesteld bij Ind. Stb. 
1901 no. 108. Klatèn is o.m. de zetel van een sui- 
kerproefstation en van het proefstation voor Vor- 
stenlandscho tabak;~beidc instellingen werken met 
een staf van wetenschappelijk personeel en zijn 
een direct uitvloeisel van de groote mate van ont
wikkeling, die de Europeesche landbouwnijverheid 
in deze streken gekregen heeft. Te Wëdi, op een 
klein uur gaans afstand van Klatèn, is een station 
van het Koninklijk magnetisch en meteorologisch 
observatorium te Batavia, waar door speciaal 
personeel geregeld meteorologische waarnemingen 
verricht worden. Het klimaat van Klatèn is vrij 
koel en gezond. Er bevindt zich een groot, goed 
onderhouden, in 1S07 gebouwd fort, dat echter 
sedert omstreeks 1890 geen bezetting meer heeft

mingen 
soort.

Met uitzondering van enkele complexen der 
districten Bèdji en Ponggok is deze landstreek 
door den Inlandsehen vorst en door zijn apanago- 
houders bijna geheel en al ten behoeve van de cul
tuur van producten voor de Europeesche markt 
verhuurd. Door het groote getal dezer huurlanden



KLATÈN - KLEEDING.328

bestaande of uit een stuk doek. dat een paar malen 
liet midden gewonden wordt en van achteren, 
het lendenkruis af, tussclien de boenen doorge-

en sinds gebezigd wordt deels als Inlandsche 
zieken in richting, deels als hulpgevangenis.

KLAUWIER. Van de eigenlijke klauwieren (La- 
niidae) komen op de Soenda-eilanden een paar 
soorten voor, waarvan wij hier alleen noemen de 
bentèt( ?) of tocd (La-nius bentel), een grijs- en rood
bruine soort met zwarten kopband, die in levens
wijze met onze L. coUurio overeenkomt. Op Su_: 
matra en Java is deze niet zeldzaam. In een gróót 
getal" van soorten zijn de dikkop-klauwieren (Pa- 
chycephala) over den Archipel verspreid; deze 
vogels zijn kleiner en gedrongener dan de klau
wieren en eenvoudig bruinachtig groen met wit
achtige onderzijde of soms ook fraaier met goud
geel en zwart gekleurd. Op Java, Sumatra en Bor.-., 
neo leeft de bruingrijze en witte P. grisola, bij Ba
tavia kantjilan genaamd. Tot het genus Pitóhui 
behooren meerendels bruine of bruin met zwart 
geteekende vogels van ongeveer de grootte van 
een lijster met sterken snavel, die uitsluitend op 
Nieuw-Guinea en omliggende'eilanden voorkomen; 
P. dichrous is roodbruin met zwarten kop, vleugels 
en staart. De grootste vormen behooren tot het 
genus Cracticu-s eveneens van Nieuw-Guinea en 
omliggende eilanden. C. quoyi is geheel zwart 
met lichten snavel, C. cassicus is grootendeels wit 
met zwarten kop, vleugels en staart, die aan het 
eind wit is. Op Borneo leeft een afwijkende klau- 
wiervogel, Pityriasis gymnocèphala, zwart van 
kleur met naakten, wrattigeo, rooden kopenroode 
vederen aan de poot en.

KLÈDI. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU
MENTEN.

KLEEDING. Terwijl bij de beschrijving der ver
schillende volkeren van Ned.-Indië, voor zoover 
zulks noodig is en de ruimte het toelaat, een en an
der over hunne kleeding gezegd is, wordt in dit ar
tikel datgene bij elkander gebracht, wat een meer 
algemeen karakter heeft.

A. mannen. Bij volken van den Ind. archipel, 
op den laagsten trap van ontwikkeling, — met name 
bij de Papoea’s der Humboldtsbaai en nabij de 
Oeta-rivier (N.-Guinea), — gaan de mannen geheel 
naakt en zijn zij slechts met eenige sieraden ge
tooid. Enkelen hunner bedienen zich echter van 
kleine kokertjes, van bamboe of van een kalabas- 
vrucht gemaakt, om het schaamdeel, in den regel 
slechts gedeeltelijk,te beschutten; ook worden platte 
schelpen en strooken geklopte boombast daarvoor 
gebezigd. Zoo wordt door de Papoea’s van de Zuid
kust van N. Guinea gebruik gemaakt van een gor
del om het midden van het lichaam; het schaamdeel 
opwaarts tegen den buik gelegd, wordt gedeeltelijk 
daaronder gebracht door de voorhuid onder den gor
del te klemmen. Bij volksstammen, die reeds meer 
ontwikkeld zijn, wordt het schaamdeel geheel be
dekt door een schaamgordel (tjawat mal., awah 
daj., tjantjoet Koetei, tjidako mol. L. t. en 
N.-Celebes, maro (Papoea’s Geelvinkbaai, Polyne- 
sië), uit een reep zacht geklopten boombast (foeja)1)

*) Foeja is de naam, die aan tot kleed in gstof 
verwerkte boombast is gegeven, toen deze nog 
handelsartikel was. Het woord is in het handels- 
Maleisch overgenomen uit de Minahassische ta
len, in welke het „woejang” (vrouwensaroeng) 
luidt. Geklopte boombast is ongetwijfeld eens de 
algemeene volksdracht op de Indonesische eilan
den geweest en waar het.tegenwoordig standpunt 
van beschaving een ouder tijdperk vertegenwoor
digt, is dat nog het geval. Over het algemeen

om
van
haald, in een knoop voor den buik bevestigd wordt, 
waarbij gewoonlijk de einden een weinig afhangen. 
Terwijl dit kleed in gst uk in den regel slechts door 
onbeschaafde stammen gedragen wordt, zooals 
scheidene Papoeastammen, de Dajaks en heiden- 
sche stammen in de Molukken, de Enganoërs, de 
Mamaq in Indragiri, de Koebocs in Palembang, is 
het bij vele meer beschaafde stammen, o.a. bij de 
Soendaneezen, niet zelden nog de eenige bedekking 
bij den dagelijkschen arbeid. Ter zuidkust van 
Nieuw-Guinea wordt over den buikgordel van rotan 
een biezen gordel gedragen, waarvan het einde achter 
als een staart, afhangt. Op de noordkust wordt achter 
in den gordel een bosje gedroogd palmblad gestoken.

Bij meer beschaafden wordt ook door de mannen 
de ka in (mal.) gedragen, die in het Javaansch, ter 
onderscheiding van het soortgelijk kleedingstuk,door 
vrouwen als kleeding gebruikt (tapih), met den naam 
bëbëd, hoog-Javaansch ook sindjang, aangeduid 
wordt. Het is een stuk doek, 2.45 a 3 M. lang en 1 a 
1.12 M. breed, dat om het benedenlijf wordt gedra
gen, en wel zoo, dat het om de lendenen en beeneu 
geslagen en om het middenlijf boven de heup vast
gemaakt wordt door een gordel (ikat pinggang, mal. ; 
saboek, mal., jav.) vaak van kostbare stof gewe
ven en met een koperen of zilveren plaat gesloten, 
of door eenvoudig het uiteinde in te steken en in den 
bovenrand op te rollen. Onder het werk wordt de 
kain gewoonlijk opgenomen. De saroeng (ko
ker, scheede, hulsel), die eerst later in gebruik schijnt 
gekomen te zijn, is een soort rok, die over de kain 
gedragen wordt, maar in de binnenlanden minder 
gebruikelijk is. De saroeng heeft altijd een zooge
naamd hoofd (kapala) en wordt als een koker dicht
genaaid. De kain pandjang (lange kain) heeft 
geen kapala en wordt nooit dichtgenaaid gedragen. 
Bij de Bataks is de kain (liabit) een sjawl, meest aan 
beide zijden van franjes voorzien. De Batak draagt 
gewoonlijk twee kains, een om het benedenlijf en 
de beenen te bedekken, en een ander, die nu eens als 
slendang over den schouder wordt gedragen, dan 
weer als omslagdoek het bovenlijf bedekt.

Het bovenlijf wordt bij vele stammen, die reeds 
van den kain gebruik maken, onbedekt gelaten; 
ook bij vele Javanen is dit nog het geval. Zelfs 
is dit op Java aan de hoven voor het hofkostuum 
voorgeschreven, en Iaat op Java en in de Palem- 
bangsche bovenlanden de bruidegom eveneens het 
bovenlijf ontbloot, terwijl bij Boegineezen en Ma- 
kassaren het ontblooten van het bovenlijf als teeken 
van eerbied geldt. Op Timor pleegt men zelfs den 
hoofddoek af te nemen. Maar toch is op Java bij aan
zienlijken en ook reeds bij anderen de gewoonte 
doorgedrongen het bovenlijf te bedekken door de 
badjoe mal. (koelambi of klambi, laag-jav.; 
rasoekan, hoog-jav.),het baadje,een soort van buis, 
dat in den regel om den hals met opstaanden kraag 
sluit en overigens tot op de heupen open en los hangt 
en van wijde mouwen voorzien is, die tot even over do 
ellebogen komen. Niet zelden echter is het van voren 
gesloten en alleen aan den hals open, zoodat het 
over het hoofd moet worden aangetrokken. Bij aan
zienlijken wordt daaronder vaak nog een nauw-

ver-

ï
■ii;

zijn het hoornen van het geslacht der Urticaceeën, 
welker bast tot kleedingstof wordt verwerkt, 
in het bijzonder die van de familiën Arlocarpus en 
Ficus. Zie verder onder WOEJANG.

ii
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sluitend hemd- of borstrok (badjoe dalam of ba- 
nijan mal.,koetoengan jav., badjoe ilalangmak.)ge
dragen. De Maloier heeft gewoonlijk do zakdoek 
(kain basahan of sapoe tangan) over den schouder 
geslagen, een punt voorzien van eenige metalen toi
letartikelen. Bij verscheidene volkeren wordt onder 
de kain of saroeng een broek (sëloewar, söroewal of 
sanval, mal., sroewal, jav.) gedragen; de kleine 

draagt dan gewoonlijk een korte broek, die 
tot de knieën reikt. Het dragen van een broek is o. a. 
op Borneo’s Oostkust in den regel een kenmerkend 
teeken, dat de drager Mohammedaan is, in tegen
stelling mot de Dajaks, die den lendengordel dragen. 
Toch dragen ook hcidensche Dajaks dit klecding- 
stuk. Een zeer lange broek, die om de enkel sluit 
(tjëlana), behoort tot de Jav. hofkleeding. Een van 
het gewone model afwijkende broek is die, bij de A- 
tjehers en de Minangkabau-Maleiers in gebruik, 
welke over de knieën komt, van onderen nauw sluit 
en een zeer laag kruis heeft. Ook bij de Makassaron 
en op Flores is zij bekend.

Terwijl vele, en met name heidensche, stammen 
geen hoofdbedekking kennen, is bij Moslemsche 
volkeren de hoofddoek (mal. ikat kapala, hoelang; 
jav. ikët, oedëng) in gebruik, die slechts eene wij
ziging van den tulband (dastar) schijnt te zijn. Bij 
de Javanen wordt de hoofddoek om het hoofd ge
wikkeld en zonder knoop, door het insteken der 
einden, daarom bevestigd; de Soendaneezen daar
entegen maken hem in een knoop vast, waarvan 
de einden los van het hoofd hangen. Door de Malei- 
ers van Midden-Suraatra en ook door vele Moham- 
medaansche Bataks wordt de hoofddoek met een 
dikke stijfsel van rijst gewreven en in de zon ge
droogd en daarna over de knie in verschillende vor
men gevouwen — waartoe groote behendigheid 
wordt gevorderd — en als een soort van muts opge
zet. Ook zijn wel, in plaats van den hoofddoek, bij 
Mohammedaansche volkeren mutsen in gebruik; 
zoo is de koepiah of kopjah, mal., jav., hoepia bat., 
oepia gqkont., een muts van rotan, katoen of laken 
in den vorm van een afgeknotten kegel, die op de 
kruin van het hoofd rust en de koeloek of kanigara 
een Jav. staatsiemuts, tot de hofkleeding behooren- 
de. Algemeen in gebruik zijn zonnehoeden (toedoeng 
mal. jav,) van pandan bladeren, bamboebast of van 
de bladseheeden van den bamboe. Ofschoon de in
landers gewoonlijk blootsvoets gaan, zijn echter ook 
enkele soorten van schoeisel in den Ind. archipel 
bekend, die waarschijnlijk van andere volkeren zijn 
overgenomen, zooals sandalen (mal., jav. taroompah 
of tëroempah) uit voetzolen bestaande, soms met 
een klos er onder, aan voor- en achtereinde, en van 
een broeden riem voorzien, die over de wreef gaat, 
of soms met een knop, die tusschen den grooten en 
tweeden teen vastgehouden wordt (jav. gamparan). 
De tjerpoe of tjripoe (mal., jav.)gelijken op muilen. 
Europeesche schoenen (sëpatoe mal., jav.)eindelijk 
worden wel door aanzienlijken buiten, en muilen 
(tjënéla) binnenshuis gedragen.

B. vrouwen. Zelfs bij de meest onbeschaafde 
stammen bedekken de gehuwde vrouwen en in 
den regel (uitzondering maken de Papoea’s aan het 
Sentani-meer) de huwbare meisjes hare schaamdee- 
len, al is dit slechts zeer gebrekkig, b.v. door een 
reep boomschors, een stukje platgeslagen bamboe- 
schors enz., met een touw om de lendenen gedragen, 
der. wel door een rokje van gerafeld pisangblad, 
zooals op de Mentawei-eilanden. Bij sommige stam
men ter Noordkust van Nieuw-Guinca dragen de 
vrouwen een korte saroeng va» geslagen boombast.

In den omtrek van de Maccluergolf vindt men rok
jes van vezels tot boven de knie. A?n do Digoel en 
in het binnenland der Zuidkust is de lengte wat 
grooter, maar blijft de dij ter zijde onbedekt. Aan 
de Zuidkust zelvo dragen de vrouwen een soort 
tjawat (nowa) van strookjes boombast door een 
platte bies bijeengebonden. Bij meer ontwikkelden 
is de schaamgordel in gebruik, die echter vaak reeds 
door dc sarong vervangen wordt, zelfs daar, waar de 
mannen nog slechts den gordel dragen. De sarong 
wordt bij sommige volkeren boven de borst beves
tigd en reikt dan ook wel tot de kuiten. Bij dc Ti- 
moreesche en Savoeneesche vrouwen wordt de sa
rong onder de borst vastgemaakt en hangt zij van 
daar over den gordel omlaag. Ook de kain is in ge
bruik; terwijl zij bij de Javaanscbe vrouwen (waar 
zij tapih heet) breed genoeg is om de beenen geheel 
te bedekken, is zij bij andere volkeren vaak zoo smal, 
dat de beide uiteinden elkander nauwelijks raken en 
een der beenen bij bet loopen nagenoeg tot aan 
de dij ontbloot wordt, zooals bij de Malciers van 
Midden-Sumatra, de Bataks, Niassers, Kajan- Da
jaks en Gorontaleezen. In de Padangs,che_Bo_ven-__ _
landen beet de losse kain „kain dalam”, omdat daar
over veelal een tweede kortere doek, de kamban of 
land jan (minangk. mal.), gedragen wordt. Bij de 
Atjehers, Makassaren, Gorontaleezen en Biroanee- 
zen alsmede in Indragiri, is het gebruikelijk, dat de- 
vrouwen een broek dragen. Om bet middel is in den 
regel een doek gewonden, in welker plooien kleinig
heden worden bewaard en waaraan vaak ringen en 
sleutels hangen.

Bij vele stammen laten de vrouwen het bovenlijf 
bloot; bij andere, o.a. de Bataks, wordt dit soms 
bedekt door de saroeng boven de borsten vast te 
maken. Javaanschc en Mandaïlingsche vrouwen ge- 
bruikendaartoceendoek(këmbën JAV.jOmonMAND.).
Ook in een gedeelte van Palembang dragen jongere 
vrouwen en meisjes de sarong boven de borsten 
vastgemaakt en daarover een smalle doek, overeen
komende met dc kamban, terwijl om het middel een 
in elkaar gedraaid stuk doek is gewonden. De ba
djoe is hier en daar in gebruik, vooral bij aanzienlij
ken, en onderscheidt zich van hetzelfde kleedingstuk 
der mannen door grootere lengte van taille en mou
wen en wordt in den regel met knoopen om den bals 
en de polsen vastgemaakt. Bij enkele volkeren blijft 
zij echter ongesloten. Evenmin als de Jav. bruigom 
behoort de Jav. bruid een badjoe te dragen; zij mag 
het bovenlijf slechts door de këmbën bedekken. De 
kabaja (kabaai), door dc Europeesche dames in In- 
dië gewoonlijk in huis gedragen, wordt ook wel door 
inlandsche vrouwen aangetrokken; zij is een tot 
even over dc heupen afhangend, eenigszins ruim 
overkleed, van voren geheel open en met lange, 
nauwe mouwen, die om de ]x>lsen bevestigd worden; 
zij wordt met spelden of knoopen van voren dicht
gemaakt. Is do kabaja een uitheemsch kleeding
stuk, de slendang is daarentegen ccn echt nationaal 
tooisel bij Javanen en Maleiers van Sumatra. Zij 
bestaat uit een langwerpig stuk doek, ongeveer 3/.t 
M. breed en 2 M. lang en wordt op allerlei wijzen 
gedragen; soms wordt zij om het hoofd, soms om het 
middel geslagen, vaak over een der schouders gewor
pen,zoodat zij aan deanderezijde afhangt. Ookwordt 
de slèndang wel gebruikt om in tegenwoordigheid 
van Europeanen het bovenlijf te bedekken. Zij dient 
vaak om er een en ander in te dragen als de vrouwen 
naar de markt gaan; de Javaansche on Maleiscke 
moeder draagt haar kind gewoonlijk in do slèndang.
In den regel laten de vrouwen het hoofd onbedekt;

man
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die nauwelijks den naamvan sieraden mogen dragen.
Noussieraden worden alleen bij de Orang 

Sekai, Scmang en Papoea’s gedragen; daartoe wordt 
het middenschot van den neus doorboord en steekt 
men daarin pennen van stekelvarkens of van hout, 
been, schelp of steen, — ook wel ringen van schelp 
of glas. Sommige Papoea’s doorboren ook do neus
vleugels en steken daarin houten pennetjes, var
kenstanden of vogelbeendercn. Neusringen en rin
gen in den bovenrand van de oorschelp dragen in 
Indië ook dochters en vrouwen van Klingaleezen.

Armbanden (gelang mal., jav., DaJ., golang 
tob. bat.) zijn ook algemeen. Zij worden van aller
lei stoffen vervaardigd en bij sommige stammen om 
de polsen gedragen, bij andere ook om den boven
arm. Bij verscheidene stammen dragen de vrou
wen een aantal ringen als armbanden — ook wel de 
mannen, zooals bij de Dajaks en Bat aks, die zware 
ivoren ringen om den bovenarm hebben — hetzij 
dat die banden ook door de vrouwen om den boven
arm worden gedragen en dan nauw sluiten, hetzij 
dat zij losser zijn en dan alleen om den pols en onder
arm worden aangebracht, zooals in Benkoelen en 
een deel van Palembang. Voet- of bconrin- 
gen, die om den enkel gedragen worden, kwamen 
vroeger meer algemeen voor; thans bepaalt het 
gebruik om die te dragen zich hoofdzakelijk tot de 
Papoea’s, enkele Dajakstammen en jonge Batak- 
sche meisjes. Men ziet het echter ook bij kinderen 
in de Soendalandcn, in Riouw en onder de Maleiers 
van Sumatra. Teen ringen dragen o.a. de 
vrouwen van Tajandoe (Kei-eilanden).

Halssieraden zijn bij olie stammen in ge
bruik. Zij worden in allerlei soorten aangewend; 
van snoeren vruchtenzaden en dieren- of menschen- 
tanden af, tot voorwerpen, uit edele metalen ver
vaardigd. Vingerringen worden ook van al
lerlei metaal vervaardigd en algemeen gedragen. 
Lijfgordels komen bij verschillende stammen 
voor. Zij bestaan dikwijls slechts uit dunne gekleur
de rotan, die verscheidene malen om het Jijf wordt 
gewonden, of uit banden, van riet of planten vezels 
gevlochten. Vaak zijn deze gordels weder met sie
raden van metaal, schelp, kokosnoot, zaden enz. 
versierd.

slechts zelden gebruiken zij een toedoeng. In sommi
ge streken, zooals de L kota (Padangsclie Boven
landen), wordt een slèndang, sierlijk gevouwen, op 
het hoofd gedragen. Ook schoeisel wordt zelden ge
bruikt, ofschoon vooral op groote plaatsen muilen 
reeds min of meer in zwang zijn gekomen.

C. KINDEREN. Gewoonlijk gaan jongens en meis
jes — althans bij minder gegoeden — tot hun (5e of 
7e jaar naakt, soms nog langer. Bij verscheidene 
stammen dragen de meisjes echter een flauw gebo
gen plaatje van goud, zilver of blik (badong jav., 
tjaping mal., djimpang mak., sa pang daj.) driehoe
kig met afgeronde hoeken, vóór het schaamdeel. 
Het plaatje, dat soms fraai gegraveerd is, wordt 
met een touw om het middel bevestigd. Op Java 
wordt liet plaatje bijna uitsluitend in de binnenlan
den gedragen; vroeger was dit gebruik meer alge
meen. Jongens dragen soms een van metaal ver
vaardigden penis vóór het schaamdeel; waarschijn
lijk was dit vroeger een amulet. Javaansche en Ma- 
leisclie jongens dragen soms ook wel een dergelijk 
plaatje als de meisjes, maar van een staafje voor
zien, dat den penis moet voorstellen.

Grootere jongens en meisjes gaan als de vol
wassenen gekleed. Bij wijze van overgang wordt 
echter bij Javanen, Maleiers, Makassaren en Boe- 
gineezen aan de kinderen, vóór zij huwbaar zijn, 
een soort van borstlap (baroet of baroet gantoeng 
MAL., oto JAV. ook LAAG-MAL., OtÓ MAK. CI1 BOEG.) 
aangetrokken, met banden om hals en buik vastge
maakt.

*

't

Sieraden worden in groote verscheidenheid 
bij de volkeren van Ned-Indië gedragen. Oor- 
sieraden zijn algemeen bij de vrouwen in ge
bruik en ook bij de mannen van sommige stam
men, en bestaan zoowel uit o o r s c h ij v e n (soe- 
bang mal. en mak., soewëng laag-Jav., sëngkang 
hoog jav., socbëngBAL., sibongBAT., sowangDAJ.), 
die in de oorlellen worden gestoken, als uit oor
hangers (anting-anting mal., jav., bat., mak., 
nganti-nganti gokont., anti-anting daj.). De oor- 
schijven bestaan uit eylinders in verschillende groot
te en dikte en van allerlei stoffen; soms zijn zij slechts 
opgerolde bladeren, meest van den lontarpalm; ge
woonlijk zijn zij echter van hout, ook wel van been 
en hoorn met snijwerk op het voorvlak versierd of 
aldaar met dunne gouden, zilveren of koperen 
plaatjes belegd, die soms juist den omtrek van den 
cylinder hebben, maar ook wel grooter zijn. De 
oorschijf is bij Javanen en Makassaren vaak slechts 
een staafje van goud, koper of hoorn. Bekend is 
ook de këraboe (oorkrab), die door rijkeren ge
dragen wordt en uit een staafje bestaat, waarop 
een gouden of zilveren knop, vaak met diaman
ten versierd, geschroefd is. Oorhangers zijn meest 
ringen van metaal, hoorn of schildpad, van allerlei 
vorm. Enkele volken (Bataks, Dajaks, Papoea’s) 
doorboren ook den bovenrand van de oorschelp 
en dragen daarin talrijke ringetjes; soms wordt 
door Bataks en Papoea’s daarin een gladde dikke 
zilveren staaf gedaan, die dubbel wordt gevouwen 
en zoo lang Ls tot zij boven het hoofd uitsteekt 
en dan plat daartegen omgebogen wordt en in 
5 a 6 bochten naar binnen uitloopt. Zeer leelijk is 
de gewoonte bij Dajakstammen om zware ringen 
te dragen, zoodat de oorlellen tot aan de borst wor
den uitgerekt. Ook worden wel als oorsieraden 
schelpen gebruikt, zooals op Timor, of voorwerpen, 
zooals een bosje varkensharen, een stukje staart 
van t een of ander dier of ringen vancasuarispennen,

Terwijl de Papoea’s hun haar op allerlei wijze 
versieren, bepaalt zich de haartooi der andere stam
men tot linten van boombladeren en bloemen, 
die vooral door do vrouwen worden gedragen, doch 
ook wel door mannen, hetzij dat deze ze in het 
haar steken of, waar zij hoofddooken dragen, in 
dit kleedingstuk. Gewoonlijk wordt daarvoor do 
w'elriekende mëlati en tjampaka gebruikt; bij do 
Mentawei-eilanders, Mamaq en Papoea’s echter 
dikwijls de roode këmbang sapatoe.

Eindelijk zij nog opgemerkt, dat bij vele stam
men. o.a. de Maleiers, Bataks, Redjangers en 
Timoreezcn, adat-voorsehriften bestaan o ml rent het 
dragen van sieraden door de vrouwen vóór en na 
haar huwelijk.

Literatuur. Zie Dr. 0. A. Willeen, „Handloid. v. d. 
vergel. volkenk. van Nederl.-Indië”, Leiden 1893; 
Hoofdst. I. van de „Volksbeschrijving van Middon- 
Sumatra” door A. L. Van Hasselt 1882; Poen «en, 
„Iets over de klceding der Javanen”, Mcd. Ned. 
Zendelinggen. XX bl. 256, XXI bl. 204; Zollinger, 
Een uitstapje naar het eiland Bali (Tijdsehr. v. N. 
Indië, VII 4), p. 40—48; Van Eek, Schetsen van hot 
eiland Bali (Tijdsehr. v. N. Indië, 1878, II), V-/ / 
181—187; Van Bloemen Waanders. Aan toeken ingen 
omtrent de zeden en gebruiken der Balineczcn, in-

l

;
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zonderheid die van Boeleleng (Tijdschr. Ind. T. L. 
Vk. VIII 1859), p'. 242—243; 'Lauts, HeT Eiland' 
Balie en de BalieneezchTSIS: p.~56—59; Nieuwen
kamp, Bali en Lombok, 1906— 10, p. 49—51;

,Jacobs, Eenigen lijd onder de Baliörs 1883, p. 45;
'• Snouck Hurgronje, De Atjèhers, 1893, 94, I, p.

27 vlg.; Van Langen, Atjch\s Westkust (Tijdschr. 
Aardr. Gen. 2e Serie V), p. 447 vlg.; Kruyt, Atjch 
cn de Atjchers, 1877, p. 20 vlg.; Brau de St. Pol 
Lias, Chcz les Atchés, i884, p„ 82 vlg.; Ling Roth, 
The natives of Sara wak and British North Borneo, 
1896, II, p. 29—76; Nieuwenhuis. In Centraal 
Borneo, 1900, p. 61—67, 119—129Nieuwenhuis, 

y Quer durch Borneo, 1907, I, p. 133—T46; PerclaerT” *
* Ethnographïsého beschrijving "der ‘ Dajake, 1870, 

p. 92—106; Bock, Reis in Oost- cn Zuid-Borneo van 
Koetei naar Bandjofniasm7 T8S7V p. 78—81; Vetb, 
Borneo’s Wéstorafdêëlihg, II, 1851, p. 255—259; 
Furness, The lioinelife of Borneo head-hunters, 1902, 
p. 14G—159; Sal. Muller, Verhandeling over de 
natuurl. geschiedenis der Ned. ovcrzcesche bezit
tingen, 1839—1814, p. 411—‘112; Nieuwenhuisen 
cn Von Rosenberg, Verslag omtrent het eiland Nias 
en deszelfs bewoners (Verh. Bat. Gen. XXX, 1S63), 
p. 29 vlg.; Von Rosenberg, Der Malayischc Archi
pel 1878, p. 123 vlg.; Sundermann, Die Insel Nias 
und die Mission daselbst (Allgemeine Missionszeit- 
schrift 1884), p. 350 vlg.; Maass, Bei liebenswürdigen 
Wilden 1902, p. 124 vlg.; Pleytc. Die Mcntawei 
Insein und ihre Bowohner (Globus, LXXXIX), p.
5 vlg.; Modigliani, 1’Isola dclla Donnc, Viaggio cd 
Engano 1891. p. 118 vlg.; Rouffaer en Juynboll, 
Batikkunst, 1911, p. 67—174,'-Vimni en Kruyt, De 
Bare’e sprekende Toradja’s; 1 ö 12, 11, p. 217—228.

KLEGOENG. District met gelijknamige hoofd
plaats van het regentschap Sléman, residentie 
Djokjakarta. Het heeft drie ondcrdistricten t.w. 
Glagahamba, ïv'm banga roem en Ngabéan, en is 
het meest noordelijke district der residentie. In 
dit district ligt Tèmpèl (zie aldaar) op de grens 
van de residentie Ivedoe.

wordt aangetroffen en pèlèt (jav. en soend.) wordt 
genoemd, is zeer gezocht voor handvatten en schee- 
den.van krissen, piekstokken, doosjes enz. De meer
dere of mindere fraaiheid der zwarte of bruine 
vlekken bepaalt dc waarde. De jonge bladeren wor
den als groente gegeten, terwijl dc schors als een 
middel tegen diarrhee geldt.

KLËNTÈNG of KËLËNTÈNG. Dit woord wordt 
in Indië gewoonlijk gebruikt voor: chinccschen 
tempel, maar het is een Javaansch woord en geen 
Chineesch. Het Chineesche woord is „miao” (in 
’t in Indië meestal gesproken Amoy-chineesch: bio).

Hoewel in de Chineesche tempels, naast z.g. 
„taoistische” ook boeddhistische góden worden aan
gebeden, is de bouwstijl geheel inheemsch Chineesch. 
Een tempel voor een Boeddha verschilt in China 
niet van een tempel voor Confucius en uiterlijk 
is er zelfs weinig verschil tusschcn een tempel en 
een huis van een aanzienlijk chinees. Het dak is 
het voornaamste aanzicht van het gebouw en 
geeft er — in den bekenden „th’ing” vorm — de 
hoofdkwalitcitcn van aan. Deze „th’ing” vorm 
is die van een massief dak met opgebogen hoeken, 
rustende op korte pilaren of kolommen. Die krom
lijnige helling van de dakhocken is vermoedehjk een 
overblijfsel van do nomadententen uit de oudheid, 
waarvan het doek was opgehangen aan speren. 
De overwegendheid van het dak, dat in Wester- 
selie architectuur een kleinere rol speelt, wordt 
gerechtvaardigd door de geringe verticale elevatie 
van het plan. Door toevoeging van ornamenten 
cn bedekking met tegels wordt de schoonheid 
zoo’n dak verhoogd. Men ziet er veelal feniksen, 
draken en allerlei groteske beesten op, in rijen 
naast elkaar, ook op de randen der goten, die er 
alle op zijn aangebracht volgens een vaste sym
bolische orde. Al de „klëntèngs” zijn laag, daar do 
Chineesche architectuur, zooals een Duitsch schrij
ver (Bocrschmann) eens terecht heeft geschreven, 
„aan de aarde kleeft”. Het principe, dat het pro- 
jectieplan determineert, is dat van symmetrie. De 
hoofdgebouwen, de vleugels, dc zijgebouwen, de 
motieven van decoratie, cn alle details zijn sym
metrisch aangelegd. De grootte van zulk een tem
pel is niet verticaal, maar horizontaal ontwikkeld. 
De expansie is altijd horizontaal.

Men vindt in verschillende Chineesche „klën- 
tèngs” verschillende boeddha’s en ook taoistische 
góden, te veel om op te noemen, cn alle verschil
lend al naar den landaard der Chineezen. Zoo 
treft men in Batavia een grooten tempel aan, 
voornamelijk gewijd aan de „Godin der Genade” 
Kwoan Yin (in ’t Amoy-Hokjen Chineesch; Koan 
Lcm). Kwan Yin is do Chineesche naam voor den 
vierden Boddhisattva uit het Noordelijke (Mahay- 
ana) Boeddhisme Avulokiteyvara. Vermoedelyk is 
deze Avalokite^vara in China vermengd of verward 
met een Chineesche godin uit ccue legende, die 
Miao Sjan (Biao Sjcn) heette (zie voor bijzonder
heden o.a. Prof. J. J. H. de Groot’s „Jaarlijksche 
Feesten cn Gebruiken der Amoy-Chineezen”, of 
Henri Borel’s „Kwan Yin, een Boek van de Go
den en dc Hel).

Een andere boeddhistische figuur, die men veel 
in Chineesche tempels kan aantreffen, is de Bod
dhisattva Ti Tsang Wang (in ’t Amoy Cliin.: Ta 
Tsong Ong) corrcspondeeerend met het sanskrietsche 
Kashitigarba. („Schoot der Aarde”). Na Kwan Yin 
is deze Ti Tsang Wang de belangrijkste en meest 
populaire Boddhisattva van China en Japan. 
Evenals Kwan Yin is deze Ti Tsang Wang een hel-

|
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KLEIN KEI-GROEP. Deze groep, gelegen tus- 
sclien de Tajando-eilanden cn Groot-Kci (Noehoe 
•Joct), bestaat uit een 50-tal lage eilandjes van ko- 
raalkalk. Dc twee grootste eilanden hebben geen 
afzonderlijken naam; in den laatsten tijd echter 
wordt het Noordclijkstc veelal Kei-Doelah genoemd. 
Vroeger meende men, dat dit eiland behoorde tot 
het Noordelijk gedeelte van het grootste eiland. Dit 
laatste is verdeeld van X. naar Z. in drie deelcn, 
nl. Noehoe-tawoen (Benedcn-eiland), Noehoc-Efroc- 
an (Midden-eiland) en Noehoe toctoet (Boven
eiland). Zie verder onder KE1-EILAXDEX.

KLEIN-MANDAILING. Zie MANDAILING.
KLEIN-SONBAÏT (Sonbait Ketjil of Sonbait 

Anah). Landschap der onderafdeeling Koepang, 
afdeeling Zuid-Timor on Eilanden der residentie 
Timor en Onderhoorighedcn.

KLEIN HO VIA HOSPITA. L. fam. Sterculiacear. 
Timaha, Kétimaha, Katim&ha, Katimanga, Ti- 
manga (jav.). Tangkolo, Tangkéló (soend.). Matig 
hooge boom buitengewoon veel gelijkend op de Juin
de, met hartvormige groote bladeren, grauwgrijze, 
zeer laaie bast en roode bloemen in groote pluimen, 
daarom ook wel gekweekt als sierboom. Over ge
heel Java verspreid tot ongeveer 50Ü M. b. zee, en 
op sommige plaatsen zeer algemeen voorkomend, 
vooral in het Oosten. Komt ook op Sumatra voor 
on vorder in O.-Afrika, Voor en Achtcr-Indiëendo 
Philippijncn. Het witte hout is niet veel waard, inaar 
het gevlekte hout, dat in het hart van oude boowen



■

KLENTÈNG OF KELENTÈNG-KLIMAAT.332

aanbrengen van kleuren gebruikt. Over de in
land sche wijze van katoen verven zie BATIK
KEN.

Tegenwoordig treft men in vele warongs en op 
pasars de uit Europa aangevoerde anilincklcurstof- 
fen aan, thans veelvuldig voor het verven van 
kledingstukken enz. gebezigd. Dientengevolge is 
het gebruik der inlandsche plantaardige kleurstoffen 
sterk afnemende.

Ook om eetwaren en dranken een behagelijk uit er
lijk te geven wordt van verscheidene kleurstoffen 
gebruik gemaakt. Van deze kleurmiddclen is eene 
opsomming gegeven door A. G. Vorderman in Gen. 
Tijdschr.
de melk van fijn geraspt kokosvrucht vlccsch (santen). 
Voor z w art de kool van halfverbrande klapper- 
bladeren of sindara (Anaphalis)- bladeren. Voor 
bruin de caramel van rietsuiker of van arènsui- 
ker (goela djawa). Voor rood in de eerste plaats 
fuchsinc (sëpoehan mcrah), dan angkak (eene in 
China op gekookte rijst gekweekte schimmelsoort, 
die de roode kleurstof vormt, waarmede o. a. de Ma- 
kasaarsche vischjes, een bekende toespijs der Indi
sche rijsttafel, gekleurd worden), voorts het roode 
sap van de plant bajëm mérah (Iresine), van këm- 
bang sapatoe (Hibiscus), van boeah gandola (Ba- 
sella), van bengkoedoe enz. Voor geel worden 
door de Chineezen op Java de gedroogde vruchten 
van oei tsi (Gardenia), door de Arabieren de saf
fraan of kamkama (Crocus) ingevoerd, en dient 
voorts veel de koenjit of koenir (Curcuma) en ka- 
joe nangka (Ariocarpus). Voor groen perst men 
het sap uit de bladeren van soedji (Cordyliné), van 
daoen telëng (Clitorea), van daoen katoek (Sauro- 
pits), van kara lëgi (Pliaseohis). Voor blauw 
dient këmbang telëng (bloemen van Clitorea) en 
voorts blauwsel of ultramarijn (kandji biroe) en 
aniline-blauw (sëpoehan biroe).

Als eigenaardige aanwending van Indische kleur
stoffen is nog te noemen het zwart maken der tan
den (Jav. sisig). Men neemt daarvoor op Java eene 
mondspoeling van banjon, d. i. klapperwater dat 
10 a 20 dagen verzuurd is met ijzersplinters of 
roest, en vervolgens kauwt men eenigen tijd op do 
schil van djaha of van dalima (granaatappel), om 
de (met ijzeroplossing bedeelde) tanden te bedekken 
met eene harsachtige en tevens looistofhoudendo 
laag. Een en ander wordt zoo vaak herhaald, tot do 
tanden glinsterend zwart van kleur zijn. Bij de Mi- 
nangkabauschc Maleiers wordt daartoe gebruik ge
maakt van badjö; een stuk maroepoejèn- of kara- 
moentinghout of een klapperdop wordt in ascli een 
weinig gedroogd en daarna verbrand, waarbij vocht 
uitdruipt, dat in een ijzeren lepel opgevangen en 
met gebrande rotansago, sakeh-bladeren en klap
perolie gemengd wordt.

KLEUWIH, KÈLEUWIH (soknd,). Zie ARTO- 
CARPUS COMMUNIS.

KLÉWANG. Zie WAPENEN.
KLIHINGAN. (mal.?) Zie ANGKA-ANGKA en 

BOEROENG KJKIH RIMBOE (V).
KLIMAAT. De ligging van den Oost-Indischen 

Archipel, tusschen 0° noorder- en 10° zuiderbreedte, 
is een bij uitstek tropische. Het grootste gedeelte be
vindt zich binnen de breedtecirkels van den tropi- 
sehen rcgengordel, de afmetingen der eilanden zijn 
nog klein genoeg om een levendige circulatie met do 
omringende zeeën toe te laten, het klimaat nadert 
dientengevolge totdat van de oceanen nabij den eve
naar. Overvloedige regenval, zwakke winden, hoogo 
temperatuur en groote vochtigheid zijn dan ook do

per in alle mogelijke nooden en verlosser uit de 
hellen (zie voor bijzonderheden: Dr. M. W. de 
Visser: „The Bodhisattva Ti Tsang” (jizo). Een 
zeer populaire figuur, die men ook veel in Chineesche 
tempels terug vindt, is Kivan Ti (Koan Te in ’t 
Amoy Chin.), de God van den oorlog. Deze Kwan 
Ti was oorspronkelijk een veldheer, Kwan Yü, 
die zich in ’t einde der 2c eeuw n. C. beroemd 
maakte, en de held is van allerlei sagen en legen
den. In de I2e eeuw werd deze zeker wel populair
ste held uit de Chineesche geschiedenis gecanoni
seerd en in 1594 tot den rang van „Ti” d.i. Heer, 
in den zin van Goddelijke Macht, verheven. Hoewel 
een militaire Godheid, uit het Taoïstischc Pan
theon, wordt hij evengoed door burgers en koop
lieden vereerd.

Deze drie zijn de voornaamste, welke in „klën- 
tèngs” worden vereerd, naast een groot aantal 
mindere góden. Priesters, zooals in China, die in 
de tempels wonen, treft men maar zelden in In- 
dië aan. Het is de gewoonte, Chineesche officie
ren in de „klëntèng” te installeeren. Ook wordt 
daar in ernstige rechtszaken aan getuigen de zg. 
„groote eed” afgenomen.

KLËNTIK (LËNGA of MINJAK) (jav.). De beste 
kwaliteit klapperolie, die men verkrijgt door de 
eerste kneding of persing van de geraspte zaad- 
kern. Ook wel in het algemeen: Klapperolie.

KLËPOE (JAV., BALI). Zie NAüCLEA LANÖE- 
OLATA.

KLERK (REYNIER DE). Gedoopt te Middel
burg 19 Nov. 1710, zoon van R. de Klerk of Clerek 
en E. Jansse. Als adelborst in 1725 in dienst ge
treden, vinden wij hem in 1737 als boekhouder 
bij de O.I. Comp. In 1738 was hij onderkoopman, 
resident in de Lampongs, in 1741 secretaris bij 
het leger op Java, het volgende jaar opperhoofd 
te Soerabaja, en in 1744 koopman, eerste admi
nistrateur te Semarang. In 1747 tot opperkoop
man en 2en bestuurder van Java’s N.O.-kust be
noemd, werd hij in 1748 gouverneur en direc
teur van Banda, in 1754 president van het college van 
boedelmeesteren te Batavia; in Oct. 1754 aange
steld tot raad-extraordinair van Indië, ontving 
hij in 1762 zijne benoeming tot Raad van Indië 
en werd in 1775 tot waarnemend Dir.-generaal 
en in 1776 definitief in die betrekking benoemd. 
Op 4 Oct. 1777 tot Gouw-Generaal gekozen en een 
jaar daarna (9 Oct. 1778) daarin door het Opper
bestuur bevestigd, bekleedde hij slechts kort die 
hooge betrekking, daar hij 1 Sept. 1780 op Molen
vliet bij Batavia overleed.

Ónder zijn bestuur hadden weinige belangrijke 
gebeurtenissen plaats; een strijd op Celebes werd 
beëindigd door de inneming van Gowa, terwijl de 
Sultan van Bantam Landak en Soekadana aan 
de Comp. afstond en de Vorsten van Tidore en 
Batjan onttroond en in ballingschap naar 'Ba
tavia gezonden werden. Zie A. Huysers, Het 
leven van R. de Klerk, achter diens Beknopte 
beschrijving der O.-I. établissementen, Amst. 
1792.

KLEURSTOFFEN. In Indië wordt gebruik ge
maakt van een aantal plantaardige kleurstoffen, 
die in deze Encyclopaïdie beschreven zijn bij hare 
stamplanten, zoo indigo, orlean (zie B1XA OREL- 
LANA), curcuma morinda (zie BËNGKOEDOE), 
sapanhout (zie CAESALP1NIA SAPPAN). Ook 
verschillende looistofhoudende basten, o.a. tin- 
gibast (zie OERIOPS), en vruehtschillen wor
den als bijtmiddel en als hulpmiddel bij het

N.-I. XXXIV, 639. Voor wit dientv.
ï
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kenmerkende eigenschappen van het Indische vlak- 
teldimaat.

Dit geldt echter slechts in het algemeen 
namelijk voor het dichtst bij den equator gelegen ge
bied; de afwijkingen van dit algcmcene schoma zijn 
geenszins onbelangrijk.

Door den invloed van de nabijgelegen vastelanden 
van Azië en Australië is de Archipel bij uitnemend
heid het gebied der moessons, de met het jaargetijde 
in richting omlceerendc winden, welke een jaarlijk- 
schc verandering te weeg brengen, die in het noorde
lijk deel zich minder, in het zuidelijk en zuidoQstelijk 
deel zich in sterke mate doet gevoelen.

Hierbij komen nog de locale verschillen, die nabij 
den evenaar in sterkere mate optreden dan in de ge
matigde luchtstreek, omdat niet atmosferische sto
ringen van grootc uitgebreidheid, maar kleinere, meer 
toevallige en plaatselijke werkingen de veranderin
gen van het weer beheerschen. Deze locale verschil
len worden nog versterkt door de hooge bergketens, 
die de eilanden doorsnijden en den regenval in hooge 
mate afhankelijk doen zijn van de windrichting.

Ook treden belangrijke verschillen van jaar tot 
jaar op, die met de intensiteit der algemeene lucht
circulatie in verband staan en veranderingen in do 
sterkte der moessons teweeg brengen. Hierdoor is 
het verschil tusschen de seizoenen nu eens sterker, 
dan weer minder sterk uitgesproken, zoodat de plan
ter het eene jaar vruchteloos opden drogen tijd wacht 
en het volgende jaar maanden lang tevergeefs naar 
een flinke regenbui uitziet.

Afgezien van de fluctuaties in den regenval, ken
merkt het weer in den Archipel zich door een groote 
gelijkmatigheid in zijne wisselingen van dag tot dag. 
Storingen, zooals de depressies der hoogere breedte, 
die door hunne sterk sprekende eigenschappen het 
kenmerk van veranderlijkheid aan het weer geven, 
zijn onbekend. Alleen zwakke schommelingen van 
enkele millimeters treden in de luchtdrukking op, 
welke nauwelijks merkbare sporen in de weersveran
deringen achterlaten. Heftige winden, behoudens ge
vallen van localen aard, komen niet voor. Verreweg 
overwegend zijn de wisselingen in den regenval en 
het is ook voornamelijk do intensiteit der tropische 
plasregens, waardoor de bewoners in dit land van 
den eeuwigen zomer aan de macht der natuurkrach
ten worden herinnerd.

Het dagelijlcsche verloop der verschijnselen is in 
hooge mate van dag tot dag gelijk. Nadat de zon aan 
den helderen hemel is opgestegen en door hare 
warmte de lucht in beroering heeft gebracht, begin
nen, in den regel tegen 9 uur, de kleine cumuluswol
ken te verschijnen; tegelijkertijd steekt de moesson 
op, die ’s nachts in de benedenste luchtlagen tot stil
stand is gekomen, maar in hoogere regionen onge
stoord is blijven doorwaaien. Met het iiooger stijgen 
der zon nemen de bewolking en do windsterkte toe. 
Steeds dichter en donkerder worden de wolken, 
steeds hooger stapelen zij zich op, totdat in den na
middag het condensalieprocos losbreckt en do ver- 
frisschcnde regen met heftig gekletter neervalt, of 
wel mot de alnemende zonnewarmte de wolken zich 
meer geleidelijk oplossen. Dan volgt na den korten 
zomerdag de avond, do lucht klaart op, de wind 
gaat liggen en de heldere, stille tropische nacht treedt 
in, die verademing brengt na de drukkende hitte van 
den dag.

Door de gelijkmatigheid der temperatuur vallen 
des te meer de verschillen op, die het hoogteklimaat 
biedt vergeleken met dat der kustvlakte. Do bewo- 
nor der lage landen ziet zich na maanden lang ver

blijf in de constante tropische hitte binnen weinige 
uren verplaatst in het Hollandschc herfst- of lente-' 
klimaat, hetzij hij met do snelle auto het heeteSoera- 
baja verlaat om do hellingen van den Tënggër op te 
zoeken of zelf den wandelstaf opneemtënbcntlef  vele 
vulkaankcgels bestijgt. De temperatuurafnamc met 
de hoogte is tamelijk constant en bedraagt ongeveer 
5Va° t°t 6° C. per 1000 meter stijging, zoodat zich uit 
de temperatuur der vlakte met vrij groote benade
ring die der hoogere streken laat afleiden. Tegelijker
tijd met het dalen dor temperatuur verandert bij het 
hooger stijgen het klimaat ook in andere opzichten.
In het gebergte neemt de bewolking toe, aanvanke
lijk ook de regenval. Wolken en regen concentreeren 
zich, naarmate men hooger komt, meer en meer op de 
namiddaguren en worden steeds zeldzamer ’s nachts 
en in do morgenuren; ook de aard van den regen ver
andert en voor de tropische plasregens komen de 
lichtere Hollandsche buien in de plaats, maar deze 
vallen dan ook veelvuldiger. De verticale luchtbe
weging wordt krachtiger en sterke fluctuaties in de 
relatieve vochtigheid zijn er hot gevolg van; zij daalt 
of stijgt, naar gelang de droge lucht van den bergtop 
naar beneden waait, of de met waterdamp verzadig
de lucht uit de vlakte opstijgt. Dientengevolge kan 
op de bergtoppen in extreme gevallen de vochtig
heid binnen enkele minuten van weinige procenten 
tot dicht bij het verzadigingspunt stijgen. De warm
te van de intensief stralende zon, waarin de reiziger 
zich te voren zoo behagelijk koesterde, maakt dan 
plaats voor den killen adem van den vochtigen nevel 
die alles doordringt en den verwenden bewoner der 
tropen doet rillen van de koude.

het windsysteem. Moessons. Van den meesten 
invloed op het klimaat is de richting en sterkte van 
den wind. Het ligt daarom voor de hand om aller
eerst het windsysteem nader te beschrijven, en wel 
in de eerste plaats het ongestoorde systeem der moes
sons. Wij zullen dit doen aan de hand der kaarten, 
die Van der Stok in zijn bekend werk1) heeft gegeven.
Dit zijn gemiddelden uit vele jaren, de afzonderlijke 
jaren vertoonen grootero of kleinere afwijkingen.
De waarnemingen zijn op zee verricht en zijn der
halve slechts in geringe mate door locale invloe
den gestoord.

Het systeo'm der passaten, dat boven het onge-//_ / 2. 
stoorde tropengebied der oceanen wordt aangetrof
fen en daarin bestaat, dat van het Noorden en Zui
den de lucht toestroomt naar den gordel van lage 
luchtdrukking aan den evenaar, welke luchtstroo- 
mingen door don invloed der aardrotatie tot N.O. en 
Z.O. winden afwijken, is hier verstoord. In het jaar
getijde, waarin de zon boven het zuidelijk halfrond 
zich bevindt, ontstaat door do sterke verwarming bo
ven clc woestijnen van Noord-Australië een sterk op
stijgende beweging der lucht, die naar alle zijden een 
zuigende werking uitoefent. Daardoor wordt op het 
zuidelijk halfrond do Z.O. passaat verdrongen door 
denN. W. moesson en de N.O. passaat,die ten noorden 
van den evenaar waait, wordt over den evenaar heen 
gezogen en gaat continu over in den N.W. moesson.
Tijdens de noorder declinatie der zon wordt op dezelf
de wijze door do aspiratie van het verhitte Aziati
sche vasteland de N.O. passaat ten noorden van den 
equator verdrongen door denZ.W. moesson, die zich 
als een voortzetting van den over den evenaar heen 
gezogen Z.O. passaat voordoet. Ook do passaatwind 
van het winterhalfjaar wordt moesson genoemd; het

on voor-

/"•

0 Wind and weathor, currents, tides and tidal 
stroams in the East Indian Archipelago.
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De kenteringstijdcn treden, zooals uit het boven
staande overzicht moge blijken, hoewel de verschil
len niet groot zijn, niet in allo deelcn tegelijkertijd op. 
De kentcringsgordcl beweegt zich met de zon 
Van daar dat in April in het zuidelijk deel van den 
Archipel de Z.0 moesson reeds doorstaat, echter in 
het noorden eerst in Mei de zuidenwinden de over
hand krijgen. Tijdens de najaarskentering beweegt 
zich de kalmtegordel van zuid naar noord, hoewel 
het verschijnsel dan minder duidelijk is. Bezuiden 
den equator is de duur van den oostmoesson langer 
naarmate men zuidelijker komt. en wel doordat hij 
vroeger begint en later ophoudt.

Land- cn zeewinden, berg- en dahoind. Wanneer 
men uit zee komende de kust nadert, treedt, vooral 
in de nabijheid der grootere eilanden een duidelijk 
verschil op tusschen de windrichting overdag en ’s 
nachts door den invloed van land- en zeewind. Als 
de wolleen zich boven het land hebben opgelost en 
de uitstraling hare afkoelende werking is begonnen, 
begint het proces, waarbij de koude landwind af
vloeit en de lucht boven de warme zee verdringt en 
doet opstijgen. In den regel begint de landwind 
reeds vóór middernacht te waaien cn houdt hij aan 
tot omstreeks 8 uur ’smorgeus.Een spiegelgladde zee 
vervangt nu de lichte rimpeling van het water, tot
dat hier cn daar aan de windzijde donkere plekken 
op het waterde komst van den zeewind aankondigen. 
Dit geschiedt in den regel tusschen 10 en 12 uur. On
der den invloed der zonnewarmte is intusschcn het 
land warmer geworden dan de zee, de lucht stijgt bo
ven het land op en vloeit in hoogere lagen naar zee, 
terwijl beneden de zeewind het te kort aan lucht aan
vult. In den namiddag tot zonsondergang waait 
do zeewind met volle kracht en doet de schuimkop
pen op de golven verschijnen, totdat de nacht zijn 
kracht verlamt. De sterkte van land- cn zeewind is 
in hooge mate afhankelijk van de weersgesteldheid 
en de configuratie van het land. De sterkte van den 
zeewind hangt nauw samen met de bodemgesteld
heid, n.1. of deze voor sterke verwarming vatbaar is 
of niet. Bijv. te Batavia is op heldere dagen de zee
wind veel sterker ten tijde dat de sawahs droog lig
gen, dan wanneer ze met water bedekt zijn. Tot op 
tamelijk grooten afstand in zee is het proces der land - 
en zeewinden merkbaar. In den oostmoesson zelfs 
tot Karimoendjawa toe, dat bijna 70 K.M. uit den 
Javawal ligt.

In de kustvlakte is de komst van den zeewind 
zeer welkom, want hij brengt beroering in de trage 
tropische atmosfeer en voert de frisschc zeelucht 
aan. Hij waait tot ver het land in, tot waar hij zich 
vermengt met de luchtstroomingon, die het gobergto 
tot zich trekt. Voor een deel stijgt hij op in do 
hitte verticale convcctiestroomen en vloeit in de 
hoogere lagen naar de zee terug. Te Batavia is do 
bovengrens van den zeewind doorDr. Van Bemrnelen 
op ongeveer 1000 M., die van den terugkeerenden bo
venstroom op 3000 M. bepaald. De landwind strekt 
zich niet hoogcr dan 500 M. uit. Hij is op het land in 
den regel flaxxw merkbaar, doordat de lucht in de al
leronderste lagen door do wrijving wordt tot stil
stand gebracht. Te Batavia bereikt hij zijn maximale 
sterkte op ongeveer 100 M. hoogte.

Duidelijker dan in do vlakte, is de af vloeiende 
luchtbeweging merkbaar in het gebergtBjgReeds kort - 
nadat de zon is ondergegaan en de wojkón zich om 
den bergtop hebben opgelost, komt de koude berg
wind naar beneden en waait den geheclen nacht dooi-. 
Door de grootere onrust in de atmosfeer is overdag 
do bij den berg oploopendo dal wind minder goed

systeem Z.O. en Z.W. moesson, respectievelijk ten zui
den en ten noorden van den evenaar, wisselt derhalve 
af met de combinatie N.W. en N.O. moesson.

In Januari overwegen over den geheclen Archipel 
de noordenwinden, door de aardrotatie en de wind- 
svstemen boven de aangrenzende vastelanden afge
weken tot noordoostelijke winden op het noordelijk, 
tot noordwestelijke op het zuidelijk halfrond. Het
zelfde geldt voor Februari. In Maart wordt de wind 
minder standvastig, de overwegende windrichting 
blijft echter dezelfde. In April keert in het geheele 
zuidelijk deel van den Archipel de wind om cn wordt 
zuidoost. De windverdeeling gelijkt nu op het onge
stoorde passaatsysteem met den kalmtegordel boven 
den evenaar. Deze kentering der moessons kenmerkt 
zich, evenals die van het najaar, door zwakke, veran
derlijke winden, gepaard met onweders en drukkend 
weer. In Mei waaien over het geheele gebied zuide
lijke winden. In het zuiden en zuidoosten is de rich
ting zuïd-oostelijk en bijna, hoewel niet geheel tegen
gesteld aan den westmoesson. Dit wind systeem houdt 
meerdere maanden lang aan, toenemende in besten
digheid en kracht tot Juli of Augustus, om daarna 
tot de kentering in November af te nemen en dan 
over den geheclen Archipel een wisselend, onstand
vastig karakter te vertoonen. In December waaien 
weer overwegend de noordelijke winden en neemt 
het windsysteem weer het karakter aan van dat voor 
Januari beschreven, met uitzondering van Jaya_en 
de Kleine Soenda-eilanden, waar de zuidwesfenwin
den van den Indischen Oceaan nog op den voorgrond 
treden.

De windsterkte is gering, in den regel niet sterker 
dan een zachte bries en slechts zeer zelden wordt 
sterke bries genoteerd. De grootste windsterkte, ge
middeld over het geheele jaar, wordt aangetroffen 
in de Banda-Zee, ook de Chineesche zee, het oostelijk 
deel van de Java-zee en de Indische Oceaan ten 
zuiden van de Soenda-eilanden hebben betrekkelijk 
hooge gemiddelden der windsterkte. Delaagste waar
den vindt men aan de noordoostkust von Borneq, de 
noordoost- en westkust van Atjèh, in st-raaOIakas- 
ser en de Celebes-Zee.

Zoo licht stelt men zich de moessons voor als dag 
in dag uit met onveranderlijkc sterkte waaiende 
winden. Dit is echter geenszins het geval; zelfs in Ja
nuari en Augustus, de maanden waarin de wind het 
krachtigst doorstaat, wisselt hij in richting, zoo- 
als de onderstaande tabel aangeeft, waarin is weer
gegeven het aantal malen, dat van 100 waarnemingen 
de wind heeft gewaaid uit een der 16 windstreken.

mco.

'
j Bestendigheid v. 
id. moesson in %
| Jan. | Aug.

'
verplaatsen van waarneming.

li Westkust van Sumatra..............
Chineesche Zee...........................
Java-Zee ...................................
Indische Oceaan t/Z. van Java
Celebes-Zee .................................
Straat Makasser .......................
Malakka-Zee .............................
Kleine Soenda-eilanden..............
Timor-Zee..................................
Ceram-Zee..................................
Banda-Zee (noord) ...................
Banda-Zee (zuid) .....................
Nieuw-Guinea, noordkust..........
Harafoera-Zee ...........................

23
58

71 71
57 55! 40
41

34
48

67 65; 5657
66 55!59 | 
65

68
85

89 96
93
62 92
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merkbaar, hij verraadt zicli echter door do wolken, 
die hij den berg opvoert.

Föhnmnden. Waar de wind dwars over een berg
kam strijkt en aan de luwe zijde naar de vlakte af
vloeit, treden fölmachtige winden op, een verschijn
sel,dat op vele plaatsen wordt aangetroiTen.Dczo win
den dragen meestal afzonderlijke namen. Hun droog 
karakter ontleenen zij, evenals do Zwitscrscho föhn, 
aan het feit, dat de lucht bij het neerdalen door do 
samendrukking, die ze ondergaat, verwarmd wordt, 
waardoor bij gelijkblijvend vochtgehalte de betrek
kelijke vochtigheid afneemt. Bij de klimaatsbeschrij- 
ving der afzondorlijke eilanden zullen deze winden 
uitvoeriger worden vermeld.

Luchtdktjkking. De windrichting hangt natuur
lijk ten nauwste samen met de verdecling derlucht- 
drukking.Deze is vrij nauwkeurig bekend uitdewaar- 
nemingen verricht op een 10 tal stations, over don 
geheelen Archipel verspreid vanaf Kola Radja tot 
Merauke. Vooral van belang is het kenmerkende 
verschil in de verdecling der luchtdrukking in den 
tijd van den doorstaanden westmoesson eener- en 
den oostmoesson anderzijds. In de kentering zijn de 
drukverschillen klein en van toevalligcn aard. Wij 
ontleenen de onderstaande gegevens aan Vol. I 
der „Observations made at secondary Stations in 
Netherlands Kast-India” ') De waarden zijn geredu
ceerd tot zeeniveau en tot standaard-graviteit, zon
der de laatste reductie zijn ze ongeveer 1.90 m.M. 
hooger.

In .Januari en Februari loopt de Isobaar van 758 
m.M.overZuid-Sumatra, Pontianak en liet noordelijk 
deel van Borneo,die van 757m.M. over Pasoeroean en 
Menado, terwijl die van 750 m.M. ten noorden van 
Koepang en Merauke en ten zuiden van Ambon zich 
bevindt. In Juli, Augustus en September iishet druk
verschil omgekeerd en bevindt zich de hoogste druk 
in het zuiden. Te Koepang en Merauke is de lucht
drukking 759 m.M., de isobaar van 758 m.M. loopt 
met een groote bocht langs de centrale bergketen van 
Sumatra en verder over Batavia naar het O.N.O. 
langs Ambon en Manokwari, die van 757 m.M. ten 
noorden van Kota Radja en Singapore over Pontia
nak, Balikpapan en Menado. Nabij den evenaar staan 
windrichting en isobaren vrij wel loodrecht op el
kander, ten noorden en ten zuiden ervan wijkt de 
windrichting af overeenkomstig den invloed der 
aardrotatie en wel op hut zuidelijk halfrond naar 
links, oj) het noordelijk naar rechts.

Uit den grooten afstand der isobaren onderling 
blijkt duidelijk, hoe gering de drukverschillen zelfs 
in den doorstaanden moesson zijn; zij bedragen ge
middeld niet meer dan 1 m.M op een afstand van 700 
kilometer.

De veranderingen, die de barometerstand van dag 
tot dag ondergaat, zijn gering. De daggemiddelden 
vertoonen min of meer regelmatige schommelingen, 
met een periode die van eenige dagen tot meer dan 
een maand wisselt. De uiterste standen dezer golfbe
weging liggen echter in den regel niet meer dan 3 m.M. 
uiteen. Do allerhoogste en laagste daggemiddelden 
voor Batavia, en deze geringe verschillen kenmerken 
do drukveranderingen over den geheelen Archipel, 
zijn 702.70 en 754.28 m.M. Overwegend isdedage- 
lijksche schommeling, die haar maximum bereikt 
te 9 u v.m., haar minimum te 4 un.m. en een gemid
delde grootte van 2.8 m.M. heeft. Zij vertoont daaren
boven nog een kleiner maximum en minimum, resp. 
te 10 u. ’savonds en 4 u. ’s nachts. Zij is zoo weinig ver

schillend van dag tot dag,dat men.zooals Von ïïum- 
boldt voor tropisch Amerika opmerkt,den tijd tot bij
na op ccn kwartier nauwkeurig uit de hoogte van den 
barometerstand kan bepalen.

Dc afname van den barometerstand met de hoogte, 
die hoofdzakehjk van de temperatuur afhankelijk is, 
geschiedt wegens dc gelijkheid der laatste over den 
geheelen Archipel bij vrij groote benadcringopdezelf- 
de wijze. Is op zeeniveau dc luchtdrukking 700 m.M., 
dan neemt zij als volgt met de hoogte af:

Hoogte in meters
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Luchtdrukking in m.M.

700 717 077 039 003 509 537 500
tempera tuur. In overeenstemming met de tropi

sche ligging is de temperatuur het geheele jaar door 
weinig verschillend. Er is een jaarlijksche periode, 
daarin bestaande, dat tijdens dc zuiderdeclinatie der 
zon de zuidelijke, tijdens dc noorderdcclinatie de 
noordelijke stations de hoogste temperatuur hebben. 
Betrouwbare gegevens om deze kleine verschillen 
met cijfers aan te toonen zijn nog weinig beschikbaars 
Alleen die van het jaar 1913, toen hot nieuwe net van 
meteorologische stations volledig in werking getre
den was, kunnen hier dienen. Enkele dezer tempera
turen ondergaan wellicht nog een kleine correctie 
van 0°.1 a 0°.2 omdat het voorloopige, nog niet ge
heel gecontroleerde, waarden zijn.

In 1913 was do gemiddelde temperatuur in de 
maanden Juli en Augustus en in Januari en Februari, 
zooals in tabel I aan het slot is aangegeven.

Hieruit blijkt, dat in den Australisclien winter de 
temperatuur van Pontianak en Menado af naar het 
zuiden tot Koepang en Ambon toe, ongeveer 2°C. af- 
neemt, daarentegen heeft in Januari en Februari 
Koepang dc hoogste temperatuur en neemt deze in 
N. W. en N. richting af, en wel in iets geringere mate. 
Waarschijnlijk staat de temperatuur te Padang sterk 
onder den invloed van den regenval. Het laagste in 
1913 op dc kuststations waargenomen maandgemid- 
delde was 24°. 1 in November te Tandjong Pandan op 
de westkust van Billiton,het hoogste 28°.4 in Novem
ber te Sarokka aan de oostkust van Madoera. De be
trekkelijk lage temperaturen, die in' den oostmoes
son in het zuidoosten van den Archipel heerschen, 
en die met droogte gepaard gaan, maken het klimaat 
zeer wel dragelijk. De hoogste temperaturen, die te
vens samenvallen met de groote vochtigheid en gerin
ge luchtbeweging van de kentering, vinden we in 
Üost-Java in de najaarskentering. Van daar dan ook 
dat in dezen tijd, wie maar eenigszins kan, de druk
kende hitte te Soerabaja ontvlucht en de bergstre
ken opzoekt.

In tegenstelling mot de geringe jaarlijksche schom
meling is het temperatuurverschil tusschen dag en 
nacht groot. Het is in sterke mato afhankelijk van 
do weersgesteldheid. In Asembagoes, aan de noord
kust van Besocki, waar een scherpe tegenstelling 
schen ccn natten en drogen tijd bestaat, werd in 1912 
do grootste dagolijkscho schommeling (gemiddeld 
over do gcheelo maand) waargenomen in October, 
n.1. 13°.2 C. (gemiddeld maximum 34°.4, gemiddeld 
minimum 2I°.2) do kleinsto in Januari, n.1. G°.3 (ge
middeld maximum29°.G, gemiddeld minimum23°.3). 
De grootste schommeling, op één dag waargenomen, 
was 1G°.0. Als hoogsto temporatuur werd 37°.0 waar
genomen te 2u. ’s middags op 1G October, als laagste 
17°. 1 op 1 Aug. to 4 u. ’s morgens.

Bij tic vergelijking der dagolijkscho temperatuur
schommeling in hot gebergte mot die in do vlakte 
moot men bedenken, dat tweo elkaar tegengestelde

tus-

*) Dr. C. Braak. Monthly means of airpressure.
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!den dezer golfbeweging is zelden grootor dan 3° C.
regenval. Er bestaat waarschijnlijk nergens een 

uitgebreid samenhangend gebied, waar de regenval 
groot is als in den Indischcn Archipel. Een jaar- 

lijksche regeval van minder dan 1 meter komt 
slechts bij hooge uitzondering voor, voor zoover be
kend slechts op een paar stations aan de noordkust 
van .Oost-Java ten N. van het Idjèn-gebcrgte en to 
Waingapoe op Socmba. Meer dan 2 M. valt over groo- 
te uitgestrektheden: met uitzondering van de noord
kust over een groot deel van West- en Midden Java, 
bijna geheel Sumatra on Borneo, het grootste deel 
van Celebes en de Molukken en waarschijnlijk ge
heel Nieuw Guinea met uitzondering van de omge
ving van Merauke.

Zeer regenrijk zijn (met meer dan 3000 m.M.) het 
bergland van West- en Midden Java en de zuidoost- 
liellingen van den Tënggér, den Sméroe, den Jang 
en den Idjèn. Verder SJumatra’s westkust, meerdere 
stations in de Padangsclïc bovenlanden, de nabij het 
gebergte gclegeri streken van Palembang en de 
noordkust van Banka en Billiton. Ook de geheele 
Westerafdeeling van Borneo en de hoogere deelen 
der Zuider- en Ooster afdeeling, in Celebes het cen
trale bergland en het zuidwesten, vooral in en nabij 
het gebergte. In de Molukken hebben Ambon en Sa- 
paroea meer dan 3000 m.M, ’s jaars, opNieuw-Guinea 
Windesi aan de Geelvink-baai en hoogst waarschijn
lijk een groot deel van het bergland en de zuidkust- 
vlakte. Voorzoover bekend is, valt de geringste hoe
veelheid regen, 764 m.M,1) ’s jaars, te Waingapoe, 
aan de noordkust van het eiland Soemba gelegen, 
de grootste hoeveelheid, 8305 m.M., te Ivranggan op 
Java in het zadel ten westen van den Slamat.

De verheffingen van den bodem vermeerderen in 
sterke mate den regenval, zoowel doordat de lucht, 
die in de richting van het gebergte stroomt, tot op
stijging wordt gedwongen en door de afkoeling de 
waterdamp condenseert, als ook, omdat overdag on
der den invloed der zonnewarmte in het gebergte een 
sterke opstijgende beweging plaats vindt. Van beide 
werkingen geeft de regenval op de stations, ge
legen tusschen Batavia en Buitenzorg, een goed 
voorbeeld. Zie tabel III aan het slot.

Het verloop der regencijfers in Januari geeft den 
invloed weer van de opstuwing van den westmoesson 
tegen het gebergte, dat in September geeft den in
vloed weer van de in het gebergte ontstane onweers
buien, die met den wind mee naar de vlakte afdrij
ven en die, naarmate do afstand waarover zij zich 
verplaatsen toeneemt, in intensiteit afnemen.

De regenverdceling loopt in de verschillende doe
len van den Archipel zeer uiteen. Zij is in sterke mate 
van plaatselijke omstandigheden afhankelijk, echter 
zijn duidelijk eenigc algemeene kenmerken te onder
scheiden, die met het mechanisme der moessons in 
verband staan. Voor het verkrijgen van een over
zicht der verschijnselen moge een nadere beschou
wing der- voornaamste eigenschappen van dit mecha
nisme voorafgaan.

Wanneer de zon boven het zuidelijk halfrond 
staat en de lucht boven het sterk verwarmde Noord- 
Australië een opstijgende beweging heeft aangeno
men, vloeit over den Archipel niet alleen de lucht 
uit N.W,lijke richting toe, inaar neemt tevens deel 
aan de opstijgende beweging, die boven het drukrai- 
nimum plaats vindt, althans in de nabijheid van dit

werkingen zich laten gelden. Do amplitude der 
schommelingen wordt vergroot in het gebergte, om
dat de lucht op grootere hoogte overdag de zonne
stralen maar vooral ’s nachts de warmte, die de aar
de uitstraalt,gemakkelijkcr doorlaat. Hierdoor wordt 
zoowel de verwarming overdag als afkoeling 
’snachts bevorderd. Daarentegen veroorzaakt de uit
wisseling vair warmte met de lucht der vrije atmos
feer, die bijna geen dagelijksche temperatuurschom
meling bezit,dat het verschil tusschen dag- en nacht- 
tempcratuur wordt verminderd. Op alleenstaande 
bergtoppen en berghellingen is dientengevolge de 
dagelijksche schommeling betrekkelijk gering, daar
entegen kan ze vooral door de nachtelijke afkoeling 
zeer sterk worden op hooggelegen plateau’s, vooral 
daar, waar de luchtcirculatie door omliggende bergen 
wordt verhinderd en de afgekoeldc lucht niet kan 
wegvloeien. Dit moge blijken uit een vergelijking van 
liet bovengenoemde kuststation Asembagoes met 
het nabijgelegen hoogvlaktestation Kalisat, dat ge
legen is op 1100 M. hoogte in het laagste déél van het 
Idjèn-plateau in Oost-Java en geheel ingesloten door 
den Këndëng-rug en het hoogere deel van het pla
teau (zie de tabel II aan het slot).

Deze sterke afkoeling heeft tengevolge, dat na 
heldere nachten op vele plateaus een dichte nevel- 
laag ligt. De zandzee in den Tëtiggër is dan met een 
golvende wolkenzee bedekt, waartegen de zwarte 
vulkaankegels fantastisch scherp afsteken. Van den 
Pangërango af ziet men dan de geheele vlakte van 
Tjiandjoer met nevel bedekt tot waar het terrein 
naar liet- oosten sterker begint te st ijgen. Hier houdt 
de nevel op tot waar het plateau van Bandoeng.be- 
gint. Tot aan de bergen, die in het oosten het pla
teau begrenzen, is ook dit één wolkenzee.

Dat op berghellingen en bergtoppen de dagelijk
sche amplitude geringer is dan op de hoogvlakte, 
moge blijken uit de temperatuurwaarnemingen in 
1912 verricht te Tosari (1735 M. hoog) en op den 
3000 meter hoogen Pangcrangotop, die met dien 
van Asembagoes en Kalisat in genoemde tabel II 
zijn vereenigd.

Op de berghellingen heeft ’s nachts de door uit
straling afgekoelde lucht telkens gelegenheid om 
naar beneden af te vloeien; zij wordt door warmere, 
drogere lucht uit de vrije atmosfeer vervangen. 
Dientengevolge is het tegen den morgen in de vlakte 
vaak kouder dan op de hooger gelegen hellingen, en 
terwijl op het plateau een kille morgennevel hangt, 
schijnt reeds op de hellingen de zon.

In tabel II aan het slot hebben de letters A—I 
de volgende beteekenis.

A grootste, D kleinste maandgemiddelde van 
den dagelijkschen gang.

B, C gemiddelde maximum- en minimuin-tempe- 
ratuur bij A behoorende.

E, F gemiddelde maximum- en minimum Aempc- 
ratuur bij D behoorende.

G grootste schommeling op één dag.
H absoluut maximum, I absoluut minimum.
De invloed der afkoeling blijkt duidelijk als men 

het absolute minimum 4°.0 te Kalisat vergelijkt met 
dat te Tosari, 10°.8. Niettegenstaande het eerstge
noemde station bijna 600 m. lager ligt, is het mini
mum in plaats van hooger 6°. 8 lager dan te Tosari en 
het Ls bijna even laag als dat van den 1900 M. hooge- • 
ren Pangérango.

Evenals de lucktdrukking vertoonen de dagge- 
middeldeu der temperatuur schommelingen, die 
enkele dagen tot meer dan een maand in duur 
varieeren. Het verschil tusschen de uiterste stan-
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) De gemiddelden van den regenval gelden, 
geen bijzondere vermelding plaats

van
voorzoover
vindt, voor de waarnemingsjareu t.m. 1912.
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laatste. Met den afstand tot het centrum van lagon 
druk neemt weliswaar deze opstijging af, maar blij
kens do zware regens, die in don westmoesson in hot 
zuidoosten van den Archipel vallen, doet zij zich 
hier nog duidelijk gelden. In den oostmoesson heeft 
onder den invloed van den Australischon anticy
cloon het omgekeerdo plaats. De lucht heeft een neer- 
dalende beweging, waardoor ze droog wordt. Omdat 
gebieden van hoogen druk veel grootere uitgebreid
heid bezitten dan die van den lagen druk, heerscht 
deze neerdalcnde beweging waarschijnlijk tot veel 
grooteren afstand van het centrum dan de opstijgen
de beweging van den westmoesson. Nog een tweede 
factor komt het droge karakter van den moesson 
versterken, namelijk do tempcratuurafname naar 
het zuiden en het zuidoosten toe; de wind waait van 
koudere naar warmere gowesten en wordt dientenge
volge droger. Dit geldt voor het ten zuiden van den 
evenaar gelegen gebied, maar daarenboven doet 
door de nabijheid van Australië de droogte van den 
oost moesson wind zich nog tot over den evenaar ge
voelen. Alleen in Noord-Sumatra treedt het Aziati
sche regime op en zijn de seizoenen omgekeerd.

Behalve de boven geschetste invloeden, die regen- 
maxima en minima geven ten tijde, dat de moesson 
zijn maximale sterkte bereikt, treden nog de kente- 
ringsregens op. In de kentering is de luchtbeweging 
zwak, het ontstaan van onweersbuien wordt hier
door in de hand gewerkt en dientengevolge zal de 
regenval toenemen. Er is, wat de verticale luchtbe
weging betreft, een verschil tusschen do kentering 
van zomer- op winter halfjaar en die van winter- op 
zomer halfjaar.

In het begin van den zuidelijken zomer (October, 
November) ligt de kcnteringsgordel ongeveer op den 
evenaar; in dien tijd evenwel begint zich al het as
pi ratiecent rum boven Australië te vormen. Daar- 
tusschen is dus een streek, waar naar beide zijden 
lucht weggezogen wordt en waar derhalve een dalen
de luchtbeweging plaats moet grijpen; in dit gebied 
zal de luchtdrukking iets grootcr zijn dan in zijn om
geving. Door de dalende luchtbeweging wordt dc re- 
genvorming verminderd. De kcnteringsgordel lost 
zich bij zijn zuidwaartsche voortschrijding in het Au
stralische aspi ra tiege bied op, en verliest zijn zelfstan
dig bestaan. Op dezelfde wijze blijft bij het intreden 
van den zomer op het noordelijk halfrond het optre
den van den kcnteringsgordel van lagen druk beperkt 
tot do van Azië meest verwijderde dcelcn van den 
Archipel. De kentering zal derhalve in het najaar 
slechts in het noorden en noordwesten van den Ar
chipel met opstijgende beweging gepaard gaan, in 
het voorjaar in het zuidoosten; dientengevolge zul
len in het eerste geval do regens der najaarskentoring, 
in het tweede geval die der voorjanrskentering do 
sterkste zijn. Zooals bij do klimaats beschrijving dor 
afzonderlijke eilanden nader wordt tocgolicht, loopt 
de grenslijn over Noord-Cclobcs, Zuidoost-Borneo 
on Java. Van do hoofdmaxima der voorjaarskente
ring zijn ten \V. van Java slechts flauwe sporen te 
ontdokken; de oorzaak hiervan is vooral te zoeken in 
de sterke ontwikkeling van het mocssonmaximum 
en -minimum.

Als illustratie van den lagen drukgordcl in de eenc 
en den hoogen drukgordcl in de andere kentering 
mogen dc maandgcmiddeldon van den barometer
stand te Menado, Ambon en Koepang dienen. Zie 
tabel IV aan het slot.

Hieruit blijkt dat in 11)11 in April en Mei te Am
bon de luchtdrukking lager was dan ten N. on Z. 
daarvan, in October en November hooger.

In dc nabijheid van Australië (Azië blijft in dit ge
val buiten beschouwing wegens den grooten afstand) 
zal dc tegonstclling tusschen het karakter der beide 
soizocnwiiulcn hetsterkst zijn en waarde wind krach
tig doorstaat, is dan ook een groot verschil merkbaar 
tusschen natten en drogen tijd en vallen de maxima 
en minima van den regenval ten tijde, dat de moes
son het hardst waait. Bijv. valt te Koepang (Timor) 
een sterk maximum (40G m.M.) in Januari, een sterk 
minimum (2 m.M.) in September. Verder treden dui
delijke moessonmaxima en minima op in de Kleine 
Soenda-eilanden, Java, Zuid-Bomeo, Zuid-Celebes, 
de eilanden ten oosten van Timor en Mcrauke.

Waar dc moessonstrooming hare kracht heeft ver
loren, beginnen de kenteringsmaxima op den voor
grond te treden. Zoo heeft in West-Java de noord
kust nog een regenverdecling met Koepang over
eenkomende, maar valt in don Preangcr één maxi
mum in November of December, een tweede in 
Maart. Batavia heeft n.1. een maximum (320 m.M.) in 
Februari, een minimum (37 m.M.) in Augustus. Ban- 
doeng echter een maximum (23G m.M.) in November, 
een tweede (240 m.M.) in Maart en een minimum (48 
m.M.) in Augustus; liet tweede, secundaire, minimum 
(181 m.M.) valt in Februari.

Op Sumatra begint de tegenstelling tusschen nat
ten en drogen moesson meer en meer te verdwijnen 
en slaat zij op ongeveer 2° N.B. van karakter om. 
Bijv. te Medan .valt het hoofdminimum niet meer 
tusschen October en April, maar in het tijdvak van 
April tot October; het minimum in Maart is 91 m.M., 
dat van Juni 129 m.M. De kenteringsmaxima treden 
hier bijna overal op den voorgrond; terwijl ze echter 
in de Preangcr beide ongeveer gelijke sterkte 
hebben, is hier bijna steeds hot maximum, dat in Oc
tober tot December valt, het grootst. Te Padgjlg. valt 
bijv. het hoofdmaximum (521 m.M.) in October, het 
tweede maximum (35G m.M.) in April. Het secundaire 
maximum valt op ^-^rfT"Sumatra de maanden Maart 
tot Mei.

Ook op Borneo zijn de kontoringsmaxima bijna 
overal goed ontwikkeld. In do westerafdeeling is het 
Decembermaximum grooter dan dat van April, in 
Zuid- en Zuidoost-Borneo zijn beide weinig verschil
lend in grootte. Hier schijnt de overgangszone te lig
gen tot hot andere type, want in het noordelijk deel 
van Oo3t-Borneo is hot maximum van April of Mei 
meestal hot grootste en ook meer naar het Oosten 
toe op Celebes, do Molukken en Nieuw-Guinea zijn, 
waar de kenteringsmaxima op den voorgrond treden, 
die aan het begin van den oostmoesson het sterkst.

Een grooten invloed op do regenverdecling hebben 
de bergketens, die dwars op dc richting der moessons 
staan, vooral die, welke niet zoo hoog of aaneenge
sloten zijn, dat de wind geheel wordt tegengehouden, 
maar waar do lucht betrekkelijk onbelemmerd over 
heen kan vlooien, na tot opstijgen te zijn gedwongen. 
De opstijgende boweging geeft in dit geval aan den 
windkant sterken neerslag, tcnvyl aan do luwe zijde 
do neerdalcnde beweging met droogto gepaard gaat. 
Bekende voorbeelden van dit vorschijnsel vindt men 
in Z.W. Celebes en op Ceram.

Voor een meer in bijzonderheden gaande vermel
ding van den regonval zij naar de behandeling van 
hot klimaat der afzonderlijke eilanden hieronder 
verwezen.

Ten slotte zij nog vermeld, dat de invloed van de 
bebossching op den regenval in vroegere jaren sterk 
overschat is. Het oerwoud lieoft wel grooten in
vloed op de afvloeiing van het regenwater, maar die 
op den regenval zelf is waarschijnlijk gering.

22ii
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heid 100% en schrijft de hygrograaf een rechte hori
zontale lijn zonder cenigen uitslag.

In de tabel Vlaen het slot zijn ccnige gegevens van 
de betrekkelijke vochtigheid bijeen gebracht voor do 
kuststations Koepang en Pontianak, waarvan liet 
eerste door de nabijheid van Australië een sterk, hot 
tweede wegens zijn equatoriale ligging een gering 
soizoenverschil heeft, en daarenboven voor het borg- 
station op den Pangerango. Hot laatste station ver
toont een afname, de eerste twee vertoonen een toe
name tegen den morgen.

Hierbij zij opgemerkt, dat de oostmoesson van 
1913 zeer droog is geweest.

In hoe sterke mate de bewolking met de hoogte in 
het gebergte toeneemt, moge blijken uit eenige zon- 
neschijnwaarnemingen, zie tabel VII aan het slot. 
Zonneschijn en bewolking zijn bij benadering 
eikaars complement, de veranderingen van het een© 
element kunnen derhalve zeer goed dienen om een 
denkbeeld te geven van die van het andere. Do 
stations liggen alle in Kediri, op het hellende ter- 
rein tusschen den Kloet en de Brantas. De getallen 
zijn uitgedrukt in procenten van den vollen zonne
schijn, de waarnemingen gelden voor 8 uur ’s mor
gens tot 4 uur namiddags.

Een kenmerkend verscliil tusschen de beide sei
zoenen vertoont de helderheid der lucht. In het nat
te jaargetijde is de lucht doorzichtig, de omtrekken 
der bergen teekenen zich scherp af in de heldere mor
genlucht, een heldere sterrenlucht wordt zichtbaar, 
zoodra ’s nachts de wolleen zich hebben opgelost. In 
het droge jaargetijde t reedt echter in sterke mate de 
droge nevel op, die in het algemeen de gebieden van 
hoogen druk met neerdalende luchtbeweging ken
merkt. De hemel verliest de heldere blauwe kleur en 
neemt een wazige witte tint aan, de omtrekken der 
bergen zijn onduidelijk te onderscheiden, do sterren 
flikkeren mat en die van de 4e en 5e grootte worden 
onzichtbaar. Op Java houdt deze nevel boven onge
veer 2000 M. hoogte plotseling op, zijn begrenzing is 
vaak buitengewoon scherp en toekent zich als een 
rechte horizontale lijn tegen den horizon af. Daar
boven is de lucht buitengewoon helder en doorzichtig. 
Van boven af gezien steken de donkere vulkaanke- 
gels scherp belijnd boven de nevellaag uit, gelijk, zoo- 
als Junghuhn opmerkt, do pyramiden boven den 
Egyptischen zandwoestijn; de voet van liet gebergte 
en de vlakte zijn echter nauwelijks zichtbaar door 
den nevel heen.

Het verschijnsel is niet tot het land beperkt, maar 
vertoont zich eveneens op zee. Het treedt op in den 
drogen tijd en versterkt zich meer en meer naarmate 
de zuidoostmoesson in kracht toeneemt. Hot sterkst 
treedt deze heiïgheid op in het uiterste zuidoosten 
namelijk in doTimor-zce, ook in Straat Madoera is zij 
zeer sterk. De liooge bergtoppen van Bali zijn iu den 
oostmoesson vaak van uit zee niet zichtbaar. In 
Straat Makasser is op een afstand van 4 tot 0 zeemij
len de wal nauwelijks te zien. De nevel neemt toe met 
de sterkte van den wind en Is hot minst krachtig in 
periodes van windstilte en na een regenbui. Het ver
schijnsel vertoont zich over den geheelen Archipel, 
ook in Straat Malakka kan het van Maart tot Augus
tus soms sterk heiig zijn.

In de Gasparslratcn en Straat Karimata vertoo
nen zich bij sterken moesson eigenaardige grauwe ne
velwolken nabij den horizon, welke dichter worden, 
naarmate de wind in kracht toeneemt. Het zeevlak 
neemt tegelijkertijd door reflectie een lichtblauwe 
melkkleur aan. Het verschijnsel draagt den naam 
„Ténggara poetih” d.w.z. „witte zuidooster.” Ook in

In tabel V aan het slot volgen nog ccnige opga
ven, die een denkbeeld geven van de regenvordee- 
ling over den dag. Zij zijn gemiddelden van do jaren 
1912 en 1913 en geven aan wolk procent van do 
totale hoeveelheid valt van 0-2, 2-4 uur enz.

Zoowel op den 3020 M. hoogen Pangërangotop in 
West-Java, als op het 1735 M. hoog, op do berghel
ling gelegen station Tosari, het hoogvlaktostation 
Bandoeng (730 M. hoog) en het kuststation Batavia 
concentreert zich do regen op do namiddagurei 
valt de geringste hoeveelheid in den nanacht en de 
morgenuren. Nog sterker komt deze dagclijkscho 
gang uit, wanneer men do westmoessonmaanden uit
sluit en de maanden beschouwt, waarin de warmte- 
onweders de grootste rol spelen. Op het eiland Am- 
bon, waar wegens de geringe uitgestrektheid van het 
land de locale verwarming en daardoor ook de na- 
middagregens van ondergeschikt belang zijn, is do 
regen over den geheelen dag tamelijk regelmatig ver
deeld.

Het aantal regendagen gaat in het algemeen met 
den regenval parallel. Opgaven van den regenval en 
het aantal regendagen zijn te vinden in de tabellen, 
gevoegd bij de klimaatsbeschrijving der afzonder
lijke eilanden.

BETREKKELIJKE VOCHTIGHEID, BEWOLKING, ZON
NESCHIJN' EN HELDERHEID DER LUCHT.

De betrekkelijke vochtigheid en de bewolking ver
toonen dezelfde verdeeling als de regenval, zoowel 
wat betreft de locale verschillen als wat de tegenstel
ling der seizoenen aangaat. Dit is begrijpelijk, omdat 
alle drie elementen afhankelijk zijn van eenzelfden 
factor, n.L het waterdampgelialte der lucht. Wat den 
dagelijkschen gang betreft gaat de bewolking wel, de 
relatieve vochtigheid niet met den regenval op en 
neer. Dit komt, doordat de betrekkelijke vochtigheid 
ook nog van de temperatuur afhankelijk is; de greoto 
dagelijksche temperatuurgang aan de aardopper
vlakte veroorzaakt, dat op de vlakteslations tegen 
het warmste deel van den dag de betrekkelijke voch
tigheid afneemt, daarentegen in den loop van den 
nacht door de voortgaande afkoeling toeneemt en 
tegen den morgen meer en meer het verzadigings
punt nadert. In het gebergte wordt dit anders, zoo
dra men de wolkenzöne nadert; op het warmste ge
deelte van den dag Ls de wolkenvorming een maxi
mum en tevens de betrekkelijke vochtigheid, daaren
tegen zijn beide’snachts een minimum,omdat de wol
ken zich oplossen en door de neerdalende beweging do 
drogere lucht uit de vrije atmosfeer en van de hooger 
gelegen hellingen de wolken verdringt. Wanneer in 
den oostmoesson onder den invloed van het gebied 
van hooge luchtdrukking op Java en ten oosten daar
van boven 2000 M. hoogte in de vrije atmosfeer zeer 
groote droogte heerscht, kan de nachtelijke afname 
der betrekkelijke vochtigheid op hooggelegen berg
hellingen en bergtoppen zeer sterk zijn; op zeer hooge 
toppen is dan ook overdag in de gevallen, dat do 
wolken den top niet bereiken de vochtigheid zeer ge
ring. Dikwijls daalt de betrekkelijke vochtigheid dan 
tot beneden 10%, echter niet zoo vaak als in den re
gel uit de waarnemingen van Junghuhn wordt afge
leid, die door een onjuiste berekening meer dan 10% 
te lage waarden gaf.

In streken buiten het Australische hoogendruk- 
gebied gelegen, zal waarschijnlijk deze groote droog
te niet worden gevonden. In den westmoesson ont
breekt ze op Java ook, althans op den Pangerango. 
In plaats van groote droogte Ls dan meermalen, wan

de westenwind de wolken tegen den top drijft, 
langer dan een week, dag en nacht door, de vochtig-
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den westmoesson vertoont zich het verschijnsel, bij 
harden wind, hoewel minder sterk. Een dergolijke, 
evoneons mot den naam Tënggara bestempelde wind 
komt in den oostmoesson in Straat Makasser in don 
Spermondc-Archipel voor. Dit is een krachtigo borg- 
wind uit hot oosten (Broeboo genaamd) die, wanneer 
hij flink waait, zeer sterke heiïghéid meebrengt.

Veranderingen van langen duur. Bij de be
handeling van de luchtdrukking en do temperatuur is 
reeds opgemerkt, dat schommelingen voorkomen, die 
van enkele dagen tot meer dan een maand duur wis
selen. De regenval vertoont iets dergelijks; perioden 
van droogte en toenemenden neerslag wisselen el
kander voortdurend af, de longte der perioden is van 
dezelfde orde als do bovengenoemde, het verband 
tusschen de variaties der verschillende elementen 
is echter weinig bepaald, al kan men in het algemeen 
zeggen, dat sterke regenval de temperatuur verlaagt.

Van meer belang zijn de veranderingen van lange- 
ren duur, de verschillen van jaar tot jaar, waarop 
reeds, wat den regenval betreft, in de inleiding werd 
gewezen. Deze verschillen in den regenval doen zich 
vooral gevoelen in den oostmoesson. Dat zij belang
rijk zijn, moge blijken uit de volgende cijfers, aango- 
vende den regenval per maand van Augustus t/m Oc- 
tober in West-Ja va in verschillende jaren, waarin de 
afwijkingen bijzonder groot waren. Do gemiddelde 
regenval over alle waarnemingsjaren is 144 m.M.

Gemiddelde maand-sommen van den regenval in West- 
Java van Augustus tjm October.
Jaar 1879 1881 1885 1891 189G 1902 1904 1906 
Regen-) 
val in * 
m.M.

Deze fluctuaties hangen samen met do verdeeling 
van de lucht drukking boven den Archipel en Austra
lië; hiervan hangt de sterkte van de moessons af en 
indirect ook de regenval. De barometerwaarnemin
gen vormen reeksen van regelmatigeschommelingen, 
welke laatste juist 3 jaren uiteen liggen; tusschen de
ze reeksen van regelmatige golven liggen meerdere 
jaren, waarin de regelmaat ontbreekt. In de regel
matige perioden is er een duidelijk verband tusschen 
de afwijkingen van de luchtdrukking en den regen
val, zooaLs uit het onderstaande overzicht moge blij
ken.

:
: Oostmocs- ! Oostmoes- 
j son in 
i West-Ja va.

Luoht- 
I drukking.Jaren. j son in 

| Oost-Java.'
:

Derde Reeks.

hoog
overgangsjaar 

laag 
hoog

overgangsjaar 
laag 
hoog

overgangsjaar 
laag

In deze reeksen volgen blijkbaar de jaren met 
hooge en lage luchtdrukking elkaar volkomen regel
matig op. De storingsperioden er tusschenin treden 
ongeveer om de 11 jaar op en vallen telkens samen 
met een maximum der zonnevlekken. Tijdens de drie 
ongestoorde periodes gaan, zooals hot overzicht 
duidelijk aangeeft, de jaren van lioogen barometer
stand in verreweg de meeste gevallen samen met ge- 
ringen regenval in den oostmoesson, de jaren van 
lage luchtdrukking in alle gevallen met regenval bo
ven het normale.

droog

iets nat 
iets droog

droog1890
1897
1898 nat

droog1899
1900

nat
droog

1901 nat
droog1902

1903
1904 nat nat

Bij de klimaatsbeschrijving der afzonderlijke ei
landen is de regon eenïgszins uitvoerig behandeld en 
is aan de beschrijving der andere meteorologische 
elementen slechts een ondergeschikte plaats inge
ruimd. Dit is geschied, omdat het omvangrijke sy
steem van regenstations een eenigszins in detail gaan- 
do klimaatsbeschrijving toelaat, terwijl do waarne
mingen der andere elementen veel sehaarscher zijn; 
de oudere waarnemingen, die hier en daar zijn ver
richt, zijn slechts gedeeltelijk betrouwbaar en hot is 
moeilijk de goede en de slechte van elkaar te schif
ten, de nieuwe organisatie der secundaire stations 
dagteekent van zeer recenten datum, zoodat slechts 
gemiddelden over niet langer dan 1 of 2 jaar beschik
baar zijn, waarin nog te veel de toevallige afwijkin
gen een rol spelen. Er is daarom van afgezien de oude
re en nieuwere waarnemingen uitvoerig to vermel
den, te meer omdat de temperatuur'verdeeling we
gens hare gelijkmatigheid zich reeds uit hetgeen 
hierboven gezegd is met voldoende benadering laat 
beoordeclen, en de betrekkelijke vochtigheid, bewol
king en zonneschijn zoo nauw met den regenval sa- 
menhangon, dat zij door een klimaatsbeschrijving, 
op regoncijfers gebouwd, mede reeds grootondeels 
gekarakteriseerd zijn.

250 71 52 49 60 50 237 255I
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Oostmoes
son in 

Oost-Java.
Lucht
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Eerste Reeks.
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?
droog Voor meer uitvoerige gegevens zij o.a. naar do 

volgende bronnen verwezen:
Door het Observatorium worden geregeld uitge

geven: Obsorvations mado at tho Royal Magn. and 
Met. Obsorvatory at Batavia.

Obsorvations made at secondary stations in 
Nethcrlancls East-India.

:
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hoog

nat
nat

nat
droog :I

Tweede Reeks.

Regenwaarnemingon in Nederlandsch-Indic. 
Verder zijn door het Observatorium uitgegeven: 

J. P. van dor Stok. Winds and weather, eurrents, 
tides and tidal streams in tho East-Indian Archipe- 
lago.

droog drooghoog1885
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1887 iets nat 
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1889 overgangsjaar
1890 W. van Bommelen. Over den regenval op Java. 

Velo waarnemingen on bijdragen over hot klimaat
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die men in hot ongestoorde moessongebied to ver
geefs zoekt.

Te Seriboe Dolok, gelegen op de Karo-hoogvlalctc, 
nabij liet noordcinde van hot Toba-mcer, zijn wind- 
waarnemingcn verricht gedurende de jaren 1909 t/m 
1912. Deze zijn van zeer veel belang voor do kennis 
van hot windsysteom boven Noord-Sumatra, vooral 
ook voor het bepalen van den tijd der kenteringen, 
hetgeen elders, in het gebied der zwakke winden, 
zeer bezwaarlijk gaat.

Van Juni tot November waait met groote besten
digheid een krachtige wind uit het W. en N.W.,en 
hoewel minder frequent ook uit het Z.YV.; in Novem
ber nemen de Z.YV. winden echter af. In December 
heerscht kentering, de windrichting is wisselend, 
maar oostelijke winden hebben reeds in geringe 
mate de overhand. In Januari en Februari waaien 
oosten-, maar vooral noordoostenwinden met groote 
bestendigheid, echter zonder het stormachtige ka
rakter aan te nemen, dat de westenwinden vaak ken
merkt. In Maart is de wind onbestendig, hoewel nog 
overwegend N.O. In April heerscht wederom kente
ring, terwijl in Mei reeds overwegend Z.YYL, YV. on 
N.YY7. winden optreden, hoewel met geringe besten
digheid.

In den regel wordt van den westenwind, die op 
liet plateau zoo krachtig waait, in de vlakte niets be
speurd ; het schijnt, dat hij zich tot de hoogere lucht
lagen bepaalt. YVanneer echter het drukverscliil tus- 
schen YYrcst- en Oostkust een maximum bereikt, en 
de stuwing derhalve het sterkst is, daalt hij ook in do 
vlakte af; door het Bohorokgat, de inzinking, waar
door de Bampoe zich'êeii wég naar de vlakte baant, 
komt hij als een heftige valwind naar beneden, breidt 
zich uit over Boven-Langkat, Boven-Deli en Boven- 
Serdang en waait meermalen tot Médan toe; naar de 
kust en naar het Z.O. toe neemt hij voortdurend in be- 
teekenis af. Deze wind draagt den naam van Boho- 
rok en is door zijn föhnkarakter ten zeerste gevreesd 
bij de tabakplanters. Ook meer zuidelijk, bij Bandar 
Baroe, komt hij af en toe als sterke valwind over het 
gebergte naar beneden en wordt tot Pematang Sian- 
tar toe een enkele maal waargenomen.

Verder naar het zuiden schijnt een overschrijden 
van het gebergte door den moesson niet merkbaar to 
zijn, totdat wij in Padang Lawas en wel meer bijzon
der in de vlakte van Padang Bolak, in het stroomge
bied van do Paneh rivier, in de maanden .Juli tot Oc- 
tober een zeer typischen, met groote bestendigheid 
waaienden valwind zien optreden. Blijkbaar vindt 
hier de moesson een gemakkelijken doorgang over 
hot gebergte. V. Itosenberg zegt van dezen wind: „Do 
hoogvlakte ten N. en O. van Portibi is in hetdrogo 
jaargetijde vaak weken lang aan den invloed van een 
heftigen, alles verzengenden wind prijs gegeven.” 
Y7olgens de beschrijving van Neumann ') waait deze 
westen- of noordwestenwind dag en nacht door, alle 
plassen drogen uit, de grond barst cn alles krijgt een 
verschroeid en dor aanzien. Volgens YViller kan do 
Gending,die over Pro bolinggo strijkt, maar een (lauw 
denkbeeld geven van den storm, die het grootste ge
deelte de3 jaars dag aan dag uit liet YV. over Padang 
Lawas waait. Toch is dit dezelfde luchtstrooming, 
die met waterdamp verzadigd aan de westkust is 
opgestegen.

Afgezien van de sterke winden, die op do kale 
hoogvlakte waaien en do droge boete valwinden van 
locaal karakter, Ls in het noordelijk deel van Suma-

*) Het Panei- en Bila stroomgebied. Tijdschrift
v/h Aard. Gen. 1885.

zijn te vinden in het Natuurkundig tijdschrift voor 
Ned.-Indië, o.a.:

J. H. F. Kohlbrugge. Meteorologische waarnemin
gen te Tosari, Deel LV1II.

P. J. Smits. Het klimaat der hoogvlakte van Ton- 
dano, Deel LXYHII.

C. Braak. Het Klimaat van Nieuw-Guinea, DeelLxxra.
Y7crder kunnen genoemd worden:
A. YY7ocikoff. Die liegenvcrhiiltnisse des malayi- 

schen Archipels, Zeitschrift der Oesterreichischen 
Gesellscliaft für Meteorologie, 18S5, Deel 20.

YY7. F. van Y7liet. YYrinden en 11 ogenverdeeling over 
Sumatra.

YY\ F. van YHïet. Overzicht van het Klimaat der 
Nederlandsche Oost-Indische bezittingen, Tijdschr. 
v/h Kon. Aardrijkskundig Gen. Tweede Serie, Deel 
XI.

Het hoofdstuk over het klimaat, voorkomende in 
„Nederlandsch Oost- en YYrest-Indië'’ van H. Blink 
en dat in Veth’s Java, 2e druk, 3e deel, bewerkt 
door J. F. Niërmëy er, en ook \7an der Stok’s artikel 
in K.YV. van Gorkum’s „De Oost-Indischc cultures” 
2e druk. Het rapport, door Dr. Van der Stok aan 
den Legercommandant uitgebracht over de meteo
rologische waarnemingen, in 1S91 en ’92 in do 
Preanger verricht.

Verder zijn in den „Zeemansgids voor den Oost- 
Indischen Archipel” en Junghuhn’s „Java”, liier en 
daar verspreid, vele gegevens te vinden.

sumatra. Klimaat. Dit eiland neemt uit een kli
matologisch oogpunt beschouwd een zeer bijzondere 
plaats in. Niet alleen behooren het noorden en zuiden 
tot verschillende halfronden, maar daarenboven 
deelt de hooge centrale bergketen het in een oostelijk 
en westelijk deel, die weinig communicatie met el
kaar hebben.

In Zuid-Sumatra loopt het gebergte evenwijdig 
aan de moessonstrooming, hetzij deze uit het zuid
oosten of het noordwesten waait, zoodat deze hier 
nog tamelijk goed tot ontwikkeling komt. Als kente- 
ringsmaanden voor Zuid-Sumatra geeft Van Vliet ’) 
Maart en November. YY7aar men den evenaar nadert 
en waar de moesson neiging heeft in de richting van 
den meridiaan te stroomen en vooral op noorder
breedte, waar hij tengevolge van den invloed der 
aardrotatie een noordoostelijke of zuid westelijke 
richting tracht aan te nemen, legt hem het gebergte 
groote hinderpalen in den weg. Vandaar, dat be
noorden den evenaar zoowel aan de west- als aan de 
oostkust het geheele jaar door zwakke wisselende 
winden overwegend zijn. In de maanden Juli tot 
September, wanneer in den Indisehen Oceaan be
zuiden den evenaar de Z.O. passaat krachtig waait, 
heeft aan Sumatra’s westkust een sterke opstuwing 
plaats. Zij wordt kenbaar aan den hoogen barome
terstand aan de westkust, vergeleken met die aan de 
overzijde van het gebergte en is tevens af te leiden 
uit de groote standvastigheid der Z.YV. winden, die 
benoorden Sabang waaien waar de wind vrij baan 
krijgt. Hoewel"ddor het gebergte aan den Z. YV. moes
son grootendeeLs de weg wordt afgesneden, wordt 
hij echter geenzins geheel in zijn loop gestuit. Dat 
bewijzen de sterke winden, die optreden op de hoog
vlakten van Noord-Sumatra. Op do Karovlakte en 
het Toba-meer waait van Juni t/m November de 
wind zèerstandvastig uit het westen met een sterkte,

1) V7. F. van Vliet. Y\7inden en liegen verdeeling
over Sumatra,
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t ra van den moesson weinig te bespeuren; locale win
den overwegen dientengevolge en in hot kustgebied 
treden sterk de land-en zeewindon op don voorgrond.
Vooral bekend zijn do sterko landwindon uit het Z.W. 
en Z.Z.W., dio onder den naam van „Sumatranen” 
in Straat Malakka aan do kust van Sumatra voor
komen. Zij woeden gewoonlijk ’s avonds en zijn vaak 
van hevige donderbuien vergezeld. Zij treden op van 
Mei tot November, waaruit blijkt dat ook do moesson 
hier een rol speelt; wellicht moeten wij de Sumatra
nen beschouwen als buien, die door den in de hoogero 
lagen waaienden moesson naar zee worden gedreven.
Een dergelijke secundaire rol speelt de moesson over
wegend in de noordelijke helft van Sumatra. Als ge
regelde doorstaande wand treedt hij niet op, behalve 
ten N. van Sabang, maar doet toch nog duidelijk 
merkbaar zijn invloed gelden door liet versterken of 
verzwakken van den land- en zeewind; in Januari en 
Februari wordt, aan de oostkust de zeewind, aan de 
westkust de landwind door den moesson onder
steund; van Juli tot September wordt aan de 
oostkust de landwind, aan de westkust de zeewind 
versterkt.

In de Lampongsche districten is de verdeeling van 
den regenval over het jaar nog overeenkomstig met 
die van Java, met maxima en minima ton tijde van 
den krachtig doorstaanden moesson (Telokbetong).
Aan de westkust verandert reeds van Kroë af het 
karakter, de scherpe tegenstelling tusschen de sei
zoenen verdwijnt, de regenval neemt toe en is aan 
de geheelc westkust zeer groot. Zoowel de maxima 
als de minima vervroegen zich, blijkbaar doordat de 
kenteringsmaxima op den voorgrond treden. Het 
najaarsmaximum is hier, evenals in geheel Sumatra, 
sterker dan het voorjaarsmaximum. De hoofdmaxi
ma vallen doorgaans in December, de minima in 
Juni en Juli (Bcnkoelen). Nabij den evenaar wordt 
de verdeeling anders, te Padang valt de meeste regen 
in Octobcr, de geringste hoeveelheid in Februari.

Merkwaardigerwijze vertoonen de Padangscho 
bovenlanden, niettegenstaande hunne ligging onder 
den equator, een duidelijke afscheiding van het jaar 
in een droog en een vochtig jaargetijde (Fort. de 
Koek). De maxima vallen bijna alle in December, 
de minima in Juni en Juli. Hetzelfde geldt van do 
bergstreek ten N. der Padangsche bovenlanden (Pa
dang Sidimpoean) tot aan de Karo-hoogvlakte; op 
en nabij het Toba-meer is de betrekkelijk geringe 
jaarlijksche hoeveelheid 'opmerkelijk (Baligé, Pa- 
ngoeroean). De maxima vallen hier soms vroeger, n.1, 
in Octobcr en November.

Aan de westkust vindt men op noordelijke breedte 
het maximum meestal in Octobcr, het minimum ver
springt naarmate men noordelijker komt meer en 
meer van Juli op Februari; do totale jaarlijksche val 
is hier zeer groot (Meulaboh). Bij Kota Radja neemt 
de regenhoeveelhcid af en stijgt ook aan de oostkust 
niet ver boven de 2000 in.M. Tot aan de Paneh-rivier 
toe vallen de minima overwegend in Februari en 
Maart; de maxima vallen in Atjèh in December, ver
der zuidelijk aan de oostkust vervroegen zij zich tot 
Oetober (Médan). De jaargetijden zijn hier vrij wel 
omgekeerd vergeleken met Java; de kenteringsmaxi- 
ma veroorzaken, dat deze tegenstelling minder goed 
uitkomt, feitelijk bestaat liet omslaan van het moes- 
sonkarakter in N. Sumatra daarin, dat hot secun
daire- en het hoofdminimum omwisselen.

Vanaf Bengkalis naar het Z.toe zijn weerde maan
den Juni en Juli de droogste en valt de meeste regen de twee kenteringsmaxima op den voorgvond (Ban- 
1 of 2 maanden later, in November en December doeng, Soekaboemi). Ook do zuidkust van Java ver- 
(Djambi). In de hoogere deelen van Djambi en Pa- toont dezo verdeeling en tevens een sterke verinin-

lem bang stijgt de regenval weer boven .3000 m.M.(La- 
hat). Hoe zuidclijker, des te meer laat het moesson- 
maximum zich gelden en des te vroeger treedt het 
maximum in, echter niet vroeger dan Januari 
(Lahat). Ook neemt de tegenstelling tusschen de 
seizoenen weer toe; het kenmerkende van Zuid- 
Sumatra ten opzichte van Java blijft echter, dat 
zoowel do droge als de natte tijd vroeger in het jaar 
vallen. Ter toelichting van hot bovenstaande zijn de 
gemiddelde regencijfcrs van de waarnemingsjaren 
t/m 1912 weergegeven in de tabellen VIII en IX 
aan het slot.

Om een denkbeeld te geven van de temperatuur 
en de betrekkelijke vochtigheid der lucht, volgen 
hieronder ten slotte nog enkele gegevens voor het 
kuststation Padang en het op 920 M. hoogte in de 
Padangsche bovenlanden gelegen station Fort de 
Koek; zij gelden voor liet jaar 1913. Te Padang was 
de gemiddelde temperatuur in Februari en Augustus 
respectievelijk 26°.9 en 25°.9 C., het jaargemiddelde 
26°.2, te Fort de Koek resp. 21°.1, 20°.8 en 20°9. De 
gemiddelde maximum-temperatuur was in Februari, 
Augustus en over het geheelc jaar te Padang resp. 
30°8, 30°.3 en 30°.4, te Fort de Koek 26°.0, 26°. 1 en 
25°.9; de gemiddelde minimum-temperatuur te Pa
dang resp. 23°. G, 22°.7 en 23°.0, te Fort de Koek 17°.9 
17°.0 en 17°.8 .

Verder was te Padang in dezelfde maanden en over 
het geheele jaar de gemiddelde betrekkelijke voch
tigheid resp. 75, 78 en 78%, het gemiddelde maxi
mum resp. 90, 91 en 91%, het gemiddelde minimum 
resp. 53, 5S en 56%; voor Fort de Koek waren de 
overeenkomstige waarden 86, 86 en 87%; 98,100 en 
99%; 62,57 en 60%.

Java. Klimaat. Java ligt geheel in het gebied van 
den Australischcn moesson. De kenteringen vallen 
te Batavia gemiddeld op het einde van Maart en het 
begin van April en in de eerste helft van November. 
In de afzonderlijke jaren komen verschuivingen ten 
opzichte van deze gemiddelden voor van meer dan 
een halve maand. De omslag in het najaar geschiedt 
hier in korten tijd, daarentegen kan de kentering van 
west- op oostmoesson veel langer, tot 2 maanden, 
duren. In Oost-Java treedt de Aprilkentcring iets 
vroeger, de najnarskentering iets later in.

De mocssonstroomingen komen over het algemeen 
goed tot ontwikkeling en er is een duidelijke afschei
ding van het jaar in een droog en een nat jaargetijde. 
Duidelijk is deze afscheiding vooral in de noordkust- 
vlakte van geheel Java met een maximum van den 
regenval in Januari of Februari, een minimum in Au
gustus of September (Batavia, Semarang, Besoeki). 
In het bergland van West-Java zijn de verschillen 
tusschen het droge en het vochtige jaargetijde ge
ringer, ook merkt men hier minder van de moesson- 
strooming zelve. Tegelijkertijd neemt de regenval toe; 
een vrij smalle kuststrook heeft minder dan 2000 m.M. 
(Meester-Cornclis 1948 m.M., Dèpok heeft reeds 3228 
m.M.). Van de noordhellingen af tot aan de zuidkust 
van do Preangcr en Bantam toe, valt op het mee- 
rendeel der stations meer dan 3000 m.M. De voor
naamste uitzonderingen vormen de plateau’s van 
Tjiandjoer en Bandoeng en meerdere stations in het 
bergland ten Z. van dit laatste (Tjiandjoer 2563, Ban
doeng 1892, Tjinjiroean 2921 m.M,).

In het gebergte is ook de verdeeling van den regen
over het jaar anders; in plaats van het maximum in 
den tijd van sterkst doorstaanden moesson, treden
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ling van den TönggSr gelegen, on hot station op don 
3020 M. hoogen Pangerango. Ter vergelijking zijn 

Batavia gemiddelden toegevoegd, verkregen 
uit de geheele waarnemingsreoks t/m 1913. De getal
len gelden rcsp. voor Februari, Augustus en het ge- 
heele jaar. liet algemcene gemiddelde van 1866 t/m 
1913 voor Batavia i.s tusschen haakjes geplaatst.

Batavia: gemiddelde temperatuur: 26°. 1 (25°.5), 
' 26°.5 (26°. 1) en 26°.4 C (26°. 1), gemiddeld maximum: 

29°.2, 30°.6 en 30°.2, gemiddeld minimum: 23°.8, 
22°.8 en 23°.5. Gemiddelde betrekkelijke vochtigheid 
S7% (87%), 77% (79%) en 82% (83%), gemiddeld 

. maximum: 97%, 92% en 94%, gemiddeld minimum: 
72%, 57% en 64%.

Bandoeng: gemiddelde temperatuur: 22°.8, 21°.9 
en 22°.3,gemiddeld maximum: 27°.3,27°. 9en 27°.4, 
gemiddeld minimum: 19°.7, 16°.6 en 18°.4. Gemid
delde betrekkelijke vochtigheid: 81%, 74% en 78%, 
gemiddeld maximum: 94%, 92% en 93%, gemid
deld minimum: 55% ,43% en 51%.

Tosari: gemiddelde temperatuur: 16°.5, 14°.8 on 
15°.8, gemiddeld maximum: 19°.0, 18°. 1 en 18°.6, 
gemiddeld minimum: 15°. 1, 12°.3 en 13°.9. Gemid
delde betrekkelijke vochtigheid: 83%, 72% en 79%, 
gemiddeld maximum: 95%, 92% on 95%, gemid
deld minimum: 63%, 36% en 52%.

Pangerango: gemiddelde temperatuur: 9°.3, 8°.8 
en 9°.0, gemiddeld maximum: 12°.4, 14°.0 en 13°.0, 
gemiddeld minimum: 7°.4, 5°.6 en C°.6. Gemiddeldo 
betrekkelijke vochtigheid: 90%, 73% en 84%, ge
middeld maximum: 98%, 96% en 97%, gemiddeld 
minimum: 72%, 42% en 63%.

borneo. Klimaat. Over geheel Borneo valt over
vloedige regen, de vochtigheid is groot, de tempera
tuur-veranderingen in den loop van het jaar zijn ge
ring. De regenval is boven 3000 m.M. in het gebergte 
en in de Wcster-Afdeeling. Aan de zuid- en oostkust 
is hij geringer, maar toch op enkele uitzonderingen 
na hooger dan 2000 m.M. Behalve op een enkel sta
tion in het noorden van We3t-Borneo, (Mcmpawa, 
waar liet minimum in Februari valt) is de regenval 
het geringst in den oostmoesson.

Aan de zuidkust is een duidelijke afscheiding tus- 
sohen een nat en een droog seizoen, overigens is het 
verschil tusschen de twee seizoenen niet groot. Do 
kenteringsmaxima zijn bijna overal goed ontwik
keld; een uitzondering maakt bijv. Sampit in Zuid- 
Borneo, waar het moessonmaximum in Januari op 
den voorgrond treedt. In de West eraf deel ing (Pon- 
tianak, Poetoessibau, Ketapang) is het maximum 
van Oct .—Dec. vrij wat grooter dan dat van April; 
in Zuid-Borneo (Bandjermasin, Amoentai) zijn de 
beide maxima weinig verschillend on is soms het 
voorjaar.smaximum het grootst, het najaarsmaxi- 
mum valt liier bijna steeds in December. Wij zijn 
hier in liet overgangsgebied van het najaarshoofd- 
maximum in het westen tot het voorjaarshoofd- 
maximum in het oosten van den Archipel; ook het 
zuidelijk deel van Oost-Borneo (Balikpapan, Sama- 
rinda) behoort tot dit overgangsgebied. In het noor
delijk deel van Oost-Borneo (l^ong Iram) valt het 
hoofdmaximum meestal in April of Mei; zie tabellen 
XII en XIII aan het slot.

Hieronder vindt men nog enkele gegevens, die 
een denkbeeld geven van de temperatuur en den 
vochtigheidstoestand der lucht, en wel voorde beide 
kuststatiojis Pontianak en Balikpapan, het corsto 
aan de westkust,het tweede aan de oostkust gelegen. 
De gegevens zijn ontleend aan de waarnemingen in 
1913 verricht; die van Pontianak hebben betrekking 
resp. op de maanden Februari, Augustus en het ge-

doring van de tegenstelling van droog en nat jaar
getijde, vergeleken met de noordkust. Te Parigi en 
Tjimangkat, gelegen in de Prcanger aan de zuid
kust nabij do Dirk de Vries-baai, wisselen zelfs de 
seizoenen om en valt het minimum resp. in Februari 
en Maart.

Midden-J ava t en Z. van het centrale gebergte heoft. 
op vele plaatsen ook de kenteringsmaxima (Ban- 
djarnegara).JDc regenval is er het geringst in de na-’ 
bijlieid der noordkust (Tcgal 1S73, Pekalongan 2223 
m.M.), maar op denoordhellingen (Tombo heeft'zelfs

voor

7021 m.M.), in liet centrale gebergte en de geheele 
streek ten Z. er van valt zeer veel regen (Tjilatjap . 
3S54, Banjoemas 3060, Karangkobar 4393 m.M.). 
Ook in Kedoo'valt nog veel regen (Magêlang 3006 
m.M.); in de Vorstenlanden valt, hoew'el'mihdcr dan 
meer westelijk, nog over de 2000 m.M. Vanaf de resi
denties Rembang en Madioen is naar het oosten toe 
oen vrij- sterke afname te bespeuren; de jaarlijksche 
hoeveelheid blijft beneden 2000 m.M. (Römbang 1449, 
Soerabajal740, Madioen 1S82, Malang 19S0, Probo- 
linggo 1113 m.M.)'. Gedeeltelijk moetdeze toenemende 
droogte naar liet oosten toe aan de grootere nabij
heid van Australië worden toegeschreven, toch moot 
voor het betrekkelijk plotselinge der afname nog een 
andere oorzaak bestaan. Het ligt voor de hand deze 
te zoeken in het verschillend karakter van het berg
land in de westelijke helft van Java vergeleken met 
dat van de oostclijkc helft. In het eerste geval een 
aaneengesloten bergstelsel, dat bijna geen communi
catie tusschen noord en zuid beneden 1000 M. t oelaat, 
in het oosten alleenstaande vulkaankegels waartus- 
schendoor de wind een gemakkelijken doortocht 
vindt. Vooral in den oostmoesson komt het droge 
karakter uit; wel slaat in dezen tijd op de naar den 
wind toegekeerde hellingen dezer bergen overvloe
dige regen neer (Kajoe Enak op deZ.O. helling van 
den Sméroe), maar door de dalen blaast een krach
tige droge zuidenwind. Dit is de moesson, die over 
het Zuidergebergle Is gestreken en daar een deel van 
zijn vocht heeft achtergelaten, en die door de vul
kanen naar liet noorden afgeweken, een weg naar de 
Javazee zoekt. Vooral in Kediri doet hij zich gelden, 
echter wordt liij ook in Madioen, hoeu'el in mindere 
mate, bespeurd en ook in Malang waait een sterke 
zuidenwind. Oostelijk van den Sméroe, waar de 
vlakte naar het zuiden open ligt, komt de sterke 
droogte van den wind vooral uit ten noorden der 
bcrgzadels, dus aan de noordkust. In Probolinggo 
draagt de droge zuidenwind den naam van Gending, 
in Pasoeroean dien van Gronggong.

Ook elders komen in den oostmoesson droge val
winden voor,waaronderdeKoembang,dieinCheribon 
en Tcgal waait, kan genoemd worden. Deze heeft zijn 
vochtigheid verloren bij het overtrekken van het 
zadel ten W. van den Slamat gelegen, wat duidelijk 
blijkt uit den enormen regenval op dezen bergpas 
(Kranggan). Ook in het Rembangsche komen droge 
zuidelijke bergwinden voor.

Waar de wind tegen het gebergte stuit, is natuur
lijk ook in Oost-Java de regenval grooter (Djömbör 
2663 m.M.). In het bergland van Bcsoeki zien’wij'daïT'" 
ook den regenval weer boven de 2000 m.M., en op vele 
plaatsen zelfs boven 3000 m.M. stijgen.

De aan het slot gegeven tabellen X en XI mogen 
dienen tot nadere toelichting.

ien slotte volgen hieronder nog enkele gegevens 
over de temperatuur en relatieve vochtigheid in 
1913 waargenomen op het kuststation Batavia, het 
op 730 M. hoogte op het plateau gelegen station Ban
doeng, het station Tosari, 1735 M. hoog op de N. hel-
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hecle jaar, die 
maanden

van Balilcpapan, waar niet van allo 
gegevens bescliikbaar zijn, resp. op de 

maanden Februari en Augustus.
Poutianak: gemiddelde temperatuur: 2ö°.8, 26°.7 

en 26°.0 C., gemiddeld maximum: 30°.2, 31°.8 on 
30°.7, gemiddeld minimum: 23°.2, 23°. 1 en 23°. 1. 
Gemiddelde betrekkelijke vochtigheid: 87%, 81% 
en 86%, gemiddeld maximum: 97%, 97% en 97%, 
gemiddeld minimum 57%, 48% en 55%.

Balikpapan: gemiddelde temperatuur: 2G°.0 en 
26°.2, gemiddeld maximum: 30°.3 en 28°.6, gemid
deld minimum: 23°.1 en 23°.6. Gemiddelde betrek -

ringst aan de zuidkust van Noord-Celebes, die in het 
natto jaargetijde in de windschaduw is gelegen. 
Kéma heeft 1339, Gorontalo 1195, Limboto 1330 
m.M. Merkwaardigerwijze heeft Donggala, aan de 
Straat van Makasser gelegen, ook een geringe jaar- 
lijksche regonhoeveelheid, n.1. 1366 m.M. Wellicht is 
de aspiratie van Bomeo hier in het 3pel en is de ge
ringe regenval hot gevolg van het feit, dat Donggala 
in do windschaduw van den geaspireerden lucht
stroom ligt. De noordkust van Noord-Celebes heeft 
meer regen. Te Menado valt 2705, te Kwandang 
2162, te Palèlèh 2586 m.M. Minder dan 2000 m.M. 
hebben nog deÜïations geheel in het zuiden en zuid
oosten: Bonthain (1348) en de eilanden Saleier 
(1530), Wanggi (l840) en Boeton (1782) en ook de 
omgeving van het Tèmpé-meer, Pampanoea (1820), 
Singkang (1774), Watansoppèng (1812 m.M.).

Aan de W. kust van Zuid-Celebes en in de berg
streken is de regenval het grootst. Makasser en Pang- 
kadjene hebben resp. 2921 en 3713 m.M., het in het 
zuiden van Centraal-Celebes liggende station R,an- 
tapao 4480 m.M. Zie tabellen XIV en XV aan het 
slot.

lcelijke vochtigheid: 87% en 80%, gemiddeld maxi
mum : 98% en 92%, gemiddeld minimum: 59% en 
64%.

celebes. Klimaat. Op Cclebes doet zich veel ster
ker dan op Bomeo de invloed van Australië gelden. 
Er is over bijna het gehcele eiland een duidelijk on
derscheid tusschen een drogen en natten moesson, 
zelfs tot over den evenaar toe; niettegenstaande den 
langen weg over zee heeft de Z.O. moesson daar nog 
gedeeltelijk zijn droog karakter behouden. De gril
lige vorm van het eiland veroorzaakt, dat het kli
maat in de ver schil lende deelen nog al uiteen loopt. 
De tegenstelling tusschen de seizoenen is zeer sterk 
aan de W. kust van Zuid-Celebes (Pangkadjene, 
Makasser). Hier wordt in den westmoesson de krach
tige W. wind, die in de Java-Zee waait, tegen het ge
bergte tot opstijging gedwongen; het vochtige ka
rakter van den westmoesson en de gedwongen op
stijging werken hier dan samen om sterken neerslag 
te geven. Daarentegen is de oostmoesson zeer droog, 
doordat zijn droog karakter nog versterkt wordt 
door de neerdalende luchtbeweging in de luwte van 
het gebergte. Te Makasser komt de droge wind vaak 
als een sterke valwind, Broeboe genaamd, naar be
neden, op zee veroorzaakt hij sterke heiigheid; voor
al m den Spermonde-Archipel komt dezo wind voor 
en wordt daar Tënggara genoemd.

Anders is het aan de overzijde van het gebergte 
aan de golf van Boni; de opstuwing valt hier in het 
droge jaargetijde, terwijl in het vochtige seizoen de 
stations in den windschaduw liggen; daardoor zijn 
de verschillen tusschen natten en drogen tijd gerin
ger, (Sindjai, Pampanoea). Doordat de moesson- 
strooming bier weinig tot ontwilckeling kan komen 
en als liet ware vastloopt, zien wij in de golf van Boni 
de regenmaxima in de kenteringen optreden (Sin
djai, Pampanoea, Palopo, Kolaka). Vooral het voor- 
jaarsmaximum, hier meestal in Mei vallende, is sterk 
ontwikkeld. Te Boeton, dat nog min of meer voor 
den W. moesson open ligt, valt het maximum nog in 
Februari.

Op do noord- en noordwestkust van N. Celebes, 
waar evenals aan de W. kust van Zuid-Celebes ge
il wongen opstijging en vochtig karakter van don 
moesson samengaan, overweegt weer het moesson- 
maximum(Donggala,Menado). Op de zuidkust over
wegen do Mei- en Dccembor-maxima (Gorontalo); 
beide maxima zijn hier vrijwel golijk, daarentegen 
overweegt meer noordelijk te Taroena, gelegen op 
het eiland Groot-Sangi, het December-maximum in 
sterke mate; Noord-Celebes blijkt in hot overgangs
gebied te liggen tusschen de voorjaarsmaxima in het 

don Australischon kant gelegen gebied en de 
najaarsmaxima aan de andere zijde. Aan de oost
kust en in Contraal-Cclebes dateeren de regenwaar- 
nemingen slechts van de laatste jaren. Zij wijzen er 
op, dat het maximum in de voorjaarskontering prae- 
domineert.

Do hoeveelheid regen, die per jaar valt, is hot go-

Verder worden wederom nog enkele gegevens ver
meld omtrent de temperatuur en den vochtigheids
toestand der lucht op het kuststation Menado; zij 
zijn afgeleid uit de waarnemingen in 1913 verricht, 
on hebben betrekking resp. op de maanden Februari 
en Augustus en het goheele jaar.

Gemiddelde temperatuur: 24°.9, 26°.3 en 25°.6 C., 
gemiddeld maximum: 28°.7, 31°.2 en 30°.0, gemid
deld minimum: 21°.8, 22°.1 en 22°.3. Gemiddelde 
betrekkelijke vochtigheid: 90%, 76% en 83%, ge
middeld maximum: 98%, 94% en 95%, gemiddeld 
minimum: 67%, 51% on 62%.

molukken. Klimaat. Voor een inzicht in de eigen
aardige regenverdeeling der Molukkon zij opgèmerkt, 
dat in den oostmoesson de lucht hier minder droog 
Is dan men uit den betrekkelijk geringen afstand tot 
Australië zou verwachten, dank zij het feit dat de 
lucht hier niet meer uit het centrum van hoogen 
druk komt, maar meer ten oosten ervan, en dat ze 
grootendeels over de golf van Carpentaria heen een 
betrekkelijk langen weg over zee heeft afgelegd; de 
moessonmaxima en -minima zijn dientengevolge 
zwak ontwikkeld. Verder zij verwezen naar wat on
der „Klimaat” bij do behandeling van den regenval 
gezegd is omtrent hot barometermaximum in de 
eene (Oct. Nov.) en het barometerminimum in de 
andere kentering (April, Mei). Dat het minimum 
van den regenval te Am bon en aan de zuidkust van 
Cerain (Amahai) naar November verschuift, wordt 
hierdoor begrijpelijk en eveneens, dat het maximum 
in Juni valt. Wel valt het konteringsminimum van 
den barometerstand niet later dan Mei, maar de 
opstuwing tegen het gebergte van Ceram van den 
inmiddels doorgekomen moesson draagt waarschijn- 
lijlc er het haro toe bij om het regenmaximum nog 
een maand te verschuiven.

Op Ceram doet zich in sterke mate de invloed van 
het gebergte gelden, te Amahai aan do zuidkust, dus 
in de windschaduw van den noordwestmoesson, 
valt het hoofdminimum in Februari, te Wahai aan 
do noordkust valt daarentegen hot maximum in 
Februari, het minimum in Soptomber.

Merkwaardig is ook de invloed van het bergach
tige Ambon op de tegenover liggende kust van Ce
ram. Het rijstplanten, dat in den regentijd geschie
den moet, heeft te Kaibobo en daar bewesten in 
December en Januari plaats, evenals op do noord
kust van Ceram, terwijl het in het slechts eenigo zec-
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in den oostmoesson doet deze invloed zich gelden 
De gemiddelde temperatuur der zuidkust vlakte, die 
in den westmoesson ongeveer 26° G. is, daalt in de 
laaglanden van af Merauko tot aan do Noordwest- 
rivier tot 24° en daar beneden, tengevolge van den 
koudon wind,afkomstig van den Australischen winter- 
anticycloon. Vooral in het zuidelijkste deel is deze 
luchtstrooming nog betrekkelijk droog en geeft aan 
het klimaat iets opwekkends, en doet het gunstig af
steken bij dat van het tropische kustgebied in het 
algemeen. Verder noordelijk, waar de lucht een 
langoren weg over zee heeft afgelegd en vooral, waar 
ze tegen liet gebergte begint op te stijgen, neemt de 
vochtigheid snel toe.

Noord-Nieuw-Guinea is door het centrale gebergte 
tegen dezen af koelend en invloed beschut. Tempera- 
tuurwaarnemingen zijn slechts weinige verricht, 
maar men mag op goede gronden aannemen, dat het 
geheele jaar door de temperatuur vrij wel constant 
is en dat ze in de vlakte in de maandgemiddeklen 
tusschen ongeveer 25° en 27° C. schommelt. Ook de 
temperatuurwaarnemingen, in West-Nieuw-Guinea 
verricht, zijn zeer schaarsch; te Kiroeroe aan de Et- 
na-baai (zuidkust) werd in November, December en 
Januari respectievelijk 24°.5, 24°.0, 24°.9 als maand- 
gemiddelden gevonden, tenNoordenvan den groot en 
inham in Februari en Maart 25°. 1.

Voor de temperatuur der bergstreken gelden do 
beschouwingen, die bij de beschrijving van liet hoog- 
teklimaat zijn gegeven.

Neemt men aan, dat de temperatuur in de vlakte 
25° C. bedraagt , hetgeen de gemiddelde jaartempera
tuur is, in de bivaks aan de Lorentz-rivier waargeno
men, en dat de temperatuurafname naar boven 5°.5C. 
per 1000 is, dan vindt men voor de hoogte, waarop 
het vriespunt wordt bereikt, 4550 M. Slechts weinig 
verschilt hiermede de hoogte van de sneouw-grens, 
die op den Wilhelminatop op 4475 meter, op den 
Carstensz-top op 4350 meter werd aangetrofïen.

Op de ontwikkeling der moessons heeft het cen
trale gebergte een overwegenden invloed. Het eiland 
laat zich te dien opzichte in verschillende deelen ver
deden, die klimatologisch vrijwel bijeenhooron. In 
de omgeving van Mcrauke, waar de afstand tot liet 
gebergte nog te groot is om zijn storenden invloed le 
doen gelden, troffen wij nog de tegenstelling aan tus
schen oost- en westmoesson, zooals die op Java en 
de eilanden ten oosten er van wordt gevonden, en die 
men in de overige deelen van Niouw-Guinca in die 
mate tevergeefs zal zoeken. Ook de moessons van 
het Digoel-gebied herinneren nog aan die van Java. 
Wel schijnt de natte tijd in de eerste maanden van 
het jaar langer aan te houden; of ook de droge tijd 
zich verlaat is echter door het ontbreken der waar
nemingen in de laatste maanden van het jaar niet 
uit te maken. Hot klimaat van do Digoel blijkt, over
eenkomstig de ligging, den overgangte vormen tus
schen het zuidelijk kustgebied aan den eenen en het. 
stroomgebied van de Eilandenrivier, waar de moes
sons reeds het tegengestelde karakter hebben aange
nomen, aan den anderen kant.

Hier zijn althans in de vlakte Januari en Februari 
de droogste maanden, heel veel schijnt echter do 
regenrijkheid in de verschillende jaargetijden niet 
uiteen te loopen. In het gebergte schijnt dit verschil 
nog meer te verdwijnen.

Ook in het gebied ten Westen der Eilandenrivier 
is een scheiding tusschen een nat en droog jaarge
tijde moeilijk te trekken. Het is het geheele jaar door 
zeer regenachtig. Toch kan ook hier de oostmoes
son de regenbrenger bij uitnemendheid worden ge-

mijlen meer oostclijk gelegen Hatoesoea in Juni en 
Juli geschiedt.

Vooral in Ambon en Sapocroca is de regenval 
zeer groot. De cijfers in do tabellen XVI en XVII 
aan het slot, geven een beeld van den neerslag op 
verschillende plaatsen.

De volgende gegevens omtrent de temperatuur 
en den vochtigheidstoestand der lucht op het. kust- 
stution Ambon, afgeleid uit de waarnemingen, in 
1913 verricht-, hebben betrekking resp. op de maan
den Februari en Augustus en het. geheele jaar.

Gemiddelde temperatuur: 20°.0, 24°.4 en 25°.3 C.F 
gemiddeld maximum: 31°.7, 27°.4 on 29°.2, gemid
deld minimum: 23°.9, 22°.0 en 23°.0. Gemiddelde 
betrekkelijke vochtigheid: 7S%, 83% en S3%, ge
middeld maximum: 92%, 95% en 94%, gemiddeld 
minimum: 51%, G3% en 61%.

KLEINE S OEN DA EILANDEN, TIMOR EN DE EILAN
DEN ten oosten. Klimaat. Op de eilanden ten oos
ten van Java is de tegenstelling tusschen de seizoe
nen sterker dan ergens elders in den Archipel. Dat 
in den oostmoesson maanden lang geen druppel 
regen valt, is op vele stations een gewoon verschijn
sel. Daarentegen valt in den westmoesson tamelijk 
veel regen. Vooral aan de noordkust der eilanden 
(Singaradja, Waingapoe, Koepang) is de regenval 
nTden oostmoesson zeer gering. De droogte neemt 
toe, naarmate men Australië nadert ; te Baa. op 
Roti viel 5 jaar achtereen (190S-1912) in Augustus 
en September in het geheel geen regen.

Oostelijk van Timor, waar de wind een verderen 
weg over zee heeft afgelegd, neemt de regenval weer 
toe, dit is reeds merkbaar op liet nabij Timor gelegen 
Serwaroe (eiland Lèti), maar veel sterker op de Kei
en Aroe-eilanden.

De moessonmaxiina zijn overal goed ontwikkeld; 
dat te Ampënan het maximum op December valt, 
zal zijn Toe Ce schrijven aan de ligging ten opzichte 
van het gebergte en den Z.W. wind, die in deze maand 
waait. Waar de oostmoesson tegen het gebergte 
wordt gestuit, treden hier en daar in het westen (Dèn 
Pasar, Ampënan) secundaire maxima in Mei en Juni 
op ; dit is ook het geval te Dobo op de Aroe-eilanden. 
Zij doen denken aan het Juni-maximum van Ambon 
en zullen wel dezelfde ontstaansoorzaak hebben. 
Dat te Serwaroe het hoofdmaximum in April valt, 
wijst er op, dat hier de kenteringsgordel vroeger pas
seert dan te Ambon en Dobo en in Bali en Ixunbok. 
Zie tabellen XVIII, XIX aan het slot.

Nopens de temperatuur en den vochtigheids
toestand der lucht op het kustetation Koepang 
(Timor) worden voorts de volgende cijfers mede
gedeeld, afgeleid uit de waarnemingen, in 1913 ver
richt, en betrekking hebbende resp. op de maanden 
Februari en Augustus en het geheele jaar.

Gemiddelde temperatuur: 27°.0, 24°.8 en 26°.2 G'., 
gemiddeld maximum: 30°.9, 3I°.9 en 31°.2, gemid
deld minimum: 23°.7, J8°.9 en 22°.0. Gemiddelde 
betrekkelyke vochtigheid: 85%, 09% en 77%, ge
middeld maximum: 97%, 95% en 94%, gemiddeld 
minimum: 63%, 34% en 51%.

nieuw-guinea. Klimaat 1). De liooge bergreeks, 
die het eiland doorsnijdt, scheidt het in twee deelen, 
waarvan het zuidelijk deel in vrij sterke mate den in
vloed van Australië ondervindt, het noordelijk deel 

dien invloed grootendeeLs onttrokken Ls. Vooral

*) Zie verder: Dr. C. Braak. Het klimaat van 
Nieuw-Guinea. Natuurkundig Tijdschrift voor 
Nederlandsch-Indië. Deel LXXIII, tweede af
levering.
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noemd. Terwijl do totale hoeveelheid regen, dien hij 
aanbrengt in deze streken niet zooveel grooler is dan 
die van den westmoesson, ontleent hij zijn slechten 
naam vooral aan do regonverdeeling over don dag.
Want terwijl in do westmoessonmaanden, aan de lu- 

zijde van het gebergte, do buien ’s namiddags op
komen en de morgenuren ongemoeid laten, stuwt de 
zuidoostenwind zijn condensaticproductcn den ge- 
heelon dag door bij het gebergte op en valt een be
langrijk deel van den regen in de morgenuren.

Aan de noordkust werken de beide factoren, het 
vochtig karakter van den westmoesson en de opstu- 
wing tegen het gebergte, samen. De oostmoesson is 
hier het droogste jaargetijde. Het vcrscliil tusschen 
de seizoenen is echter niet groot, hetgeen gedeelte
lijk kan worden toegeschreven aan het feit, dat 
wij hier reeds tamelijk dicht den evenaar naderen, 
waar de moessons hun tegengesteld karakter grooten- 
dcels verliezen. Voor een ander gedeelte zal hier 1 cijfers, 
wel dezelfde oorzaak in het spel zijn, die het geringe 
seizoen-verschil aan de Zuidzijde van het gebergte

bepaalt, n.1. de sterke belommering, die het zeer 
hooge gebergte aan de mocssonstrooming in den 
weg legt, waardoor het verschil tusschen loef- en 
lijzijde grootcndcols wegvalt.

Ook in West-Nieuw-Guinca nadert het klimaat 
dat van den ongestoorden tropischen regengordel; 

een verschil in regenrijkheid in do beide seizoe- 
is weinig te bespeuren. De zuidkust sluit zich 

klimatologisch nog aan bij het meer oostelijk gelegen 
gebied, maar in het overige deel schijnt do regenval 
voornamelijk bepaald te worden door de ligging ten 
opzichte van het gebergte en dientengevolge plaat
selijk zeer verschillend te zijn.

In het noordelijk deel en a'an de zuidkust blijken 
de oostmoessonmaanden de regenrijkste te zijn, 
daarentegen de westmoessonmaanden in de noord
oostelijke kuststreek.

Het tabelletje XX aan het slot geeft eenige regen-

Vooral komt hierin duidelijk uit de sterke regen
val in en nabij het centrale gebergte.

we
van
non

I.

Asem- i 
bagoes.'

I Batavia, i Pontianak.j Padang.Ambon. Koepang. Menado.

Juli, Aug.. 
Jan., Febr.

24.3 24.6 25.7 26.3 26.5 26.6
25.7

25.9
26.726.3 26.9 26.1 24.8 26.1

II.

I
G ’ HA B C ED F I1912 I ;v

37°.0 ; 17°. 1 
27°. 1 I 4°.0
21°.8 j 10°.8
19°.8 2°.6

, 13°.2 j 34°.4 ! 21°.2
15°.4 23°.9 | o
5°. 7 ; 19°.2 I 13°.5
7°.6 I 14°. 6 1

6°.3 I 29°.6 
6°.4 I 22°.7 
3°.9 i 18°.6 
3°.7 i 10°.3

23°.3 j 16°.0 
16°.3 21°.1

Asembagoes ....
Kalisat1) ........
Tosari ..............
Pangerango ....

8°.5
14°.7 7°.9

7°.0 6°.6 ! 15°.0

l) Deze waarden gelden voor het tijdvak Juli 1912—Juni 1913.

III.

Pasar Bod jon g- 
gödé.

Meest er- 
Öomolis. : Minggoe. Dèpok. Buitenzorg.Batavia.

307 323 328 361 366Januari . . 
September 
Jaar........

445
77 85 116 211 258 336

19-18 I 22891829 3228 3518 4316I

Luohtdrukking in m.M.IV.

;
April, i Mei. j Juni. j Sept. j Oct. Nov. Dec.Maart.1911

j

Menado . 
Ambon . 
Koepang

759.49 758.68 j 758.75 759.45 759.04 759.90 759.04 759.12
758.79 , 757.00 75S.33 , 759.60 760.53 . 760.65 1 759.48 758.89
758.70 | 758.29 i 759.59 I 760.34 I 760.56 I 760.63 759.25 758.29
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Twcc-uur sommen, uitgedrukt in % van den totalen regenval.V.

I NAMIDDAG.VOORMIDDAG.
1912 en 1913

4-6 ! 6-S . 8-10 10-12 i 12-2 2-4 4-G 6-8 8-10 10-120-2 2-4 I
:

15.6 15.0 7.6Pangerango...
Tosari .......... . 0.5
Bandoeng ....
Batavia ........
Arabon ......

2.5 2.3 2.7 4.0 | 7.3 | 11.4
0.4 1.0 0.5 | 0.7 | 4.9

2.2 1.9 1.1 0.9 I 0.7 ! 1.7
7.2 6.0 3.1 3.6 ! 2.9 | 6.1

10.4 9.2 8.0 ! 7.2 j 6.8 i 8.6

14.5 11.7 5.8
20.6 9.0 1 3.2 1.4
25.8 I 17.9 I 8.9 5.9
17.2 ! 9.8 | 9.4 7.5
7.7 9.5 ! 7.4 I 8.7

23.1 35.0
9.7 23.3

17.410.0
9.3 7.9

VI.

!
VOORMIDDAG. NAMIDDAG.

Stations. 1913 Dag-
2 | * I 6 ; 8 j 1° I 12 I 2

uur ; uur uur ! uur | uur I uur j uur
4 6 S 8

uur uur|uur
10 12 ge-

!Ü mid
delde

uur uur
:U

I
94 I 95 
89 ; 92

| 77I Febr.
•• 1 Aus-

Jaar. 
Febr. 

.. Aug. 
Jaar. 
Febr. 
Aug. 
Jaar.

93 88 71 1 70 
41 : 43

73 81 89 93 93 85
■

Koepang 88 71 50 51 65 75 81 87 69V 90 91 91 77 62 57 58 63 73 82 86 89 76
97 98 93 78
96 96 ! 90 69
96 1 97 I 91 ! 75
90 : 90 j 87 | 87
66 67 66 | 62
81 | 81 ; 79 ! 76

97 67 66 79 89 93 95 96 87
Pontianak 96 56 61 9055 77 93 95 81

96 65 66 86 92
92 93
85 82
90 1 89

9474 95 86
92 83 90 93

67 j 77 , 85 
79 | 84 1 96

92 91 90
Pangerango 68 6674 72: Ü 82 87 84 84

VII.

|
j Ming- | Më- 1 Tégo- j Kawa- : Ploso- j q I 
i giran. i nang. j wangi. j rasan. j kerëp. j ‘ j

Ken- | Ga- 1 Klö- 
tjong. | roem. i pon. IWoelan.

DamarStation. i i

. ; ! I
i1! I

Hoogte boven zee 
in meters ....

J aargemiddelde 
zonneschijn in % 61.2 j 59.3

I ':
185 1 24850 75 110 . 16095 165 340 600

!
49.4 | 48.656.8 | 55.3 | 52.5 50.0 49.4 39.4

REGENVAL in m;M.
VIII.

Ii i| j ; I
Jan. I Feb. | Mrt. Apr. j Mei. ! Juni. Juli. j Aug. ! Sept.Stations. Oet. Nov. Dec. I Jaar.

i

Telokbetong .
Kroë ........ ...
Benkoelen ...
Padang ........
Fort de Koek 
Padang Sidimpoean.. 223
Balige ........
Pangoeroean 
Meulabok .,
Kota Radja 
Medan ....
Bengkalis .
Djambi ...
Lakat ........

263 268 249 ' 10G 129174 ,
250 ' 200 
283 j 246 
356 I 317
251 195
200 151
181 136
111 ; 90 
389 ! 315 
100 159
129 182
259 196

129 115 136 234 : 2105 
378 I 3383 
370 | 3375

143 159
236 241 211 201 223 268 308 412 395
318 267 273 185 227

306 363
91 161

206 252 368 380
! 348 
i 233

249 289 329 4499521 491413 517 i174 228 138 264 I 2344 
274 : 2191

160 237 212
235

1
191 82195 106 138 144 252

110 62 108 
41 : 34 57

266 ’ 304 253
98 j 106 ! 119 

129 131 182
142 ; 130 172
136 ! 111 149
149 124 148

157 171 178 1836214131 215 173
140 163 1279133 1989374 145
264 242 4037329 378417385 495
137 89 167322890 187168 192
130 202991 22898 260 245224
156 151 2538319 300180 241 ; 292 

191 1 230 
181 ; 215

230 216
! 485 | 372

291 2560266 293258 189
422 308 430 3425345 246

■
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AANTAL REGENDAGEN.IX.

jjan. Feb. Mrt. Apr. Mei. Juni.! Juli. Aug. j Sept.j Oct.Stations.
Nov. Dcc. Jaar.

I

Telokbetong..............
Kroë .........................
Benkoelen..................
Padang .....................
Fort de Koek ..........
Padang Sidempoean . 
Balige .......................
Pangoeroean..............
Meulaboli ..................
ICota Radja ........
Medan........................
Bengkalis ..................
Djambi .....................
Laliat ..........................

! 18 
14

17 -17 14 12 11 10 ' 10 
10 11 
11 12 
12 15

10 11 
13 1 19 
13 I 17

13 16 j 159
17 18 i 163
19 ; 20 ! 179 
21 : 20 ! 189
19 21 I 196
20 | 20 ! 185
15 ; 17 : 152
10 13 ! 116
19 18 j 183
14 14 ! 126
17 16 | 143
15 18 157
18 20 179

16 18 22 195

13 13 13 13 10
18 ! 14 16 15 13 11 -I 16

l 19
13 ! 15 
15 j 17 
12 j 14 
12 ! 14

17 114 12 16 20 
16 j 20 
15 21

18 16 11 11 15! 16 16 14 11 12 : 1414 13 12 10 7 10 12 | 17 
7 i 1512 10 13 9 8 5 | 5 1 8

13 ; 14 12
9 ! 9 10
9 9 14

9 ! 12
11 j 10 i 12 
10 9 I 10

15 12 * 13 17 15 15 | 19! 10 7 7 8 12 12 13
15 1811 7 I n 9 12

11 ! 9 | 11
14 ; is 
21 1 21

15 12 | 10 14 1718 ! 14 j17 12 | 1624 ! 19 14 11

REGENVAL in m.M.X.

Stations. 1
Jan. Feb. ■ Mrt. Apr. j Mei. j Juni. Juli. j Aug. I Sept. Oct. Nov.; Dec. Jaar.1I

Batavia........
Semarang ...
Besoeki........
Bandoeng .. • 
Soekaboemi • 
Parigi..............
Bandjarnegara
Tombo............
Madioen ........
Kediri ............
ICajoo Enak . •
Probolinggo ..
Choribon.......
Kranggan----

215 ! 131 106
236 I 188 i 135 
184 i 76 I 59 
240 j 226 136
346 386 240
210 ' 259 257
499 : 366 ' 285 
758 ; 718 | 537 
257 | 219 ; 129 
263 | 178 I 118 
495 ! 410 | 339 

95 I 65 
346 i 197 , 144 

668 i 495

101 | 78 | 37 
87 i 82 j 64 
43 | 25 I 8 
87 | 74 I 48 

162 ; 109 I 117

307 320 77 j 114 I 149 
100 139 ! 189

194 i 1S29 
263 i 2195

364 348
327 294 4 10 66 183

166 236 222
252 349 393
657 477 j 299
321 493 j 571

1279196 181 80 1892348 286 119 3107195 170 363 368 311 323 3889480 413 184 105 88 132 3937952 967 385 J 298 260 272 478 667 729 7021307 | 274 
282 283
444 j 433 
239 243 | 155
440 i 371 
719 | 013 ' 666

77 44 26 32 74 203 240 1882
248 j 172578 37 14 24 59 141

262 i 535 | 438 
7 I 13 ! 62 

35 | 66 ! 153 
614 '1222 | 931

294 j 220 
45 I 23

335 506 4709
10 156 ! 1113 

364 2320 
734 8031

■103 77 24
317 i 484 508 |

AANTAL REGENDAGEN.XI.

II 1 1 Ij Feb. j Mrt. Apr. ; Mei. Juni.' Juli. | Aug. Sept.Stations. Jan. Oct. j Nov. Dec. Jaar.

Batavia ........
Semarang
Besooki .........
Bandoeng 
Sookaboomi .. 
Parigi----
Bandjarnegara
Tombo............
Madioen .....
Kediri ............
Kajoe Enak ■ ■ 
Probolinggo .. 
Cheribon........
Kranggan ----

16 j 12 i
17 14

20 9 | 819 0 4 6 9 13 16
16 , 19 
5 ! 11 

16 17

13821 19 11 8 6 5 6 10i 15114 14 10 5 1 4 3 2 I 0 1 6917 15 i17 ! 16 10 8 6 4 7 11 14421 20 21 21 14 | 11
14 I 14

9 8 10 17 21 22 19214 14 14 16 ' 14 12 12 19 19 16 j 179
21 1 25 j 192 
24 25 i 240

23 ! 20 
20 i 25 
18 ' 17 
16 ; 16 
23 i 23 
15 ' 15 
2). 19
22 20

23 18 | 15 10 8 6 7 1525 24 i 19 16 13 12 13 1917 12 8 6 3 2 : 2 6 13 17 12015 9 7 5 2 1 2 4 S ! 14 
18 | 23 
5 13

10 I IS 
22 | 23

9923 20 i 16 13 13 15 12 j 17 21711 7 ! 5 4 2 1 1 1 8018 12 9 j 8 
18 12

6 3 3; 5! 13121 20 j 14 14 17 25 228



34S KLIMAAT.

REGENVAL in ra.M.
XII.

I
! Mrt. | Apr. 1 Mei. Juni.! Juli. j Aug. Sept. Oct. ; Nov.j Dec. | Jaar.I I 1 | I | IStations. Jan. , Fob.

190 223 194 339 442 430 1 3090
151 150 124 203 | 23G j 284 ! 2750
164 231 208 : 3S8 ■ 394 343 ‘3194

307 i 321 516 470 ■ 470 4701
107 I 180 317 402 j 581 | 33S1
9S ! 92 140 ! 219 I 334 j 2401
72 i 80 125 l 243 1 329 I 2453

102 : 130 ! 142 I 177 I 209 | 2307
108 114 147 1 170 I 222 1958 
205 ! 203 I 289 1 327 1 289 1 3472"

Mempawa ...
Sampit ........
Pontianak ... 
Poetoessibau . 
Këtapang ... 
Baudjermasin 
Anioentai ... 
Balikpapan .. 
Samarinda .. 
Long Iram...

: 21S 11S 177 210 j 27S 250
324 255 ' 209 300 205 ; 195

j 209 1 197 ! 23S 270 267 : 225
407 429 399 480 391 1 305 254

! 339 ! 289 ! 200 291 275 193 ; 147
327 303 1 303 215 173 154 ; 100
317 293 321 245 195 I 135 : 9S
205 220 I 224 217 225 189 207

I 173 181 : 191 196 ; 188 161 107
357 286 330 413 ■ 344 229 194

1

AANTAL REGENDAGEN.
XIII.

Stations. Jan. Feb. ; Mrt. Apr. Mei. 1 Juni. Juli. Aug. Sept. Oct. j Nov.! Dec. Jaar.
;

\ Mampawa ..,
Sampit..........
Pontianak ... 
Poetoessibau . 
Këtapang .. . 
Bandjcrmasin 
Anioentai ... 
Balikpapan .. 
Samarinda . 
Long Iram .

13 12 10 I 15 15 11 11 i 12
17 i 17 i 13 , 11
14 ' 16 16 13
18 20 18 14 12
12 14 13
20 16 14 13 10
18 15 | 12 10 j 8
13 12 1 12 10 1 10
13 17 I 17 17 12 13
14 14 12 10 10 11

II 20 21 21 173
7 , 11 17 19 162

13 20 , 21 19 183
15 22 1 22 23 214
8 16 19 21 150

10 8 12 17 I 22 183
8 ! 7 : 10 j 15 20 157

11 ! 8 10 12 15 141
10 13 15 19 173
10 11 14 14 144

18 15 10 | 10 , 
11 1 13

15 '
16 13
20 17

. 15 14 9 89
23 20

1 18 I 14
14

18
14
13

13 12

REGENVAL in m.M.
XIV.

I Ii
Stations. Jan. | Feb. Mrt. f Apr. Mei. , Juni. Juli. Aug. Sopt. Oct. j Nov. Dec. Jaar.

: 783 , 010 514 254 ' 150 124 63 24 25 ! 116
697 542 430 145 i 83 86 39 11 15 ! 43

i 127 119 14S 280 468 458 315 i 122 55 , 112
i 112 125 : 100 207 289 237 174 103 52 97

207 280 ; 199 291 304 324 181 j 209 148 j 223
135 184 j 165 ; 178 377 272 172 ! 149 80 j 182
225 275 191 110 185 181 120 : 40 | 37 ' 72

! 174 169 144 102 89 125 100 91 68 i 53
462 371 287 207 159 172 130 105 80 I 119

! 108 108 100 127 104 j 125 94 88 43 I 69
| 565 508 | 447 550 425 283 237 183 142 I 306

AANTAL REGENDAGEN.

Pangkadjéné 
Makasser ...
Sindjai........
Parapanoea .
Palopo........
Kolaka
Boeton........
Donggala ... 
Menado 
Gorontalo .. 
Rantépao ..

320 724 3713 
031 292 J 
125 2420 
182 , 1820 
221 , 2780 
197 2241 
219 1782 
150 1300 
374 2705 
129 1195 
458 4480

193
91

142
190
153
121
95

233
100
376

XV.

Jan. i Feb. j Mrt. j Apr. Mei. Juni. Juli. Aug. Sept. Oct. Nov.j Dec. i Jaar.Stations.
■

Pangkadjéné 
Makasser ...
Sindjai........
Pampanoea .
Palopo........
Kolaka __
Boeton ...., 
Donggala .. 
Menado ... 
Gorontalo . 
Rantépao .

23 . 20
24 21
12 12 
10 10 
17 17
13 13

! 17 18
10 10 
21 • 19 

1 9 8
24 20

18 14 10 8; 5 3 3 23 1497 ! 10
18 | 10 
13 I 10 
9 ! 13

7 7 4 2 22 i 134 
12 j 147
12 ! 135 
J5 189
13 154
15 139

2 124 .21 io !19 10 i 5 0 7
18 15 13 10 105 11

16 19 19 20 10 15 10 12 14
12 | 
13

12 |11 18 18 15 7 10 11: !9 !11 16 12 6 2 6 12■ ! 7» 1 7 9 6 938 5 6 107
10 i17 ! 14 13 13 i 10 20 ; 1098 11 15:9 10 10 10 i 1018 8 0 I 9 114

21 25 23 19 18 13 I 12 21 22914 | 19



KLIMAAT. .340

i REGENVAL in m.M.
XVI.

Mrt. j Apr.Stations. Jan. ; Fob. Mei. | Juni., Juli. Aug. Sopt. Oct. Nov. Dcc. | Jaar.

ITeruate.....................
Laboeha (Batjan)___
Kajéli .................
Wahai .......................
Amabai.....................
Ambon ..................
Saparoea ....................
Banda ........................

206 218 2140
110 ! 171 ! 1763 
75 { 194 1818

108 212 2197
103 106 2628
112 ! 143 3448
96 | 136 3445

127 j 247 2701

110 102 142211 144176 171 236 203221
9999188 148 147154 159159 179 150 ■

120 52
85 82 j 98

393 | 222 | 144 
415 ; 226 I 168 
439 | 241 192

46223 197 165226 167 152 201
■

307 106406 325 200 150 118
106 98 380 438140 194 304
137 118 605137 264 501 622
102 625107 123 243 487 654

327 394 | 377 110 | 121 I 117259 213187 222

AANTAL REGENDAGEN.
XVII.

|
l Jan. 1 Feb. ; Mrt. : Apr. Mei. | Juni.1 Juli. Aug. Sept. Oct. Nov. Dcc. Jaar.Stations.

I
Ternate......................
Laboeha (Batjan)....
Kajéli .......................
Wahai ......................
Amabai ......................
Ambon ......................
Saparoea...................
Banda ........................

14 13 12 15 16 , 14 11 10 9 11 14 15
12 11 12 , 12 13 11 ; 12 8 8 9
15 16 13 11 12 j 9 | 7
19 17 14 12 12 i 10 8 8 10 10
8 9 11 13 16 j 16 16 11 9 6 7 1 127

13 15 18 23 24 ! 23 21 15 14 11 14 | 204
9 10 13 19 22 j 21 1 19 | 12 12 7 | 10 161

14 16 18 20 i 19 I 16 j 11 8 10 I 11 17 I 176

152
13 12 132

15 | 129 
15 I 152

15 5 5 6
19

7
14

8
17

!REGENVAL in m.M.
XVIII.

■

II I I I . I .1 IJan. j Feb. j Mrt. Apr. ! Mei. Juni. Juli. Aug.
1 I I ! I ! : 1

| |
Sept.; Oct. Nov. Dec. Jaar. iStations.

I

6 «5 12 73 181 1147
68 20 | 173 j 238 288 . 1962
39 45 117 ! 154 271 1418

9 15 40 ! 130 200 ! 1245
i 0 17 ! 1 4 | 48 120 764

6 1 4 0 0 17 j 189 163 1198
6 3 2 15 96 254 1485

7 10 33 96 159 1235
61 I 50 90 175 311 2360
39 I 41 115 | 162 241 1844

Singaradja ., 
Dèn Pasar .. 
Ampenan .. . 
Bima .......
Waingapoc . .
Baa ..............
Koepang
Scrwaroe
Toeal ............
Dobo ............

I 230 234 189 100 64 41 14
340 292 212 41 109 116 65
190 174 169 87 58 1 67 47
204 209 185 140 59 38 1 16
163 141 130 81 42 12
205 299 235 55 25
406 379 221 61
152 100 118 249
350 265 310
244 246 199

32 10
174 105 I 32

255 203 154 I 136
180 143 152 ! 82

AANTAL REGENDAGEN.
XIX.

: i: Dec. I Jaar.Stations. | Jan. ! Feb. Mrt. j Apr. i Mei. Juni. Juli. Aug. 1 Sopt. Oct. j Nov. II
i :Singaradja 

Dèn Pasar 
Ampenan 
Bijna .... 
Waingapoc
Baa ........
Koepang . 
Scrwaroe . 
Toeal .... 
Dobo ....

I 16 13 4 2 1 1 2 7 15 1 90 
15 105

9 5
15 14 6 7 125 6 5 | 6 | 3 

3 | 3 
1 2

!.12 ! 11 9 7 7 10 175 4 4 90
15 15 12 9 5 4 1 4 10 15 , 93

0 , 4 10 1 68
6 | 11 64

1 . 8 15 79
6 11 77

7 I 10 IS 150
13 | 15 17 i 165

15 14 12 0 I5 I 2 0 14 ! i
12 14 10 5 3 0 1 0 | • 0 

0 i o
2|

i5 !18 ; 16 12 3 1 1
110 127 108 7 3 1 j 2

!17 | 1719 15 14 12 10 7 4
9 ! 9 : l19 ,17 16 15 15 12 10 ;I
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KLIMAAT - KLINKERT (HILLEBRANDUS CORNELIUS).350 l

REGENVAL in m.M
XX.

I
Juli. Aug. ! Sopt. Oct. Nov. Dec. Jaar.Jan. Fob. I Mrt. Apr. Mei. Juni.

Z uid-N ieu w-Quinea
Mêrauké ....................
Sabang ......................
Alkmaar ....................
Waarncmingseiland
Kloofbivak 4) ............
Bijenkorfbivak 5)

(1S00 M.) ..........
West-Nieuw- Guinea
Fak Fak ...................
Manokwari ................
Jende ..........................
Noord-N ieuio-Guinea 
Humboldt-baai 6)

42 35 1 59 ; 3G 122 j 179
I 1 ! 4911)

| 3322); 798 | 5343)! 540 j 771 | 485 
September—Maart 3200 Mei—October 3500.

301 ‘198 228 ! 191 ! 123 I 1579G5 :

I 5S8
403 708 385750 435 I

807 I 4511007 Ii i
227 297 I 173
127 ! 101 i 15G 
350 435 I 366

224 199 ! 230 j 326 283 I 23G 204
297 352 : 296 1 262 223 1 182 153
457 513 ! 297 369 ,391 I 290 342

234207 2810
2727
4745

280 29S
482 453

i115 370 447 | 341 | 124 94 : 93 I 111 I 93 I 250 2866345 478:

:V KLIMVISSCHEN. ZieLABYRINTH-VISSCHEN.
KLINDOENGAN (Meer van). Zie GRATI.
KL1NGALEEZEN. Onder den naam „Orang he

ling” zijn in verscheidene stroken van den Indischen I vloed 
archipel do Oostersche vreemdelingen bekend, af- | die meer en meer op het Maleisch gericht werd. 
komstig van de Kust van Coromandel (oudtijds Ka- j Hij begon zijne prediking in die taal, ’t geen 
linga genaamd) en van Malabar. Dikwijls wordt die I aanleiding gaf tot vertaling van liet Nieuwe Tcs- 
naam ook toegepast op Oostersche vreemdelingen, ! tarnent in het zoogen. Laag-Maleisel). Om do 
uit andere deelen van Indië afkomstig, omdat ! kosten van het drukken daarvan te bestrijden 
het woord „Këling” allengs de beteekenis aangeno- j richtte hij een Mal. courant op, do „Sclomprèt 
men heeft van „overzeesch”. Tussthen Kalinga en ! Melajoe”, die nog bestaat, en bleef redacteur 
den Indischen archipel bestond reeds vroeg een 
vrij druk verkeer; vermoedelijk zal de invoering 
van het Hindoeïsme in den archipel uit Kalinga 
plaats gegrepen hebben. De meeste Klingalcezen 
houden zich bezig met handel — velen ook als rei
zende handelaren — dan wel met de uitoefening van 
een ambacht, of zijn koelies op landbouwonderne
mingen ; zij zijn Mohammedanen en volgen meoren- i 
deels de Sjiïtische leer, zoodat waar zij in belangrijk 
aantal gevonden worden, zooals op sommige plaat
sen van Sumatra, het Hasan- en Hoeseinfeest (Zie 
aldaar) vaak met eenigen luister gevierd wordt.

KLINGI. Zijrivier der Moesi. Zie SUMATRA, 
rivieren.

KLINKERT (HILLEBRANDUS CORNELIUS).
Geb. te Amsterdam 11 Juni 1829 werd hij voor 
landmeter opgeleid, ten einde in Engeland bij den 
aanleg der spoorwegen geplaatst te worden. Op 
18-jarigen leeftijd slaagde hij in het examen daar
voor, doch werd on middellijk als volontair ge
plaatst op de bekende fabriek te Fijenoord, om 
later geplaatst te worden bij de op te'richten 
Ned.-Ind. Stoomvaartmaatschappij. Door den 
opstand te Parijs, 1848, mislukte dit echter; de stedelijke Instelling te Leiden en later, onge
il jaar voer "hij als machinist op een Rijnboot, veer gelijktijdig met de opheffing dier Inrich-
toen eene kwetsuur hem dwong dit op te geven ting, als tijdelijk lector voor het Maleisch aan dc
en hij naar Nederland terugkeerde om weder Rijks-univcrsiteit aldaar (24 Dcc. 1890). In deze
als landmeter te beginnen. Toen gevoelde hij ech- betrekking bleef hij werkzaam tot 1905; ook daar-
ter de roeping, zich aan de zending te wijden; in na ging hij voort met werken op lexicografisch
-------------- gebied, totdat hij in Nov. 1913 overleed. Zie Weck-

’) 27 Juni—19 Juli 1907 (11 Juli niet meege- blad voor Indië, Xe jaarg. bl. 924. Hij gaf, behalve,
kritieken enz., uit: „N. Test. vert. i. h. Laag-Ma 1.” 
(Latijnseh karakter), Semar. 1863, 2e druk, Amst. 
1885, 3e dr. Amst. 1896; „N. Test. vert. i. 1). 
zuiver Mal.” (Lat. kar.), Amst. 1870, 2o dr. Amst. 
1888, 3e dr. (in zakformaat) Amst. 1890; „O. 
Test. in zuiver Mal.” (Lat. kar.), Amst. 1879,

1856 vertrok hij als zendeling naar Japara, waar 
hij een Indo-meisje huwde, dat niets dan Maleisch 
on Javaansch sprak, ’t geen van beslissenden in

was op zijne studio der inlandsche talen,

daarvan tot hij van het Ned. Bijbelgenootschap 
de middelen had gekregen om den verderen druk 
te bekostigen. Intusschen verhuisde hij naar Scma- 
rang en toen dit werk gereed was naar Tjiandjoer; 
hier geen toelating voor zijn dienstwerk kunnende 
krijgen, stichtte hij een school voor Europeesche 
en Inlandsche kinderen, die de goedkeuring der 
Regeering wegdroeg. Daarop werd hem door het 
Ned. Bijbelgen. opgedragen zich naar Riouw te 
begeven om het zuivere Maleisch te bcstudccren 
en den Bijbel daarin te vertalen. Na een verblijf 
van 3 jaar aldaar en te Singapore vertrok hij naar 
Nederland, waar do vertaling van het Nieuwe 
Testament werd uitgegeven. Gedurende de be
werking der vertaling van het O. Testament werd 
hij weder naar de tropen gezonden on wel naar 
Malaka. Spoedig werd hij echter door ziekte ge
noodzaakt naar Nederland terug te kceron; na de 
voltooiing der vertaling van het O. Testament kreeg 
hij eervol ontslag van het Ned. Bijbelgen. en 
werd landbouwer te Druten, doch kreeg spoedig 
(1879) een aanstelling als leeraar in de Mal. taal 
en dc land- en volkenkunde van Ned,-Indië aan

i

rekend).
J) 23—31 Juli 1907.
*) 1—23 September 1907.
4) Oct. 1912 t/m Febr. ’13. 
6) Dec. 1912 t/m Febr. ’13. 
®) Febr. 1910 t/m Jan. *11.

I

'
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2o dr. 1898. (Een klein formaat kwam in 1900 uit, 
2o druk in 1914); „De ganscho bijbel in zuiver 

Mal. met Arab. kar., eigenhandig voor de lithogr. 
pers bewerkt on versierd met arabesken”, IV dln. 
Amst. 1886/89; „De 4 Evang. en do Hand. der 
Apostelen in hot Mal. v. ICacsborry, gerevideerd 
door Klinkert”, London 1888; „Do 4 Evang. en 
do Hand. der Apostelen i. h. Laag-Mal.”, London 
1888; „Hikajat Manoesia dengan binatang, eono 
vertaling van Iggoreth Baala Chaijim, of Rcchts- 
streit zwischen Mensch und Thier von Dr. Julius 
Landsberger”, Leiden 1891, niet in den handel; 
„Nieuw Mal.-Ned. zakwoordenboek met Lat. kar.” 
Leiden 1892, 2e uitg. 1910; „Nieuw Mal.-Ned. 

^woordenboek met Arab. kar.”, Löide'n'-1893, 2e 
/ uitg. 1902, 3° uitg.' 1916 (door A. A. Fokker); 

„Nieuw Ned.-Mal. woordenboek met Lat. kar.”, 
Leiden 1885, 2e uitg. 1901; „Sjair Kin Tabochan, 
Sj. Jatim Noestapa dan Sj. Bida Sari. Drie Mal. 
gedichten met Arab. kar.”, Leiden 18S6; „Hikajat 
Abdocllah bin Adboe’lkadir Moensji, met'Arab. 
kar. en voorzien van aanteekeningen”, Leiden 
1882; „Pelajaran Abdoellah ka Kalantan, of de 
Zeereis van Abdoellah naar Kalantan met Arab. 
kar.”, gelithogr., Leiden 1889; „Hik. Pelandoek 
Djinaka of de Reinaert de Vos der Maleiers, met 
Arab. kar.”, gelithogr. Leiden 1885; „Hik. Pelan
doek Djinaka of het guitige Dwerghert, naar een 
ander HS. in typendruk”, Leiden 1893; „Boenga - 
rampai, of bloemlezing uit de Mal. geschriften 
met lat. kar.”, Leiden 1890; „Bocnga-rampai besar, 
of groote bloemlezing uit de Mal. HSS. met Arab. 
kar.”, gelithogr., Leiden, 1898; Sadjarah Melajoe, 
of de Mal. Kronieken met Arab. kar.”, Leiden 
1884; „Spraakleer van het Maleisch”, Leiden 1882, 
2o uitg. 1898, 3C uitg. 1916 (door A. II. J. G. 
Walbeehm); „Opstellen ter vertaling in het Ma
leisch”, twee stukjes, Leiden 1879—1882, sedert 
herdrukt; „Eerste spel-, lees- en vertaaloefeningen 
van liet Mal. met Arab. kar.”, Leiden 1880; „De 
Oost te kijk, verklaring van de Ned.-Ind. prenten” 
Leiden 1881; „Conversatie-boek voor het Ma
leisch”, Haarlem 1881; „Hikajat Gredja, of de 
geschiedenis der Chr. Kerk in het Mal. met Lat. 
kar.”, Haarlem, niet in den handel; „Dari hal 
Gredja dibeharoci, of geschiedenis der Kerkher
vorming in het Mal. naar het Hoogduitsch van 
Redenbacher”, Lat. kar. met platen, Haarlem 
1878, niet in den handel; „Nedorlandsch-Javaansch 
zakwoordenboekje met Lat. kar.” van Jansz en 
Klinkert, Scmarang 1865, de latere drukken al
leen door Jansz; „Facsimile’s van eenigo Mal. 
Handschriften”, met Arab. kar., 97 nummers, 
Leiden 1885; „Hikajat Mesa Kagoengan Seri Pan- 
dji Wila Koesoema”, met Arab. kar., gclith., lo 
stuk. Leiden 1897; „Pandji Tandaran, of de Go- 
schicdenis van Kalilah en Daminah, vertaald uit

KLIPVISSCHEN (Mal. Ikan karang). Deze naam 
wordt aan de meest verschillende vischsoorten ge
geven, doch oorspronkelijk werden er mede aange
duid de Chactodontidac, tot de Acanthopterygii (zie 
VISSCHKN) behoorend. Het zijn zijdelings sterk 
samengedrukto visschcn, die voornamelijk tusschen 
koraal leven on schitterend zijn gekleurd. Het 
fraaist zijn de Eigenlijke Klipvisschon, 
de soorten van het geslacht Chaetodon, Maleisch 
keper koet; zij zijn op alle denkbare wijzen gevlekt, 
gestreept en opvallend gekleurd. Bij de Trom
pette r-Klipvisschen (Zanclu3) (Maleisch: 
Ikan Gajam) is de snuit buitengewoon lang en buis
vormig. Bij andere zijn twee stralen der eerste 

"rugvin sterk verlengd; dit is vooral het geval 
bij den Vlaggeman of Vaandeldrager, 
Heniochvs macrolepidotus uit den Indischen archi
pel. Do Karbou w-v isch of Ohineesche 
Duivel (Taurichthys varius), ook zee-os, zee
koe en Joosje genoemd (Maleisch: Ikan karbau) 
heelt behalve 2 horens boven de oogen, een bult aan 
het begm van den hoogen rug, De soorten van het 
geslacht Drcpcme (Maleisch: Kétang-Këtang) onder
scheiden zich door de lange zeisvormige borstvinnen. 
De Stekel-Klipvisschen, Holacanthus-soor- 
ten (Maleisch: Ikan kambing) onderscheiden zich 
van de Eigenlijke Iv lipvisschen voor
al doordat het voorste kieuwdeksel van onderen 
van een sterken, tamelijk langen stekel voorzien 
is; zij zijn in den regel ook fraai gekleurd, met rin
gen, banden of strepen Versierd. De Platax-soorten, 
Vleugel -IC lipvisschen (Maleisch: Ikan 
kampret) hebben de stekels van rug- en aarsvin 
bijna geheel onder de huid verborgen, terwijl het 
weeke deel dezer vinnen zeer uitgebreid is; de 
Jicht-Klipvisch, Platax arthriticus, van de 
kusten van Java en Sumatra, vertoont de meeste 
zijner beenderen gezwollen, als met jichtknobbels 
voorzien. De S t r o n tv i s c li, Scatophagus argus 
(L.), (Maleisch: Ikan këpër) komt algemeen in zoet
en brakwater voor.

KLIWON. Titel van eon ambtenaar in de Vor
stenlanden (Zie aldaar). Ook naam van een dag 
in do pasarweclc. Zie TIJDREKENING. IS* 10 o

KLOBOT-SIGAREN. Sigaren, bestaande uit ta
bak, gerold in de schutbladeren (klóbot Jav.) van 
do kolf der maïs. Deze bladeren worden evenals 
do jonge nipah- en pisang-bladeren gebruikt om er 
tabak intorollen tot zoogenaamde stroosigaren of 
strootjes.

KLOEA. District der onderafdeeling Tandjocng, 
afdeeling Oeloo Soengei, residentie Z.O.Afd. van 
Borneo, onder het bestuur van een kjai '(districts
hoofd) met standplaats lvloea, met een Gouv.’s 
inl. school en passantenhuis, gelegen aan de 
Tabalongrivier, ongeveer 23 IC.M. stroomafwaarts 
van Tandjoeng. Het is een klein, doch volkrijk 
district. Voornaamste kampongs zijn: Tantarin- 
gin, Ampoekoeng, Hapalah en Soengei Anjar. 
De bevolking bestaat geheel uit Maleiers. Zij zijn 
óf landbouwers óf handelaren. Groote, drukbe
zochte, wekelijksclve pasars treft men aan in 
Kloea en Hapalah. Uitgevoerd worden: rijst, poe- 
roenmatten, atap on roombiastammen. Bij ICara- 
nganpoetih langs den weg van Kloea naar Tani- 
ran liggen uitgpstrekte hcvca-aanplantingen der 
bevolking, y /(ft01' 0

KLOEANG. Hot meest N. landsekap van de 
onderafdeeling Tjalang, afd. Westkust van Atjèh-c' 
Het aantal geregistreerde mannen bedroeg ultó 1915 
16S. T. Makmoed neemt gedurende de mindorjarig-

oen

het Mal.”, Zaltbommcl 1871.
KLIÖTÖN. Een lang kalkgebergte, dat zich als 

afstand van 10 tot 12 K.M. teneen muur op een 
Z. van het Tawar-mcer in het gouvernement Atjèh 
van O. naar hctW. uitstrekten de Noordgrens vormt 
van Gajö Döröt. Uit het noorden loopt het ge
bergte vrij langzaam op en verhoffen zich de witto 
kalktoppen tot 2598 en 2660 M. uit do omringendo 
oerwouden; naar liet Z. daalt het plotseling 1000 
tot 1500 M. Ook in het O. breekt het gebergto 
bij eon top van 2000 M. steil af, terwijl het daar
entegen naar het Westen zich ver voortzet 
de Klelcng en Telögö en langzaam in hoogte of- 
neemt.

over
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alleen over de geïmmigreerde bevolking. Over do 
oorspronkelijke bevolking heeft hij slechts mid- 
dollijk gezag, wijl deze haar eigen hoofden heeft. 
Zoo de „imam balè” wiens ambt erfelijk is in het 
geslacht Radja Armgang. Zie Bijdr. T. L. V. Deel 
69(1914) blz. 419/~-t '

KLOEHOER, KËLOEHOER of KLOHOR (jav.).
' Zie CASSIA FISTULA.

KLOEMPANG. Baai van Bomeo’s Oostkust in 
het Zuiden van het landschap Tanah Boemboe; 
deze verdeelt zich binnenwaarts in twee baaien, 
de Soempoengbaai in het Noorden en de Tjan- 
toengbaai in het Zuiden; zij heeft een goeden 
ankergrond en genoegzame diepte om aan grooto 
vaartuigen eene tegen alle winden beveiligde lig
plaats aan te bieden.

Ook een meer in de afd. Oeloe Soengei, resi
dentie Zuidcr- en Oosterafdeeling van Borneo

Voorts een voor kleine prauwen bevaarbaar bij
riviertje van de Lemoeroes, die in de Rawas (zij
rivier van de Moesi, zie aldaar) valt, waaraan een 
stam van de Orang Koeboe gevestigd is.^ -f ff fi

KLOENGKQENGL- Een der voormalige land
schappen op Bali en uit een staatkundig oogpunt 
niet het minst belangrijke onder de zes, welker Vor
sten door ons tot 1906—’08 in het zelfbestuur

heid van den rechthebbende T. Radja Seumideuën, 
het bestuur waar. Zijne korte verklaring werd goed
gekeurd en bekrachtigd bij G. B. van 30 Maart 
1916.

De bovenstreek bestaat uit steil hooggebergte 
en de daardoor ingcsloten dalen van de Aloeë 
Gapa en voedingsaderen (recliterzijrivier van de2 
Kroeëng Lambeusöë). De bcnedenstreck, door een 
steile bergketen van de bovenstreek gescheiden, 
wordt afgewaterd door de Kroeëng Meudeuën. 
De rijstvelden in dit zeer bergachtige landschap 
worden kunstmatig bevloeid. De reê van Kloe- 
ang ligt door hoog gebergte tegen winden beschut, 
maar het strand is door den rotsachtigen bodem 
niet makkelijk te bereiken. Op het tot dit land
schap behoorende eilandje Kloeang worden vogel- 
nestgrotten aangetroffen, beschreven door Waller 
in Annales de 1’extr. Oriënt. II, 37. Zoo ook op 
den Glé Tcumiga.

Zie Bijdr. T. L. en V. N. I. Deel 55 (1903) bl.
, 200.

KLOEËT. Een landschap van de onderafdee- 
ling Tapas. Toean der afdeeling Westkust van A- 
tjèh. Met zijn onderhoorigheden: Teureubangan 
Tjoet, Teureubangan Rajeu% Seunenbö% Rasian, 
Asahan Rajeu% Asahan Tjoet, Koeala Ba* Oe, 
Limbang, Baköngan, Oedjöng Poelö met Poeló 
doea en Si Badé, omvat bet de kuststrook van den 
Goenoeng Tangga Besi (grens met Tapa* Toean) 
tot aan Sileukat (Troemön), zoomede het vlakke 
land van het dal der Kloeët-rivier. De oppervlakte 
is ± 1700 K.M.2, het zielental ± 12.000. Het 
land had oorspronkelijk een gemengde Alas-Ga- 
jö’sche bevolking. Later streken ook Maleiers (te 
Rasian en Koeala Ba* Oe) en Atjèhsche peperplan- 
ters op de kust neer. Onder de vele rivieren, die 
de vlakte doorsnijden, zijn slechts de Kroeëng 
Rasian, Kr. Asahan Rajeu*, Kr. Kloeët, Kr. Lim
bang en Kr. Baköngan voor sampans bevaarbaar, 
en wel tot resp. Lhóc Sialang, Goenöng Poelö, 
Siboen-boeng, Goeha en Aloeë doea maïh. Wegen 
leiden van Teureubangan Tjoet naar Teureuba
ngan Rajeu*, van Kandang naar Paja Dapoer, van 
Keudè Baköngan naar de bovenstreken, en van 
Teureubangan Tjoet via Teupin Gadjah en Djam- 
bö Manjang naar Koeala Ba*- Oe. De gebruikelijke 
verbindingsweg Z.-N. is het strand.

De bevolking, sprekende een taal die naar vorm 
en woorden veel verwantschap vertoont met het 
Daïrisch-Bataksch, leeft vooral van landbouw en 
visscherij en langs het strand vindt eenige zout- 
bereiding plaats. In Teureubangan Rajeu*, eigen
lijk Kloeët, Menggamat en Sibadé voeren leidin
gen het water direct van de bergen naar de rijst
velden. De bevloeiing geschiedt daar dus niet uit 
rivieren. De veestapel omvat ^ 1000 karbouwen. 
In Teureubangan Tjoet en Teureubangan Rajeu* 
zijn pepertuinen. De zeevisscherij geschiedt met 
poekat’s (sleepnetten).

Tusschen de onderhoorigheden onderling en 
vandaar met de onderafdeelingshoofdplaats Tapa* 
Toean wordt eenig verkeer onderhouden door mid
del van zeilprauwen. In de bovenstreken (vooral 
Kloeët, Baköngan en Si Badé) worden boschpro- 
ducten ingezameld.

Aan het hoofd

:1
■;

over hun rijk gelaten werden. Oudtijds was het de 
zetel van de Opperheeren van het eiland, die zich 
bovendien Hoeren van Sélaparang (Lom
bok) lieten noemen. Nadat het eiland zich echter 
(zie onder BALI) langzamerhand in kleine, op 
zichzelf staande rijkjes had gesplitst, is het aan
zien van Kloengkoeng langzamerhand afgenomen 
terwijl ook zijn omvang langen tijd hoogst onbe
duidend was. De vorst van Kloengkoeng, de Dé- 
wa-Agocng, werd echter steeds als de aanzienlijk- 
ste Balische vorst beschouwd. In 1908 begon 
Kloengkoeng ernstige vijandelijkheden tegen het 
Gouvernement, waarmede het in 1906 een nieuw 
politiek contract gesloten had. Het verzet werd 
onnüddelhjk gebroken, waarbij de Déwa Agoeng 
en velen der zijnen sneuvelden, waarna Kloeng
koeng bij het rechtstreeks bestuurd gebied werd 
ingelijfd. Het maakt thans met .Bangli samen 
een onderafdeeling der afdeeling Zuid-Bali uit, 
onder een controleur. Het grenst ten N. aan Bangli, 
ten O. aan Karang Asem, ten Z. aan de zee on ten 
W. aan Gianjar. Het terrein is in het Noorden heu
velachtig en loopt zacht glooiend naar de kust af; 
in het Zuidelijk deel treft men vrij groote sawah- 
complexen aan. Tot Kloengkoeng behoort het 
eiland Noesa Penida (zie PENIDA).

De voornaamste plaatsen zijn: Kloengkoeng, 
eene zeer volkrijke desa, op een uur afstand van 
de kust, de vroegere zetel van den Déwa- 
Agoeng, thans standplaats van der. controleur; 
Gilgil (zie aldaar); KoesambG gewoon Jij k Ke- 
soemba geheeten, bekend un, /le expeditie van 
1849, op de Zuidkust, vlak aan zee; vroeger be
hoorde het tot de belangrijkste zeehavens van 
Bali, doch is thans, doordien de rivier Coenaksa, 
aan welker monding het ligt, is dichtgespoeld, van 
weinig boteekonis; Satria en Djilantik, welke in 
elkander loopen en Badjarangkan. Een rijweg 
loopt < wars door Kloengkoeng en van de hoofd
plaats naar KoesambÖ. Zie ook BAL^

KLOENGKOENG. District van de ondorafdec- 
ling Kloengkoeng, afdeeling Zuid-Bali, residentie 
Bali en Lombok.

KLOET (Jav.: .Këloed). Vulkaan, gelegen op de 
grens van Pasoeroean en Kediri, doch meest in

;

i

/

van het landschap staat de 
keudjroeën T. Radja Mofrmin, aan wien onderge
schikt zijn de hoofden der onderhoorighed 
Zijn korte verklaring dd. 29 Nov. 1911 is goed
gekeurd en bekrachtigd bij Gouv. besluit van 28 
-Nov. 1912. Onmiddellijk gezag voert de keudjroeën

en.
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laatstgcn. residentie. Do top bevat drie krater
randen; de grootste en waarschijnlijk oudste is 
•alleen in zijn oostelijk dool nog voorhanden; do 
meest oostelijlco rand is na r het Z.O. open, hier
toe bolioort ook hot hoogste punt 1731 M.; de 
meest westelijke rand is de tegenwoordig nog 
werkzame krater en bevat het beruchte onregel
matig cirkclvormige kratermeer, dat volgens de 
laatste meting (Jaarvers!. Top. Dienst 1912. PI.

Py-XLII) 1190 AL boven zee ligt en een maximum 
x • diepte van 118 AI. had. De kraterrand is zoo goed 

als geheel gesloten en ligt aan de zuidzijde 275— 
350 M. boven den waterspiegel; aan de westzijde 
is een smalle kloof, waarin door de Kali Badak 
de afvloeiing van het meer plaats heeft; het meer 
zelf had in 1907 een oppervlakte van 0.7 K.M.2 
Op 29 Januari 1875 is bij de plaats van afvloeiing 
een stuk van den kraterwand afgestort, ten ge
volge waarvan het meemiveau plotseling onge
veer GO Al. daalde en een enorme watermassa 
(40 a 50 millioen AI3.) zich over de westhelling 
ontlastte en groote verwoestingen aanrichtte (zie 
Kol. Verslag over 1875; men noemt dit de „koude 
lahar”).

Erupties van den berg zijn bekend van 5 Juni 
1811, 11—14 Oct. 182G, 1835, 16 Alei 1848, 24 Janu
ari 1851, Januari 1SG4 (Junghuhn, Java III, 707— 
723 met soms uitvoerige beschrijving; en zeer gede
tailleerd in het werk van Air. G. Vissering „Gewel
dige natuurkrachten”). De jongste hevige eruptie 
van 23 Mei 1901 heeft con uitgebreide literatuur ten 
gevolge gehad, die in haar geheel te vinden is bij 

/ Hu go Cool in Jaarb. Mijnwezen 1907 p. 185/0; 
op dien datum werd bijna al het water van het 
meer uitgeworpen en verwoestte, met de losse 
producten op den mantel vermengd, als modder
stroom (lahar) een deel der districten Blitar en 
Srengat; in 1906 werd een ontlastingskoker aan- 
gcbracht, waardoor de waterstand gereguleerd 
wordt. Kaarten en foto’s van het meer en omge
ving zijn in meerdere der bij Cool opgegeven op
stellen te vinden. De in 1901 uitgeworpen asch 
bedekte volgens Houwink (Jaarb. Alijnw. 1901) 
een oppervlakte van 115.065 K.AI2. Over de bezwa
ren van den zandafvoer van den Kloet voor liet 
stroomgebied van de Brantas rivieren de daartegen 
voorgesteldc en genomen maatregelen, zie Verslag 
der B. O. W. over 1911 p. 220.

KLOETOEK (jav.). Zie PSIDIÜA1.
KLOEWAK (jav., mal.). Zie PANGIUAI.
KLONGKANG of KÉLONGKANG (batav., mal.). 

Zie PSOPHOCARPUS.
KLONTGNG. De naam van Chinecschc rond- 

vonlers, zooals ze voornamelijk op Java worden aan- 
gotroiïon on die in den regel manufacturen of ga
lanterieën verkoopen, welke zij of zelf dragen of, 
als de verdiensten wat ruimer zijn, laten dragen 
door een inlandscken koelie. De koopwaar is in doo- 
zon en pakken geborgen, in manden of op schalen 
van gevlochten bam oe, die met een paar rottan- 
lisson aan den draagstok hangen, door den koelie 
op den schouder getorst. De koopman heeft con 
soort rateltje in de hand : een zeer klein trommeltje 
nlot handvat on aan een koordje daaraan hangende 
oen kraal of pit, die bij het vlug ronddraaien van 
hot handvat tegen hot trommelvel sliat. Naar den 
naam 
genoemd..

KLOTOK. Heuvel op 5 K.M. ton W. van de 
hoofd plaats liodiri, met de grotten Sela manglïng. 
Zio KEDIRI.

KNAAGDIEREN (Rodentia), de soorten rijkste en 
m eest verspreidoordedcr ZOOG Dl EREN(zicaldaar). 
Het zijn kleine dieren, die uitsluitend van plantaar
dig voedsel leven. Hun meest kenmerkende eigen
schap is gelegen in den bouw der snijtanden, de z.g. 
„knaagtanden”. Van deze staat meestal in elk der 
beide kaken slechts één paar, zelden (zie HAZEN) in 
de bovenkaak twee paar. De knaagtanden groeien 
permanent: naarmate ze door het knagen aan den 
top afslijten, groeien ze aan het ondereinde aan. Bo
vendien vertoonen ze de bijzonderheid (weer met 
uitzondering van de familie der hazen),dat ze alleen 
aan de voorzijde met email bekleed zijn; doordat nu 
het email harder is dan het tandbeen en dus minder 
sterk afslijt, blijven de knaagtanden steeds een 
scherpen rand behouden. Hoektanden ontbreken 
en de kiezen zijn steeds door een wijde tusschen- 
ruimte van de snijtanden gescheiden. De kauw- 
vlakte der kiezen draagt dwarse lijsten: de meest 
doelmatige inrichting in verband daarmee, dat bij 
het kauwen de onderkaak in voor-achterwaartsche 
richting bewogen wordt.

De Knaagdieren vormen een zeer natuurlijke 
groep van nauw verwante dieren, die echter tenge
volge van de verschillende levenswijze een tamelijk 
uiteenloopénde gedaante hebben. Alen vindt onder 
hen Ioopers en springers, gravers en zwemmers, klim
mers en zelfs zg. „vliegers”, welke echter slechts tot 
zweven in staat zijn.

Van do talrijke families komen er 5 in den Indi- 
schen Archipel voor, n.1.: Leporidac (zie HAZEN), 
Sciuridae (zie EEKHOORNS, DWERGEEK- 
HOORNTJES en EEKHOORNS, VLIEGENDE), 
Spalacidae (zie BAAIBOERAT), Muridae (zie AIUI- 
ZEN en RATTEN), Hystricidae (zie STEKEL
VARKENS).

KNOFLOOK. Zie ALLIITA1.
KNOKKELKOORTS. Nïot zelden met den Engel- 

schen naam dengue f e v e r genoemd, is de naam 
knokkelkoorts door den stads-chirurgijn te Batavia. 
David Bylon, in 1779 gegeven aan een ziekte, die 
epidemisch optreedt en in korten tijd een zeer groot 
aantal personen aantast, zelfs ware pandemieen 
veroorzaakt. Zij begint in den regel zeer plotseling 
en wordt slechts bij uitzondering voorafgegaan door 
enkele dagen, of ook wel uren, van algemeen on wel
zijn, rheumatische pijnen of maagstoornissen. Het 
begin der ziekte is gekenmerkt door koorts met 
huiveringen en pijn in of om één of meer gewrichten. 
Bovendien treedt een huiduitslag op, dat echter een 
zeer voorbijgaand karakter draagt, en daardoor dik
wijls over het hoofd wordt gezien. Dit uitslag bestaat 
in een roodheid (erytheem), die aan het voorhoofd 
het sterkst is. De temperatuur stijgt snel, terwijl de 
lijder wordt gekweld door zware hoofdpijn, het 
sterkst in voorhoofd en oogon. De gewrichtspijnen 
zijn hevig en gaan gepaard met een sterk gevoel 
van machteloosheid. De oogen zijn rood beloo[;on, 
do tong vertoont een dik wit beslag met roode ran
den; braken komt vrij veel voor. Deze toostand 
duurt 3, uiterlijk 4 dagen, on eindigt dan bijna altijd 
kritisch met een sterko zweetafscheiding, die een 
onaangenamen geur verspreidt. Aiccstal één tot drie 
dagen na het intreden van do crisis, in zoldzamo 
gevallen onmiddellijk daarna, krijgen de lijders con 
huiduitslag, soms gepaard gaande met een liehto 
stijging van de temperatuur, en terugkeer van do 
pijn in een of ander gewricht. Dit uitslag begint 
meestal in de handpalmen of de voetzolen, heeft een 
wijnmoeraohtige kleur, on b.oidt zich uit over de ar- 
men, de bconen, do borst, soms over hot gokcclo li-

van dit voorwerp wordt de koopman klontong
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algemeen werk als hoofd red acteur en ijverig; 
medewerker van het suikcrfcijdschrift en als secreta
ris en later hoofd bestuurder van het Algemeen 
Syndicaat van Suikerfabrikanten op Java.

In eerstgenoemde richting heeft hij zich grooto- 
verdienslcn verworven met onderzoekingen over de 
serehziektc, over den invoer van vreemde rietvaric- 
teiten, over selectie van suikerriet op den weg der 
chemische analyse, over liet kweeken van nieuwe 
rietvarieteiten door uitzaaiing, maar zijn hoofdar
beid bleef gewijd aan de bewerking en bemesting 
van het suikerriet, die hij op rationeelen grondslag 
wist te vestigen. In de andere richting van zijn arbeid 
smaakte lvobus de voldoening het Javasche suiker- 
tijdschrift tot het beste en volledigste van dezen
aard te zien opgroeien en op dat hooge peil te zien 
blijven, terwijl hij in dienst van het Syndicaat van 
Suikerfabrikanten den stoot gaf aan menig nuttig 
plan en ook de uitvoering daarvan voorbereidde en 
leidde.

Zijne talrijke geschriften zijn alle opgenomen in 
het Archief der Java Suikerindustrie en in den als 
bijlage van het Archief uitgegeven verzamelbundel 
van belangrijke publicaties, welke vóór 1893 ver
schenen waren.

KOCK (HENDRIK MERKUS BARON DE). Geb. 
te Heusden 25 Mei 1779, zoon van J. C. de Koek 
(lid Her firma Sartorius, Schukort en C3, bankiers 
te Parijs), jpn M. P. Merkus. Na eerst als klerk 
bij het Comité van algemeen welzijn (1795) en bij 
het Min. v. Oorlog (1797) werkzaam te zijn ge
weest, werd hij 1798 benoemd tot 2den legatie- 
secretaris bij den Bataafschen minister op het 
congres te Rastatt; nog in hetzelfde jaar verbon
den aan de zending van Sehimmelpenninck naar 
Parijs, en in 1799 secr. bij den gevolmachtigde te- 
Milaan. Daarna werd hij bij de zeemacht aange- 
steldTm 1801 als oppcrschrijver bij de vloot onder 
De Winter met den rang van kapt. t. zee; in 1803 
als fiskaal en secr. van do vloot onder Verhucll; 
in 1804 als kol. en kap. t. zee tit., functie doende 
van chef van den gen. staf, en in 1800 opper-equi- 
pagemeester van de marine beoosten de Kaap- 
de Goede Hoop. In 1807 te Batavia aangekomen, 
werd hij kommandant over Java’s Oosthoek, Ma- 
doera en Grissee, in 1808 kol. en adjud.-gen. van 
den Gouv.-Generaal, en in 1809 brigadier der legers 
en kommandant der mil. divisie te Scmarang. 
Als chef van den gcneralen staf der marine ging 
hij in 1810 in Franschen dienst over en werd aan
gewezen tot evontueelen opvolger van den Gouv.- 
Generaal Janssens; nade verovering van Java door 
de Engelschen word hij in Engeland in krijgsge
vangenschap gehouden en eerst na het herstel 
onzer onafhankelijkheid in Dcc. 1813 daaruit ont
slagen. In Ned. dienst getreden, werd hij in 1814 
benoemd tot chef van den gcneralen staf van het 
corps, bestemd om naar Java te worden gezon
den ; na den terugkeer van Napoleon werd De 
Koek, die in April 1815 tot generaal-majoor be
noemd was, aangesteld tot chef van den staf van 
het kommando in de Zuidel. depart. te BrussoL 
doch na het herstel der Bourbons kon hij weder 
naar Indië vertrekken; in 1817 te Batavia aan
gekomen, werd hij tot gouverneur der Molukken be
noemd, doch reeds in 1818 eervol uit dat ambt 
ontslagen om als kommandant der troepen in In
dië op te treden (5 Mei 1819). In die betrekking 
onderscheidde hij zich in hooge mate als opper
bevelhebber der expeditie, die in 1821 Palembang, 
onderwierp; benoemd tot Luit.-Gen. (2G Nov. 1821)

chaam. Het lijkt nu ccns op roodvonk, in andeve ge
vallen op mazelen of netclroos, en kan zelfs blaasjes 
of pustels vertoonen.Na een tot drie dagen verdwijnt 
het onder fijne afschilfcring dor huid, die soms twee 
a drie weken duurt en gepaard kan gaan met een 
zeer hevig gevoel van jeuk.

Het is een groote zeldzaamheid, dat iemand aan 
knokkelkoorts sterft. Men kan wel zeggen, dat allen 
genezen, ofschoon velen lang blijven sukkelen aan 
spier- of gewrichtspijnen. Bijzondere geneeswijzen 
of geneesmiddelen zijn niet bekend.Men t racht alleen 
do pijnlijke verschijnselen dragelijk te maken (aspi
rine). De ziekte is besmottelijk; er zijn zelfs goed ge
constateerde gevallen van overbrengen door derden 
waargenomen. Omtrent de ziekte-oorzaak is niets 
bekend.

Knokkelkoorts is een ziekte der warme landen. 
Naar het Noorden is zij doorgedrongen op het Ooste
lijk halfrond tot 41° (Constantinopcl), op het Weste
lijk halfrond tot 40° (Philadelphia), terwijl zij naar 
het Zuiden nog niet de tropen heeft overschreden. 
In Ned. Indië zijn epidemieën opgetreden in 1779— 
1780, 1871—1S73 en 19Ö0.

Literatuur: D. Bylon, Vcrh. Bat. Gen. v. K. en W., 
1780. — G. Ivarsscn, Dengues of Knokkelkoorts, 
1879. — Dr. C. L-. v. d. Burg, De geneesh. in X. I., 
II, bl. 347., Gen. Tijdsclir. v. N. I. XVII, bl. 1, 
XVIII, bl. 3S2, 3S4. — Dr. G. W. Kiewiet de Jonge, 
Tropische ziekten van den Indisclien Archipel, 1909, 

A912.
/ KNOL (GOVERT). Zie CNOLL.

KOBA. Een district van de afdceling Zuid-Banka 
der residentie Banka en Onderhoorigheden, tevens 
de naam van een onderdistrict.

Koba is ook een der 9 mijndistricten, waarin 
het eiland voor de tin winning is verdeeld.

KOBA. Standplaats van het districtshoofd van 
het gelijknamig district der afdceling Zuid-Banka, 
gelegen aan de Oostkust van Banka. Er bevinden 
zich een Gouv. lagere inlandsche school en een 
particuliere chineesche school. De bevolking be
droeg ulto. 1905 bijna 1800 zielen, waarvan een 
zestal Europeanen en 4; 970 Chineezen en een 
8-tal Arabieren.

Over 1914 was de scheepvaartbeweging. aange
komen stoom- en zeilschepen respectievelijk 89 
(235,200 M3 netto inhoud) en 25 (1979 M* n. i.).

KOBOE. Inl. naam op Solor aan den lijslkroko- 
dil Crocodilus jjoroaus Schneid. gegeven. Zie onder 
BOWAJA.

KOBUS (JAN DERK). Kobus werd den 11 Maart 
1856 te Deventer geboren, studeerde, na de Hoo- 
gere Burgerschool in zijn vaderstad te hebben af- 
geloopen, aan het toenmalige Atheneum illustre te 
Deventer en daarna aan verschillende land hou w- 
hoogcscholen in Duitschland. Na volbrachte studie 
reisde hij in opdracht der regeering naar de belang
rijkste landbouwproefstaf ions in Europa en werd 
daarna tot assistent aan liet Rijkslandbouwproef
station te Wapeningen benoemd, waar hij tot het 
jaar 188G bleef. In het jaar 1887 werd Kobus be
noemd tot onderdirecteur van het juist opgeriehte 
proefstation voor de suiker te Pasoeroean, ging in 
1892 over naar Soerabaja als lïoofd redacteur van 
het toen opgerichteArcïiicf voor de Java Suikerin
dustrie, maar hij kwam reeds in 1897 naar het 
Proefstation te Pasoeroean terug en wel in de kwa
liteit van directeur, eene betrekking, die hij tot zijn 
dood in 1910 heeft vervuld. Zijn arbeid kan in twee 
groote onderdeden gesplitst worden en wel in spe
ciaal werk in dienst van do suikerrietcultuur en in
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KOOK (HENDRIK MER KUS BARON DE) KOEAU. 3 r,iy

declingcn Beneden Daj^k, Boven Dajak, Sampit 
en Kota Waringin. Cy

KOEALA KAPOEA3. Hoofdplaats der gelijkna
mige afdccling van dc residentie Z.-O.-afdeeling 
van Bornco, gelegen aan dc Kleine Dajakrivicr 
(Kapoeas Moerocng) ter plaatse, waar die zich 
verccnigt met dc Pocloc Pctak of Andjaman, arm 
van de Barito. Ook staat die hoofdplaats door 
een gegraven kanaal naar de Barito-rivier in y , 
rechtstreeksche communicatie met Bandjermasin/^7 ^

KOEALA LAMBEUSÓË. Zie LAMBEUSÓË. '/
KOEALA OENGA. Zie OENGA.
KOEALA SIMPANG. Standplaats van den civie- 

len~gêzaghebber der ondcrafdeeling Temiang, af- 
deeling Oostkust van Atjèh, gouvt. Atjeh en O.

KOËALOE (KWALOE, HOE ALOË). Zelfbc- 
sturend landschap, deel uitmakende van dc onder
afdeling Laboean Batoe der afdccling Asahan 
het gouvernement Oostkust van Sumatra. Het 
omvat den beneden- en een gedeelte van den 
bovenloop der Kocalocrivier en is gelegen tus- 
schen de landschappen Asahan in het N. en 
Bila in het Z., Straat Malaka in het O. en de 
tot de residentie Tapanocli behoorende BatakJan- 
den in het W. Behalve in het Westelijk gedeelte 
is de bodem een uitgestrekt moeras, dc kam
pongs zijn langs dc rivieroevers gelegen. Bij 
overeenkomst van 1S85 werd aan het Gouverne
ment het recht van belastingheffing afgestaan 
voor f 20.000 ’s jaars en in 18S6 werd Koealoe 
met Lcdoeng onafhankelijk van Asahan verklaard, 
in welk jaar ook de tegenwoordige Zelfbcstuurder 
tot Jang di pertocan van het landschap werd ver
heven; deze is zeer na verwant aan den Sultan 
van Asahan. Het met het Zelfbestuur van Ivcca-

werd hom bovendien nog do betrekking toever
trouwd van Luit.-Gouverncur van ’s Rijks Aziati
sche bezittingen, met opdracht bij overlijden of ver
trek van den Gouv.-Generaal diens ambt tijdelijk 
waar te nomen. Den lsten Jan. 1820 trad hij dan 
ook als waarnemend Gouv.-Generaal op; 11a de 
aankomst van den Comm.-Generaal Du Bus de 
Gisignies legde hij die betrekking neder, doch bleef 
als Luit.-Gouv.-Generaal en lcgcrkommandnnt de 
eerste persoon na den landvoogd, tot hij 16 Jan. 
1830 die betrekkingen nedcrlegdc en naar Nederland 
vertrok. Groote diensten had hij intusschcn bewezen 
door de bestrijding en beëindiging van den opstand 
van Dip 1 Negara (over zijne handelwijze bij dc ge
vangenneming van D. N. zie Ivielstra, Tijdspiegel, 
Jan. 189S). In Nederland werd Dc Koek aangesteld 
tot opperbevelhebber der .troepen in do provincie 
Zeeland en met den titel Baron in den adelstand 
verheven ; van 1 Dcc. 1830 tot 12 Mei 1841 bekleedde 
hij de betrekking van Minister van Binnen]. Zaken; 
tegelijk met zijn eervol ontslag werd hij Minister 
van Staat en Kanselier der beide Ned. orden. 
Daarna werd De Koek nog benoemd tot lid van 
dc Eerste Kamer (8 Jan. 1842) en voorzitter van 
de Ridderschap van Noord Brabant. Den 12den 
April 1845 overleed hij te ’s Graven liane__

KODHOEK (mad.). Zie MORINDA TINCTORIA.
KODI BENGEDO en KODI BOKOL. Twee land

schappen der ondcrafdeeling Noord-West-Soemba 
van de afdccling Soemba, res. Tiinor en Ondcr- 
hoorigheden.

KODJA (IKAN). Zie LIPVISSCHEN.
KODOK, Javaansche naam voor kikvorsch en 

pad. Andere Javaansche namen voor vergiftige 
soorten zijn Kangkoetig en Kin tel. voor eene groote 
soort kikvorsch bangkokan, voor een boomkikvorsch 
bèntjok. Soendanecsche namen zijn voor den ge
wonen kikvorsch bangkong, voor de boomkikvor- 
sehen tjeuhaj en tjakoeng. Voor de Maleische namen 
zie KATAK en KANGKOENG.

KODOK (IKAN). Zie PADDEVISSCIIEN.
KOEAJANG(?). Naam op West-Sumatra voor 

Ircna crinigera, maar ook voor Bhringa rcmijcr. 
De inboorlingen op Mendanao noemen Ircna 
crinigera Mas-kapor, de Maleiers op Sumatra 
Biangkapoer( ?). Zie ook DRONGO.

KOEALA. I Naam van een langzamerhand in 
beteekenis toenemende handelsplaats in de ondcr
afdeeling Boven Langkat (afdccling Langkat van 
het gewest Oostkust v. Sumatra), welke met een 
stoomtramweg naar Bindjei is aangesloten aan het 
Deli-8poorwegnct.

IT. Naam eener aan den transportweg naardc 
Alaslanden in de onderafdcclirg do Karolanden (af- 
decling Simcloengoen en de Karolanden van het
zelfde gewest) gelegen vrij aanzienlijke Batak- 
kampong.

KOEALA (KOEWALA) (mal., en atj.). Rivier
monding. De namen van aan riviermondingen^ge- 
legcn plaatsen worden veelal met Kocala samen
gesteld : Koeala Gigiëng, Ka Baft Oe, Ka Kapoeas, 

Soms begrijpen wij onder zoo’n naam ook liet 
achterland van dc eigenlijke Kocala en spreken 
bijv. van de landschappen Koeala Batèë, Koeala 
Daja, Koeala Tjara*" Món, enz.

KOEALA BATÈË. Zie BATÈË.
KOEALA DAJA. Zie DAJA.
KOEALA GIGIËNG. Zie GIGIËNG.
KOEALA KAPOEAS. Afdccling der residentie 

Zuider- en OostcrafdccJing van Bornco met ge
lijknamige hoofd plaats en verdeeld in do ondoraf-

van

loe gesloten politiek contract werd in 1907 ge
wijzigd/^»

QEALOE (KWALOE, HOEALOE.) Rivier in 
het gewest Oostkust van Sumatra. Heeft hare bron
nen in dc residentie Tapanoeli ten Z. van het Toba- 
mecr. Do voornaamste bergen, waarop de rivier en 
haar zijrivieren ontspringen, zijn toppen van de 
grensgebergten van Habinsaran. De bovenloop 
komt van den Dolok Pinggol ni Bodilen vormt met 
zijn takken nauwe, diepe kloven in liet vaste ge
steente, waardoor het water als een schuimende

K

massa geperst wordt. In 1890, tijdens de excursie 
tegen dc in Oeloe Ivoealoc gelegen landschap
pen Locmban Pinasa en Djandji — die een inval 
hadden gedaan in Padang Lawas en de kampong 
Si Oclamboe hadden geplunderd — werd door 
den tocnmaligen 2cn luit. der artillerie J. B. Dover 
de door de colonne afgclcgde route in kaart ge
bracht, waardoor ccnige gegevens omtrent den 
loop der rivier werden verkregen. Behalve de 
oven genoomdo omvat do bovenloop nog do land
schappen Hito Tanah, Loembau Rohab, Taloeng, 
Locmban Balik, Parsomboeran en Locmban Rau. 
Zijrivieren in Oeloe Koealoe zijn dc Aek Si Kap
pa en Aek Pagar Batoe. Binnen het gebied van de 
Oostkust van Sumatra neemt de K. links de Toom- 
boes en rechts de Boeloo Soma, Ajer Natas, Pa- 
mèkè en Ajer Koowo op, waarna zij zich door 
opname van de Lcdoeng aanmerkelijk verbreedt, 
het rivioreilandje Poelau Djoerapan voimt en met 
een bijna negen kilometers wijden mond bij Tan
djong Lcdoeng even bewesten den mond der Pa
nei in dc Straat van Malaka valt.

Zie SU MAT RA (riviere n)

enz.

KOEANTAN.
(Iv wan tan).

KOEAU, KOEAOW of KOEWAU. Naam op
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West-Suruatra voor de Argus-f&zant, Argvsiatms 
■argus (zie PAUW); op Oost-Sumatra bij de Maleiers 
•Oeau.

KOEBANG of Ivocbangan. I. Do poelen waarin 
‘de karbouwen zich wentelen of waar zij zich ba- 
'den (Sum. Westk.).

II. Koebang Tigö Baririk (do drie koebang- 
boomen op één rij) in vroegere eeuwen een hoog 
rechtscollege bij Koemanis, Sum. Westk. (T. B. G. 
dl. LV, 1913, bl. 240).

"KOEBANG NAN DOEö, (de twee koebangboo- 
men). I. Kampoeng en marktplaats in de landstreek 
Tjandoeng bij Fort de Ivock, Sum. Westk.

II. de oude hooTcTpIaats van Soepajang,nu een dis- 
tricTvai UI <fc>ifdéïaftTée' lm g A1 ah a n Pandjang (zie al
daar), Sum. Westk. Het plaatsje is gelegen op een 
heuvelrug aan den linkeroever der Batang Lawa§, 
aan den grooten weg van Solok naar Mocaru La- 
boch, 20 K.M. ten Z.O. van Solok. De koebangs, 
die de plaats haar naarn gaven, staan op het markt
plein. De oude controleurswoning is ingcricht tot 
pasanggrahan, hoogte 93(5 M. Er hcerscht een 
frisch, gezond klimaat./;’

KOEBELA (Aroeeil.). Zie PÈRGAM en DUIF.
KOEBOE. Landschap op de O.kust van Suma- 

tra, onderhoorigheid van het landschap Sialc. Het 
strekt, zich ten O. uit langs de Straat van Malaka, 
ten Z. is de grens de waterscheiding van de Bangka- 
en Kocboe-riviertjes, terwijl de grens met Panei, 
volgens de bestuurders van dat landschap, de 
Telagan Tegerang zou zijn en volgens Siaksche 
opgave de Soengei Sitoekang. De bevolking woont 
grootendeels in de benedenstreken, nabij de ICoc- 
boe-rivier; aan de overige riviertjes, die in de 
Straat van Malaka uitmonden — met uitzonde
ring van de Dahoen — hebben zich Chineezen 
gevestigd, die zich met de vischvangst bezig hou
den. De inlandsche bevolking is thans in 4 soe- 
koe’s verdeald (vroeger slechts in 3); aan het hoofd 
van 3 dier soekoe’s staan datoek’s, terwijl de leden 
der 4de soekoe onder vier panghoeloe s gesteld 
zijn. Zij houdt zich bezig met het bebouwen van 
ladangs, de vischvangst en de inzameling van 
boschproductcn; evenals in het nabijgelegen Bang- 
ka volgen de kinderen de soekoe der moeder, of
schoon het in Koeboe mogelijk is, dat de zoon zijn 
vader als soekoehoofd opvolgt, al behoort hij niet 
tot de soekoe van zijn vader. Het bovengenoem
de riviertje Koeboe is zeer onbeduidend; het zou 
zijn oorsprong hebben in het moeras Laoet Lam- 
pangga, en valt ten Z, van Tandjoeng Bangsi in 
zee. Zie H. A. Hymans van Anrooy, T. Aardr. 
Gen. He ser. I, m. u. a. bl. 300; ld., T._Bat. Gen. 

✓XXX bl. 388; J. A. v. Rijn v. Alkemade, Bjjdr.
/ CT. L. en Vlk. IVe Ser. VIII bl. 28.
O- KOEBOE (ORANG) worden beschouwd de oudste 

bewoners van Sumatra te zijn; de naam wordt afge
leid van „ugoeboe” (=rondzwerven); zij waren vroe
ger nomaden; eerst in de laatste jaren zijn zij tot 
vaste nederzettingen gedrongen. Koeboe’s zonder 
vaste woonplaats zijn thans een groote uitzondering 
geworden, het Koeboegebied wordt begrensd door 
de rivieren Moesi, Rawas, Tabir en Djambi; echter 
zijn ook Koeboenederzettingen aangetroffen in 
Ma Boengo, bewesten de Tabir, aan de Singoan 
benoorden de Djambirivier en komen soms wel 
zwervende Koeboes in Tebing Tinggi, ja tot 
de Koméringrivier (dus ver bezuiden de Moesi). 
Hun afkomst ligt in het duister; onder de Koe
boe’s in de onderafdeeling Koeboestrekon 
de controleur Van__Dongen^het verhaal dat zij

*yt 'O'j

zouden afstammen van ccn broeder en zuster, 
die in overoude tijden door zeeroovers, wegens 
liet plegen van bloedschande, in de toenmaals on
bewoonde bosschen aan de kust van Sumatra aan 
wal werden gezet. Als oudste Kocbocncderzetting 
noemt men Öcloe-Kcpnjang, dicht bij de doesoen 
PGnamping aan de Lalangrivier. Er zijn bij de Koe
boe’s piagems in bewaring, afkomstig van Ratoe 
Senoehocn, een Palcmbangschc Vorstin, die 3 eeu
wen geleden leefde; zij bestaan uit een rood koperen 
plaat, ccn karbouwen hoorn met een stuk papier er 
in, en een koperen kom; van deze vorstin ontvingen 
zij het eerst kleedingstukken en leerden zij zout ge
bruiken. Hoewel thans bijna allen in doesoens (dor
pen) vereenigd, hebben zij een groote voorliefde 
behouden voor het boschleven, en veel afkeer van 
geregeld werk. In 1838 zouden er reeds 25 vaste ne
derzettingen hebben bestaan (met 356 huizen); hun 
aantal werd geschat-toen 2000 te bedragen; in 
1906 + 7000. Zij belmoren tot de kleine menschen, 
wat Jichaamsgrootte betreft ; de mannen hebben een 
gcmiddcldelcngtc van 1.588M.,de vrouwen van 1.508 
M.; zij zijn donkerder van kleur dan de gewone Ma
leiers; hun vrees voor water is zoo groot, dat ze zich 
nooit wassehen; ze verspreiden dus een ondragelij- 
ken geur, en Jijden veel aan huidziekten. Dr. Hagen 
verdeelt hen in twee duidelijk van elkaar gescheiden 
en zelfs aan elkaar tegenovergestelde anthropologi- 
sche groepen (kleine van 1.567 M. met lang hoofd, en 
groote van 1.611 M. met kort hoofd), die elk een 
eigendommelijk gezichtstype hebben en waarvan de 
kleine als het oorspronkelijke type moet worden be
schouwd, dat zeer treffende overeenkomst vertoont 
met de overige primitieve volken van den Malei- 
sclien Archipel; hun kinderrijkdom is zeer gering 
en do kindersterfte groot (33 %); hun woningen, 
van zeer lichte materialen saamgcsteld en op palen 
gebouwd, zijn zeer klein (10 a 15 M.2}, met zoo goed 
als geen huisraad en meestal door meer dan één ge
zin bewoond. Zij zijn zeer zwijgzaam, vreesachtig, 
schuw, goedig, en bezitten een scherpe opmerkings
gave. Zedclijk stolt men hen hoog. De kleeding is een 
schaamgordel uit boomschors (of katoen) voor beide 
geslachten (de kinderen loopen tot 10-jarigen leef
tijd naakt) en een hoofddoek van boomschors (of 
van katoen), doch in dc doesoens neemt men meer 
en meer de Malcischc klcederdracht over. Rijst en 
zout wordt gekocht of geruild, doch overigens voe
den zij zich met alles (zelfs met krengen), wat in 
hun naaste omgeving te vindon is en wat jacht on 
vischvangst hun oplevercn. De bereiding van het 
voedsel is hoogst primitief; vroeger werd vermoede- 
Jijk alles rauw gegeten, ofschoon liet maken van 
vuur door wrijving van stukjes hout over elkaar 
hun bekend was. Voor een groot deel zijn zij (of 
noemen zicli)Mohammedaan;huwelijken worden nog 
meestal volgens eigen gewoonten (met weinig om- 
slrg) gesloten; monogamie is regel, doch het komt 
voor dat één man twee vrouwen heeft; echtscheiding 
komt voor. Stamverband bestaat niet, wel familie
verband; hoofden konden zij niet, rangen en titels 
evenmin. Het waren bosclmomaden, zonder vaste 
woonplaats, bijna zonder kleeding, zelfs zonder op- 
schik, zonder de eenvoudigste, losse familie-or- 
ganisatie, zonder landbouw, zonder eenig godsdiens
tig begrip, schuw als een wild dier. Lijken worden 
thans onder de aarde begraven, vroeger werden zo 
in een hutje in het bosch gelegd, en daaronder een 
vuur, in de hoop dat het hutje met inhoud zou 
branden. Het geloof aan voorteekens is algemeen; 
voor geestenbezwering heeft bijna elke streek zijn
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hoofdmalim of doekoen malim, een functie, die zoo
veel mogelijk in één geslacht blijft. Voordat zij in 
vaste dorpen woonden, kwamen zij mot de buiten
wereld nimmer in aanrakingdan door tusschenkomst. 
van hun Djénang, een Maloier die op een of andere 
toevallige wijze hun vertrouwen had weten to win
nen; met handelaren onderhielden zij een ruilhan
del op bepaalde plaatsen in het bosch, zonder dat 
men elkaar ooit zag. Hun taal is een dialect van het 
Maleisch, vermengd met Javaanschc, Redjangsche 
en Minangkabausche woorden.

Literatuur. Ind. Magazijn, 2c twaalftal no. 5 en G. 
Bat. 1845 p. 102; T. v. N. I. Ie Jaarg. 2e dl. p. 28G 
(Bat. 183S); Ausland 10/10 1856 no. 41; Bijdr. T. 
L. en V.v.N.I.1872, 3e Volgr.,7edk p.22G;Tijdschr. 
v. Ind. T. L. en V. dl. 21. 1S75 p.447; Middcn-Suma- 
traexpeditic-Volksbeschrijving; Wanderungen chics 
Naturforschers im Mal. Arcli. von 1878 bis 1883, door 
Henry Forbes, vertaald door R. Teuschcr, Jena 
1886; Tijdschr. BB. I, 18S8, p. 359; ïijdsclir. BB. 
1889, III, p. 364; Tijdschr. BB., XXX, i90G, p. 225, 
en in Bijdr. T. L. en V. v. N. I., 7c Volgr. 9e dl. 1910 
p. 181, en dl. 67, 1912, p._23/en Voröffentlichungcn 

, aus dem Stadtischen Völk/r-Muscum, Frankfurt a. 
/Main. 1908; Beschrijving en volledige literatuur- 

' opgave in Tijdschr. voor Geschied. Land- en Volken
kunde, 1915. blz. 168 en 228. J—- 

KOEBOE. Landschap op Bomco’s W.kust, res- 
sorteerend onder de onderafdeeling Pontianak der 
gelijknamige afdeeling, bevat de dclta-cilanden 
begrensd ten N.W. door de Poengoer en Kapocas, 
ten O. door de Mcndawak en Lida., ten Z. door 
de Sèlat Maja. Het landschap, op 5088 K.AI.2 
(volgens Tabel planimetr. meting O.-I. uitgave 
1895) geschat, bestaat uit moerassige en met wil
dernissen bedekte kustlanden. De eenige hoogte 
van beteekenis is de G. Ambawang (360 M.). Het 
heeft hoofdzakelijk in het N.W. cenc gevestigde 
bevolking. Aan het hoofd van het rijkje, dat on
geveer gelijktijdig met Pontianak werd gesticht, 
staat een Vorst, die den titel van Toewan (heer) 
voert; hij heeft zijn verblijf te Kocboc, niet ver 
boven de monding der Terentang. Zie T. Bat. 
Gen. XI (1862) bl. 138. Op 4 Nov. 1900 overleed 
«le in 1871 als zoodanig opgetreden Toewan (heer) 
van Koeboe; zijn tot opvolger in het bestuur aange
wezen zoon werd eenige dagen later, onder nadere 
goedkeuring en bekrachtiging van de Regcering, 
door don resident bevestigd in do waardigheid van 
bestuurder van het landschap, nadat bij de ver- 
eisclde akte van verband huil bccedigd, bezegeld en 
ondortcckend. Die akte van verband zoomede de 
akte van bevestiging werden goedgekeurd en be
krachtigd bij Gouv. Bt. van 16 Juli 1901 No. 8.

In April 1911 werd de bestuurder Sjarif Abbas al 
Aydrocs van zijn waardigheid ontheven wegens 
schending van het contract, onwettige heffingen enz. 
Tot bestuurder werd daarop benoemd Sjarif Dzin 
ibn oei Marchoom Sjarif Ismail, die in September 
1911 de korte verklaring aflegde, welke bij Gouv. 
Bt. van 15 .Jan. 1912 No. 79 weid goedgekeurd.

Bij den top Telok Ajer (hoogte 158 M.) is in 
1905 eene fabriek opgericht ter verwerking van 
bakaubast tot „cutch” (looistof). Deze onderneming 
heeft een tijd lang stil gestaan, doch is sedert 
heropend. De verhooging van het invoerrecht op 
cutch in Amerika, hot voornaamste afzetgebied, is 
hieraan niet vreemd.

De rivier Koeboe is een zijtak der Kapocas en 
mondt uit in den zeeboezem Koewala Koeboe of 
Sölat Padang Ti kar. c ’

KOEBOE KARAIYIBIL. Spoorhalte, 9 K.M. ten O. 
van Padang l’andjang.aan den weg naar Sglok;hier 
begint de weg naar Fort van der Gapellen, Sum. 
Westkust. *

KOEBOE OELO LEKO. Belangrijke marga van 
de voormalige onderafdeeling Koebocstreken in de 
afdeeling Palcmbangsche Benedenlanden, gelegen 
aan den bovenloop der Batang Hari Lèko, een lin
ker zijrivier van de Moesi. De marga, die verdeeld 
is onder 4 doesoens, beslaat een oppervlakte van 
1400 K.M.2 en telt slechts 700 inwoners, allen Koe- 
bocs. Hoofdplaats is Lceboek Bintialo. De marga 
heeft meer bekendheid gekregen, doordat hier be
langrijke pelroleurnbronnen vermoed worden o. a. 
in het noorden aan de Socngoe Toeboc. Het ver
keer geschiedt er bijna uitsluitend te water, daar 
de enkele slechts weinig begaanbare voetpaden een 
deel van liet jaar onder water staan. Toch wisten de 
Djambi opstandelingen in September 1916 ook in 
deze afgelegen streek aanhangers te maken. Bij de 
opheffing van de onderafdeeling IvocbGestreken in 
1915,kwam de marga wederonderde onderafdeeling 
Mocsi-ilir, waarbij zij vóór 1906 reeds behoorde.

KOEBOENGi Koebiu).(MAL.). Zie EEKHOORNS, 
VLIEGENDE en MAKI, VLIEGENDE.

KOEBOER RADJö. Hindoc-oudheden in de nagri 
LimÖ Kaoem (zie aldaar).

KOEBOESTREKEN. Voormalige onderafdeeling 
der afdeeling Palcmbangsche beneden landen in 
het N.O. der residentie Palembang. Zij omvatte 
hoofdzakelijk het stroomgebied der Lalang- en 
Toengkalrivicren (zie aldaar) en der Batang Hari 
Lèko en besloeg een oppervlakte van 
K.M.2. De inhecmsche bevolking van + 8800 
zielen (1915) bestaat voor ongeveer de helft uit 
Koeboe’s (zie KOEBOE (ORANG), die zich lang
zamerhand in vaste nederzettingen hebben ver- 
eenigd, hoofdzakelijk aan de rivieroevers. Rondzwer
vende Koeboe's vindt men in dit ressort niet meer. 
Een veestapel ontbreekt er ten cenenmale; de land
bouw staat nog op bizonder lagen trap, de bevolking 
houdt zich in hoofdzaak bezig met de inzameling 
van bosch producten (djeloctoeng, rotan, was, da- 
mar, hout), met jacht en vischvangst. Voorts zijn er 
een 25-tal Europeanen woonachtig op de boorter- 
reinen der Kon. Petrol Mij. waar ook eenige 
honderden Javaansche en Chincesohe contract
koelies werkzaam zijn en op de houtaankapondcr- 
nemingen in Dawas en Koeboe Ocloe Lèko. Te 
Bajoeng Lentjir aan den rechteroever der Lalang- 
rivier, op 177 K.M. van zee, wonen enkele Chi- 
necsche en Palcmbangsche handelaren. Tot 1906 
maakte deze onderafdeeling een deel uit van de af
deeling Iliran en Banjoe Asin, op 1 Februari 1916 is 
de onderafdeeling opgeheven en gevoegd bij de on- 
derafdeeling. Banjoe Asin, behoudens de marga 
Koebocstreken, welko als Batang Hari Lèko een 
deel uitmaakt van do onderafdeeling .Moesi Ilir. 
Hiermede hield Bajoeng Lentjir op standplaats te 
zijn van een controleur.

KOEBOETAMBAHAN. District van de afdeeling 
BoêïcTehg, residentie Balf en Lombok.

KOEDA (Mal., Sokkd.). Zie PAARD.
KOEDA (IKAN). Zie ZEEPAARDJES.
KOEDA AJER, K. ARAU. K. RIMBOE. Zie TA

PIR,
KOEDOE (jaw, soes d. ). Zie MORIN DA TINC- 

TORIA.
KOEDOES (SOENAN). Zie HEILIGEN (MOH. 

INDISCHE).
KOEDOES. Afdeeling en regentschap van do
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KOEJA. Naam door Socndaueczon aan dc echt© 
rivierschildpadden (Trionychidac) gegeven (zie onder 
SCHILDPADDEN, fam. Trionychidae II, B. 4).

KOEKANG, ook koengkang, pockang (Mal.); 
mocka (Soend.); koelikap (Bat.) oew& oewa (Jav.), 
Nyctivbus coucang Bodd. = tardigradus Fisch.) Is 
in don Indischen Archipel do eenigc vertegenwoor
diger van de Nycticabidac, een familie der Half
apen (zie aldaar). Hij is van Bengalen en Cochin- 
cliina over Sumatra, Banka, dc Natoena-eil. en 
Borneo tot Java en dc Philippijnen verspreid in 
een aantal variëteiten, die tegenwoordig ook wel 
als zelfstandige soorten beschouwd worden (zoo 
worden uit den Archipel onderscheiden: N. liilUri, 
Stono and llehn en mal ai anus, Anders., beide van 
Sumatra, de laatste bovendien van het Maleische 
Schiereiland; Natunae, Stone and llehn; javanicus 
E. GeofL, bancanus; borneamis; verg. Lyon, Notes 
on the Slow Lemurs. Proc. U. S. Nat. Mus. XXXI, 
1900, blz. 527). Het zijn kleine, ongeveer 31/, dm. 
lange, wollig behaarde dieren met een zeer korten 
staart, kleine ooren en grootc oogen, dit laatste in 
verband met de nachtclijke levenswijze. Zij leven, 
eenzaam of in paren, op boomen, waarin ze overdag 
met opgcrold lichaam slapen, terwijl zij ’s nachts 
zich langzaam voortbewegen. De kleur is grijsach
tig, met een smallen, bruinen, overlangschen band 
over het midden van den rug en een donkerbruinen 
ring om elk oog. Hun voedsel bestaat vooral uit 
bladeren en vruchten, maar ook uit insekten, 
vogels en hun eieren, enz.

KOEKOEKBËLOEK(KOKOK BÉLOEK).ZietJIL.
ROEKOE MATJAN (mal.). Zie HURA.
KOEKOEK. De koekoeken (Cuculidae) worden in 

een groot aantal soorten overal op de eilanden van 
den Indischen archipel gevonden. Het zijn vogels 
zeer verschillend van vorm en grootte, met 2 naar 
voren en 2 naar achteren gerichte teenen, met meest
al langen staart en haakvormig gebogen snavel. 
Zij voeden zich bijna uitsluitend met insecten en klei
ne repliliën en amphibiën. De voortplanting van do 
meeste soorten is merkwaardig, daar zij zelf geen 
nest bouwen en de eieren uitbroeden, maar deze in 
de nesten van andere vogels leggen, die voor liet uit
broeden en voor de opvoeding der jongen zorgen. 
Van de in den Archipel voorkomende soorten noe
men wij de volgende: Coccysles coromandus, een kuil - 
koekoek met witten halsband van Java, Sumatra, 
Borneo en Cclebes; Calliechthrus Icucolophus van 
Nieuw Guinca, Salawatti, Waigeoc en Misooi; do 
donker gekleurde, witgevlokte Surniculus lugubris, 
këdasih itam van Sumatra, Java, Borneo en Cele- 
bes; deze vogel houdt zich steeds in het dichte lom
mer op en roept zoowel bij dag als bij nacht; op Ba- 
tjan leeft de slechts in enkele exemplaren bekende S. 
Jiïisschenbroeki; de groote Ilicrococcyz sparverioides 
is op Borneo gevonden; IJ. Boekt, iets kleiner, van de 
bergen van Sumatra en Noord-West-Borneo; II. 
fiujax van Sumatra, Java en Borneo; de iets kleinere 
II. namis ook op Borneo gevonden en II. crassiros- 
Iris, zeldzaam, van Celebes. De op het Indische vaste
land zeer verbreide Cuculus microplerus wordt ook 
gevonden op Java, Sumatra, Borneo en Tcmatc en 
heeft een langer en zwaarder gebouwden snavel dan 
onze gewone Koekoek; Cumlus Idcphonus, een vo
gel, die onze gewone Koekoek in Noordoost Azië 
en Japan vervangt, komt ook op Java, Borneo, 
Sumatra, Timor on de Molukkcn voor; eenigs- 
zins op onzen Koekoek gelijkend, doch kleiner, met 
ander stemgeluid en verschillend gekleurd, is G. 
intermedius, ook vrij wel over geheel Azië verspreid,

residentie Semarang met cene oppervlakte van 590 
K.M.=. Dc afdeeling bestaat uit een contröle-afdce- 
ling en vier districten Koedoes, Tjcndana, Oenda- 
kan en Tènggeles.

De bevolking bedroeg op ulto 1915 ruim 27S.000 
zielen, waarvan 3S0 Europeanen, 4300 Chineczen, 

40-tal andere Vreemde Oosterlingen.
In het Zuiden der afdeeling in liet district Oen- 

dakan, vindt men dc llawa gëdé, een groot moeras, 
dat zich ook uitstrekt over het daaraan grenzend 
district Kajèn (zie aldaar). De afwatering van dit 
moeras heeft plaats door de Djoewanarivier.

De westgrens der afdeeling wordt gevormd door 
de kali Scrang (zie aldaar), die aan beide oevers is 
bedijkt. Te Wilaloeng (district Oendakan) is ccn 
groote sluis gebouwd, die het bandjirwater bij hoo- 
gen waterstand van de Tanggoelanjin naarde Baba- 
larivier afvoert, en zoo naar de Djoewanarivier. In 
het begin van 1910 hebben in de afdeclingen Dëmak, 
Koedoes en Japara groote overstroomingen plaats 
gehad, doordat de dijken doorbraken.

Er zijn drie suikerfabrieken. Aan de Japarasche 
cultuurmaatschappij, eigenares der suikeronderne
mingen Rèndèng en Tandjangmodjo, is vergunning 
gegeven tot het winnen van kalksteen ten behoeve 
harer ondernemingen in het district Oendakan../; -

KOEDOES,^Dist riet van het gelijknamige regent
schap en de gelijknamige afdeeling van de residentie 
Semarang, met eene oppervlakte van di 76 K.M.2. 
Er komt één suikerfabriek voor: Rèndèng. Op ulto. 
1905 had men er eene bevolkiug van ruim 90.000 
zielen, waarvan — 270 Europeanen, bijna 4100 
Chineezen, + 30 Arabieren en 30 andere Vreemde 
Oosterlingen. Het district is verdeeld in drie onder- 
districten,^ T * ' "

KOEDOES. Hoofdplaats van de gelijknamige af- 
deeling, het régent schap cn district van de residentie 
Semarang, gelegen aan den grooten postweg cn de 
stoomtramlijn Scmarapg-Lasëm. en aan dc Kali 
Gëlis. Dc hoofdplaats is vrij groot en kenmerkt zich 
door fraaie houten inlandschc huizen, van kostbaar 
snij- en lofwerk voorzien.

De inwoners zijn grootendeels handelaren, die 
overal op Java heentrekken en soms jaren van huis 
blijven. Men onderscheidt Koedoes in een oude cn 
nieuwe stad; de eerste draagt voornamelijk roem 
op het graf van Pangéran Koedoes en op dc oude 
moskee of liever minaret, die daarnevens omhoog 
rijst.

Ki
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Men vindt er eene belangrijke Chineesche wijk. 
Verder heeft men er drie druk bezochte pasars, 
w.o. de groote en bekende pasar Kliwon en een 
veepasar, alwaar ook vee uit de omliggende af- 
dcelingen
wordt. Van de inlandschc nijverheid dient vermeld 
te worden dc fabricatie van inlandschc sigaretten, 
die zelfs naar Oost-Java worden gezonden.

Op ultimo 1915 bedroeg dc bevolking 38.800 zie
len, waarvan een 230-tal Europeanen, een 4000-tal 
Chineezen, en een 40-tal andere Vreemde Ooster
lingen.

Omtrent het graf bij dc desa Tjolo; zie TJOLO.
KOE-IEN. Riviertje op de Z.kust van Borneo, 

dat zijn naam gaf aan de vroegere onderafdeeling 
in Bandjermasin, Koewin, de omstreken der hoofd
plaats bevattende. Het eiland Tatas, dat vóór 1860 
met het Z. daarvan gelegen land het Gouv.gebied 
uitmaakte, terwijl de dorpen ten O. der Koe-ien en 
de Kajoe Tangi aan den Sultan behoorden, wordt 
gevormd door de Antassan Koe-ien (zie aldaar), de 
Martapoera cn de Barito.

{
Rembang afkomstig, verhandeldvan
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komt overal in onzen archipel voor tot Nieuw-Gui
nea; C. poliocephalus gelijkt op onzen Koekoek, doch 
is kleiner on heeft korter staart, op .Java en Bornco; 
zeldzaam in onzen archipel en daar slechts op Ter- 
nato gevonden, is G. pallidus van Australië; G. 
sonnerati van Sumatra, Bornco, Java en Timor. 
Cacomanlis merulinus, Piet van Vliet of kédasih, is 
een kleine Koekoek, van boven bruinachtig-olijf- 
kleurig, van onderen roodbruin, kop en stuit grijs, 
die onafgebroken een eentonig geroep laat hooren, 
van Sumatra, Java, Bornco en Gele bes; C. variolosus 
van Timor, de Molulcken en Nicuw-Guinca heeft, de 
bovendeden donkerder gekleurd dan laatstgenoem
de soort, waarmede hij overigens groote overeen
komst vertoont; C. inspcralus van de Aroe-eilandcn, 
de Molukkcn en Nicuw-Guinca is nog donkerder ge
kleurd ; op Celcbes en Boe roe. .vindt men een op dezen 
gelijkenden Koekoek C. virescens; G. castan ei ventris 
in beperkt tot Australië, Nieuw-Guinea en de Aroe- 
cüandcn ; op Java en Sumatra wordt nog gevonden 
de continentale G. pnsserinvs, somber gekleurd, 
olijfkleurig getint op vleugels en mantel; van het ge
slacht Mcsocalius is slechts ééne soort bekend. M. 
palliolalus van Australië, Batjan, de Aroe- en Kei- 
eilandcn. De Brons kookoe ken zijn ver
tegenwoordigd door eenige soorten van het geslacht 
Chalcococcyx: C. zanthorhynchus van Sumatra, Bor- 
neo en Java is violetkleurig mot gouden weerschijn 
en witten buik; de metallisch groene, koperkleurig 
gevlekte C. maculatas op Sumatra; C. basal is van Ja
va, Lombok, Flores, Timor en de Aroe-eilanden; op 
Java, Bornco, Flores tot Nieuw-Guinea leeft C. 
malayanus, van boven grijs met gouden glans, 
onderdeden wit, met grijze dwarsbanden, leeft 
in lage streken, meest in laag hout; G. poccilurus 
van Nieuw-Guinea, Amboina, Misooi en Goram 
heeft de bovendeden grijsachtig kopergroen, onder
deden wit met bronsgroene dwarsbanden, voedt 
zich met harige rupsen, roept onaangenaam en legt 
de eieren in nesten van kleine, insectenetende 
vogels; bijna als deze gekleurd zijn C. ruficollis 
en poeciluroides van Nieuw-Guinea en C. miso- 
rensis van Misore uit de Gcclvinkbaai; C. cras- 
sirosiris van Nieuw-Guinea en de Molukkcn. De 
soorten van het geslacht Eudynamis voeden zich 
bijna uitsluitend met vruchten, hun bek is krach
tig, het naakte gedeelte rond het oog groot; G. 
honorat/i, de tjoelik-tjoclik (.mal.) leeft ook op 
Java, Sumatra, Bornco en Flores, een zwart ge
kleurde vogel met witte, later rosse vlekken, oud 
geheel zwart, schijnt zijn ei uitsluitend in het 
nest van kraai vogels te leggen; E. oricntalis, zwart 
met blauw-groencn weerschijn, van de Molukkcn; 
E. cyanocephala van Nieuw-Guinea, Goram en 
Timor; E. rufivenler van Nieuw-Guinea en nabu
rige Papoe-cilandcn; E. melanorhyncha van Celcbes 
en de Soela-eilanden, kenbaar aan den zwart ge- 
kleuiden snavel. Op do Aroe-eilanden en Nieuw- 
Guinea leeft de zeldzame Rhamphomantis mega- 
rhynchus, de éénige soort van het geslacht. Ook 
■Scylhrops novae-hollandiae wordt slechts in het 
•Oostclijko deel van den archipel aangetrofEen, nl. 
op Flores, Celcbes, Tcrnate, Ceram, Batjan, Obi, 
Boeroe, de Kei-cilanden en Nieuw-Guinea en nog' 
meer Oostelijk; op Celcbes noemen de inboorlingen 
hem Ameavo (Weervoorspcllcr), omdat hij bij 
verandering van weder, volgens hen, onrustig is 
•en zijn stom dikwijls doet hooren; deze groote vogel 
heeft een grooten, zijdelings saamgedrukten snavel, 
aan welks wortel de neusgaten; staart lang on afge
rond, vleugels lang en puntig. Hij is grijs van kleur,

met olijfbruinen rug, vleugels en staart, welke laat
ste een wit en zwarten band aan hot einde bezit. 
Hij leeft van insecten en slakken en heeft een 
stem als die van een haan, wanneer deze een roof
vogel bemerkt. De Spoorkoekoekcn, Gen- 
tropus-soorten, hebben slanke, weinig gekromde 
nagels, die van den duim zeer verlengd; C. goliath 
van Batjan en Halmahéra wordt G5 c.M. lang, is 
zwart glanzend gckletird^rnctrccne witte vlek op iede- 
ren vleugel; C. menebiki zwart met groenen weer
schijn en gelen snavel, is iets kleiner dan de voorgaan
de soort, leeft op N.-Guinea, Salawati, Jobi, Misooi 
en Batanta; de dezen zeer gelijkende C. aruensis 
wordt op de Aroe-eilanden gevonden; op Misorc in 
de Geolvinkbaai treft men C. chalybaeus aan, op 
N.-Guinea C. bernslcini en op de Jvei-eilanden C. 
spiloptcrus; C. rectunguis van Sumatra en Bomeo 
is betrekkelijk klein, doch heeft een zeer ontwikkel
den nagel aan den duim; C. sinensis heeft een zeer 
uitgestrekten verspreidingskring op het Indische 
continent en in China, komt op Sumatra, Bomeo 
en Java voor; hij is een zwart gekleurde vogel met 
kastanjebruine vleugels en heeft rug, bek en pooten 
ook zwart; deze vogel wordt in laag hout en hoog 
gras gevonden, de stem klinkt als „hoe-lioe”; wan
neer gevaar dreigt, laat hij zich zonder de vleugels 
te bewegen uit den boom glijden; een weinig kleiner 
is de met purper overgoten C. nigrorufus, die, wat de 
kleurvcrdceling betreft, ookaansinc/istedoetdenken: 
deze wordt op Java en op Sumatra gevonden; C. 
javanicus behoort tot de op liet vasteland overal 
voorkomende vormen, leeft op Sumatra, Java, Bor- 
neo, Celcbes en de Molukkcn; ’t is een groenzwarte 
vogel met rosse vleugels: hij eet sprinkhanen, wan
delende bladen (Phyllium-soorten) en beziën; de 
Maleischc naam van Cen/ro/w-s-soorten is boeboet, 
de Soendanccsche docdoct. Slechts van Celcbes be
kend is C. eelebensis, een weinig opvallend gekleurde 
vogel, met roodbruine onderdeden, zwarten bek en 
zwartbruine pooten; Zancloslomus javanicus, de 
lontrok, vindt men ook op Sumatra, Bomeo, en Ja
va: de bek is koraalrood, rug, vleugels en staart zijn 
glanzend groenachtig blauw; Rhopodytes elongatus 
van Sumatra en R. borneënsis van Bomeo verschil
len hoofdzakelijk doordat de laatste veel kleiner is: 
vleugels en staart zijn helder glanzend groen, staart- 
veeren breed gerand met wit; R. diardi met vleu
gels en staart glanzend donker olijfkleurig, staart 
wit gerand, komt van Sumatra; een prachtig ge
kleurde Koekoek van de Soenda-eilanden is R. 
sumalranus: rug, vleugels on staart schitterend 
groen, de laatste tamelijk breed met witte pun
ten; Rhinortha chlorophaea van het Indische con
tinent, Sumatra en Java, is in het algemeen bruin 
gekleurd, mantel en vleugels donkerbruin, staart 
somber zwart met tal van licht gekleurde dwars- 
strepen. Zeer schitterend zijn meestal gekleurd do 
Malkoha’s, groote Koekoeken van de geslachten 
Rhamphococcyx, Rhinococcyx en Urococcyx; Rham- 
phococcyx calorhynchus van Celcbes met langen 
staart, staalblauw evenals de achterhelft der vleu
gels, bovensnavol geel, van voren zwart, onder
snavel van voren rood; Rhinococcyx curvirostris 
is op Java zeer algemeen: bovensnavel bleek
groen, ondersnavel zwart, bovendooien bronsgroen, 
buik kastanjebruin, houdt zich in met laag hout 
dicht begroeide streken op en legt zich op de 
dichte struiken met hangende vleugels en uitge- 
breiden staart, zonder zich met de pooten vast te 
houdon; Urococcyx erythrognathas komt op Su
matra en Bornco voor: rug, vleugels en basis van
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gesloten contract, daar toch voor de daardoor ont
stane schade langs den gewonen weg geenerlei 
verhaal op den arbeider mogelijk is.

In niet geringe mate is voorts het algemeen 
belang betrokken bij alles dat don geregelden 
gang van zaken in do landbouwnijverheid kan 
bevorderen; op zichzelf reeds rechtvaardigt deze 
overweging een ingrijpen van den wetgever.

Allereerst, en gedurende langen tijd alleen, achtte 
de wetgever zich geroepen toezicht uit te oefenen 
op de sluiting van arbeidsovereenkomsten om de 
zekerheid te verkrijgen dat geen arbeider zich zou 
verbinden zonder volkomen kennis van zaken.. 
Reeds in de Publicatie van Gom missa rissen-Gone- 
raal van 5 Januari 1819 (Ind. Stb. no. 10) werd 
eene voorziening getroffen omtrent het sluiten van 
overeenkomsten met deinlandsche.nl. Javaansche, 
bevolking, de bepaling namelijk, dat voor de be
staanbaarheid in rechten van elke overeenkomst van 
welken aard ook, tusschen inlanders en anderen, 
registratie door don resident ter plaatse, waar het 
contract moest werken, vereischt was; do resident 
zou zich bij die registratie moeten verzekeren van 
de identiteit der contractanten, van hunne vol
komen toestemming, terwijl tegen misleiding moest 
worden gewaakt. De overeenkomsten moesten 
individueel v/orden aangegaan.

Een dergelijk voorschrift werd in art. 181 van 
Ind. Stb. J824 no. J9« gegeven voor Ambon, welk 
artikel bij Ind. Stb. 1S24 no. 28a op Menado 
werd toepasselijk verklaard.

De regeling van 1819 betrof alle overeenkomsten, 
welke ook, dus ook elk arbeidscontract, maar bleef 
intussehen ten aanzien van het laatste vrijwel een 
doode letter, althans in de meeste streken. Bij Ind. 
Stb. 1838 no. 50 werd zij beperkt tot contracten 
verband houdende met het aanvangen en voort
zetten van nuttige ondernemingen en bedrijven 
van nijverheid; voorts week deze laatste regeling 
in zooverre van die van 1819 af, dat het sluiten 
van individueele contracten niet noodig was, maar 
overeenkomsten gesloten konden worden met do 
oudsten en voornaamste» eener desa.

Ook ten aanzien van deze verordening, die bij Ind. 
Stb. 18G3 no. 152 belangrijk werd gewijzigd, in 
zooverre dat weder individueele contractsluiting 
verplicht werd gesteld, kon, op grond van hare 
algemeene formuleering, worden aangenomen dat 
ze op arbeidscontracten van toepassing was, go
lijk bij Gouvernementsbesluit van 18 October 1858 
no. 3 (Rijbl. 813) dan ook uitdrukkelijk werd be
paald; zij liet dat de wetgever van 1838 vermoe
delijk meer in bet bijzonder het oog heeft gehad 
op overeenkomsten betreffende huur en verhuur van 
gronden.

Aan even bedoeld besluit lag tevens de kennelijke 
bedoeling van de regcering ten grondslag dat alle 
contracten, ook koeliecontracten, niet anders dan 
schriftelijk mochten worden aangegaan, mondelinge 
en ongeregistreerde nietig zouden zijn.

JJe praktijk hield zich aan deze bedoelingen niet. 
Alleen dan als door de koelies voorschot werd 
bedongen, kwam een schriftelijke daarna ter 
registratie aangeboden overeenkomst voor; meestal 
echter weid mondeling gecontracteerd.

Tot groote hoogte bleef dus de regeling van 1838- 
een doode letter; de waarborgen, die ze bedoelde 
te geven, gaf zij, zooals zo werd toegepast, niet 
en in latere jaren werd dan ook herhaaldelijk do 
zienswijze verdedigd, dat de regeling van 1838 be
hoorde te worden ingetrokken. Zoo stelde een door

staart diep metalliek groen; onderdeden kastanje
bruin, onderkaak dof rood. Op Borneo alléén leeft 
Carpococcyx radialus, een prachtige en grootc 
vogel: snavel flauw gekromd, snavel en pooten 
groen, hals en rug grijsachtig paars met metalliek 
groenen weerschijn, vleugels en staart bronsgroen 
met purperen weerschijn, onderdeden wit, naakte 
huid rond oogen rood: hij loopt snel op den grond, 
voedt zich met wormen en zet zich niet op hoornen; 
C. vin'dis van Sumatra verschilt iets in tint en
grootte.

De Honingw ij z e r s. Indicator, zijn geen 
echte Koekoeken, hun eigenlijk vaderland is Afrika; 
ééne soort, I. archipelagicus, komt in Xcd. Oost- 
Indië voor en wel op Bomco; een kleine vogel 
met sterk ontwikkelden snavel, die bovenop en 
aan de punt donker gekleurd is, terwijl de onder
snavel wit is. De vogel is aschkleurig olijf getint, 
iedere veder met geel afgezet; onderdeden van een 
grijsachtig wit. Men zegt, dat deze vogel door zijn 
eigenaardig geschreeuw en gedrag de aandacht 
van mensch en dier vestigt op bijennesten; wor
den die dan uitgehaald, zoo voedt bij zich met de 
larven.

t

KOELABËT (sound.). Zie TRIGONELLA. 
KOELAWI. Zelfbcsturend Jandschap in de on- 

derafdeeling Paloedcr residentie Menado. (Tijdsein'. 
✓B. G. deel JLIV (1912) afl. 1—2 en Mecf. Éne. 

/ Bun II (1912p5ir 85—205. Tijdsein-. A. G. 2c 
Pp^Seric, deel XXXI, (J914) bl. GIS).

KOELAWI'SCH. Zie TORADJA'SCHETALEN.
KOELDI of KOELDÉ (Jav.). Zie EZEL.
KOELIE, KOELIECONTRACT, KOELIEORDON

NANTIES. Koeli (Eng. cooli) waarschijnlijk een 
Tamil-woord, dat „huur”, „gehuurd persoon” be- 
teekent, wordt in den regel gebezigd ter aandui
ding van gekleurde arbeiders in het algemeen. In 
het bijzonder duidt het woord de arbeiders aan 
werkzaam op ondernemingen van landbouw, mijn
bouw, nijverheid.

Terwijl op Java en Madoera nagenoeg uitslui
tend inlanders, en meest van het eigen gewest 
waarin de onderneming gelegen is, zich als koelie 
op zulke ondernemingen verbinden, heeft de 
schaarschte der bevolking in vele gewesten der 
Buitenbezittingen aldaar aanleiding gegeven om 
de arbeidskrachten te zoeken in andere gewesten 
van Nederlandscli-Indië en voor een groot deel 
daarbuiten.

Al spoedig na het herstel van het Ncderlandsch 
gezag in Indië heeft de wetgever reden gehad, zich 
te bemoeien met de werving van deze arbeidskrach
ten en in den loop van de negentiende eeuw is deze 
bemoeiing steeds meer omvattend geworden en 
het koelievraagsluk is ook thans nog een der be
langrijkste op het gebied der binncnlandsche po
litiek.

J
1

i

■1

Verschillende belangen eischen in deze behar
tiging:

Wat betreft den arbeider, werknemer, geldt liet 
waarborgen te geven tegen misbruik maken van 
zijne onbeholpenheid en onkunde bij bet sluiten 
eener overeenkomst, tegen financieele benadeeling, 
voor goede behandeling tijdens den duurder werk- 
overcenkonisten, voor goede huisvesting en genees
kundige behandeling, voor terugzending na afloop 
der overeenkomst, c-nz. enz.

Wat betreft den werkgever, wordt vooral de 
behoefte gevoeld dezen te vrijwaren tegen benadec- 
ling, die kan voortvloeien uit willekeurige niet - 
nakoming door den arbeider van het door hem

'
I• !':

■■
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don Rand van Indio in 1802 aanhangig gcmaakto 
ontwerp-rcgeling betreffende dc op hoog gezag 
ingevoerde en de particuliere cultures in Neder* 
landsch-Indiü — geredigeerd door het raadslid 

L. W. C. Keuchenius — de volkomen vrijlating 
van particuliere overeenkomsten mits do 

werkingsduur daarvan niet den termijn 
jaar zou overschrijden; zoo stelde de G.-G. O. 
van Rees bij een in 1SG4 den Raad van Indië ter 
overweging aangeboden ontwerp K. B. voor, elke 
bemoeiing van administratie of politic met deze 
contracten te verbieden en daarop dc bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek van toepassing te 
maken, een denkbeeld dat ook gehuldigd werd 
in het daarna ingetrokken ontwerp-cultuurwct van 
den Minister Fransen van de Putte van 18G5. Deze

stand, gelijk beneden zal blijken, geheel anders.

Een tweede maatregel, speciaal bedoeld ter be
scherming van den werkgever, is steeds aanbevolen 
in den vorm cener z.g. poenale sanctie.

Voor het eerst kwam in artikel 35 van het be
kende Socrabajasch politicrcgloment van 182& 
(Ind. Stb. 1829 no. 8) eeno strafbepaling voor ten 
aanzien van bedienden, die hun dienst buiten weten 
van den dienstbruikor verlaten. Deze politiever
ordening werd bij verschillende latere verordenin
gen van toepassing verklaard op geheel Java en 
Madoera met uitzondering van Batavia. Het 
denkbeeld om eeno dergelijko bepaling vast te 
stellen ter verzekering van werkovorccnkomsten 
ten behoeve van landbouwondernemingen, voor 
het eerst te berde gebracht door den G.-G. Pahud, 
is ook na zijn aftreden herhaaldclijk weder ver
dedigd, zoo in de ontwerp-cultuurwct van den minis
ter Uhlenbe k (1SG2) en in een afzonderlijk ontwerp- 
de Waal (1870) maar had daarentegen bestrijding ge
vonden bij den Raad van Indië (18G2) en den minis
ter Fransen van dc Putte (18G5) in diens ontwerp- 
cultuurwct, waarin hij, zooals boven reeds bleek, ten 
aanzien van alle arbeidscontracten alle bemoeienis 
niet enkel van de administratie, maar ook van de- 
politie, wilde uitsluiten.

Do praktijk op Java scheen echter behoefte te 
doen gevoelen aan eenc strafbaarstelling van ar
beiders die, na voorschot ontvangen te hebben* 
willekeurig niet opkwamen om den beloofden 
arbeid te verrichten of daarna den arbeid ver
lieten zonder hun voorschot te hebben aangezui
verd, getuige het feit dat hcrhaaldelijk zulke per
sonen op do politierol — in strijd met de straf
wet — werden gestraft, wegens oplichting

Art. 2 no. 27 van het Algemeen Politiestraf- 
rcglcment voor Inlanders (1872), ontworpen door 
mr. T. H. der Kinderen, maakte aan evenbedoeld 
misbruik een eind door een uitdrukkelijke straf
bepaling in den door Pahud reeds gewenschten 
zin te geven. Bedoelde bepaling stelde strafbaar 
eiken dienstbare of werkman, die zich voor den 
gewonen huurtijd of voor een onbcpaaldcn tijd 
bij dc maand verhuurt en zonder aannemelijke- 
redenen, binnen den gewonen huurtijd of gedu
rende do looper.de maand, zonder toestemming 
van den dienstbruiker zijn dienst verlaat of wei
gert te arbeiden.

Deze bepaling wekte, toen zij in Nederland 
bekend werd, grooto verontwaardiging, zoowel op- 
dogmatisch-juridieke gronden — een privaat
rechte lijk ^contract zou niet door een strafsanctie 
beschermd mogen worden — als op ethische — 
men vreesde dat tengevolge daarvan de werkman 
in een toestand van slavernij zou worden gebracht. 
Een votum in do 2e Kamer — naar aanleiding 
der bekende mot ie-MirandoUe — gaf de regeering 
aanleiding bij K. B. van 12 Mei 1879 Ind. Stb. 
no. 203 bedoeld artikel 2 no. 27 P. I. in te trekken 
terwijl tevens daarbij in het W. v. S. v. Inlanders 
een nieuw artikel 32$a word ingelascht, strafbaar 
stellende hem, die met het oogmerk zich ten koste 
van den meester of werkgever wederrechtelijk te 
bcvoordeclen, zich geld of geldswaardige voorwer
pen heeft doen afgeven bij wijze van voorschot 
voor werkzaamheden, die hij in gebreke is ge
bleven te verrichten; een bepaling die, wegens- 
nagenoeg steeds blijkende onmogelijkheid om het 
bestaan van het bedricgelijko voornemen, op het- 
tijdstip van het ontvangen van het voorschot*

mr.
voor

van een

laatste staatsman heeft zich ook in den vervolge 
steeds afkeerig betoond van bemoeiing der politie 
met deze aangelegenheid. Dergelijko pogingen wer
den aangewend in 1869, 1871, 1877, 1879enz. Steeds 
werd betoogd, dat de praktijk op Java had aange
toond dat aan registratie geen behoefte bestond, 
dat deze was een noodclooze en nuttelooze forma
liteit en dat het voorschrift van 1838 zelfs gevaarlijk 
was, omdat daardoor tallooze overeenkomsten, die 
dag aan dag, steeds mondeling en steeds zonder 
registratie, met koelies werden gesloten, mot nie
tigheid werden bedreigd. Herhaaldelijk bleek voorts 
dat bij de werkgevers ernstig bezwaar bestond 
togon de in dat voorschrift aan dc residenten ge
geven discretionaire macht om hunne registratie 
aan contracten te onthouden en deze daardoor 
nietig te maken.

Uitvoerige behandeling vond bet onderwerp nog
maals in 1893 en ] 894, nadat aan het lid van den 
Raad van Nederlandsch-Indië, J. Mullemoister, was 
opgedragen een algemeen plaatselijk onderzoek in 
te stellen naar de in Oost-Java heerschende toe
standen op het gebied van Europeesche landbouw
nijverheid. Hoewel de beschouwingen van dat raads
lid en dus ook zijn voorstellen grootendeels betrek
king hadden op dc overeenkomsten gesloten tus- 
schcn den inlandschen verhuurder van grond en 
arbeid en den nict-inlandschen huurder daarvan, 
waarvoor hij registratie bepaald noodzakelijk oor
deelde (cene regeling nopens de grond verhuringen 
is tot stand gekomen bij de Iulandsche Grond- 
huurordonnantic van 1900, Ind. Stb. no. 240), 
achtte hij aanvankelijk toch ook de registratie 
van blooto arbeidscontracten wensehelijk en stel- 
do hij daarom voor, deze in de hand te werken 
door aan de registratie het voordeel te verbinden 
van bemoeienis der ambtenaren om langs minne
lijken weg de nakoming der contracten to ver
zekeren. Later kwam hij zelf echter weder op deze 
meening terug, toen nader onderzoek hem had 
aangetoond dat de registratie van tienduizenden 
contracten, op Java en Madoera alleen, den amb
tenaren op te veel tijdverlies zou te staan komen 
zonder dat een daaraan geëvonredigd voordeel 
zou worden verkregen.

De ordonnantie van Ind. Stb. 1838 no. 50 is ten 
slotte ingetrokken bij Ind. Stb. 1903 no. 108 met 
dien verstande evenwel, dat gehandhaafd bleef het 
verbod van hot sluiten van overeenkomsten met de 
oudsten en voornaamsten der desa's, namens deze 
desa's aangegaan.

Aanteekcning verdient dat de kwestie der regis
tratie zich op Java en Madoera alleen kan voor
doen ten aanzien van werkvolk van die eilanden 
zelf afkomstig; op de Buitenbezittingen is dc too*
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voorschriften die in het bijzonder bestemd waren 
de Buitenbezittingen te golden.

Do groote ontwikkeling, die in do nu spoedig 
volgendo jaron do particuliere ondernemingen tor 
Oostkust van Sumatra vonden, had tengevolge dat 
de voorschriften van 1808 voor die streek niet meor 
voldoende werden geacht. Bij ïnd. Stb. 1875 no. 
59 worden zo voor dat gewest ingetrokken on ver
vangen door nieuwe uitvoeriger bepalingen, die 
echter reeds weer vervielen bij het inwerkingtreden 
van do eerste dus genoemde Koelieordonnantie 
(Ind. Stb. 1880 no. 133).

Do uitvaardiging dezer verordening was in over
eenstemming met liet votum der Tweede Kamer 
naar aanleiding der boven reeds vermelde motio- 
MtrandóUe.

In dit votum — van 26 Februari 1877 — werd 
n.L ook de verplichting der Rcgeering uitgesproken 
om de rechtsverhouding tusseben werkgevers en 
van elders aangevoerde werklieden bij afzonderlijko 
ordonnantie te regelen; voor werklieden van deze 
categorie mocht, zoo oordeelde de Kamer, om do 
bijzonder groote, bij het voortbestaan der land
bouwondernemingen betrokken belangen, worden 
afgeweken van de in het algemeen overigens aan
vaarde beginselen: met name werd ten hunnen aan
zien invoering van registratie on pcenale sanctie 
nuttig geoordeeld.

In liet bijzonder dacht men daarbij aan Sumatra’s 
Oostkust.

Het ontstaan cener steeds in om vang en betcoke- 
nis toenemende tabakscultuur en de stichting van 
krachtige ondernemingen,allereerst van do Delimaat- 
schappij, daarna van andere, had steeds in sterke 
mate de behoefte doen gevoelen aan werving van 
arbeiders, die, daar de inheemsche bevolking dun 
gezaaid was, van elders moesten worden betrokken.

Was op Java eigenlijk steeds behoefte gevoeld 
de belangen dor werknemers te behartigen, hier 
gold het vooral den werkgever te beschermen. Doze 
moest gesteund worden in zijn streven om vol
doende arbeiders van elders te betrekken en be
schermd worden tegen willekeur van hunne zijde. 
Ook werd, en niet in de laatste plaats, beoogd 
behartiging van het, bij do gestadige ontwikkeling 
der landbouwnijverheid betrokken,algemeen belang.

De wensch te dien einde krachtige bepalingen 
uit te vaardigen was dan ook in f.ndië reeds gevoeld.

Een voorontwerp daarvoor was reeds in do 
Javasche Courant van 2 Oetober 1877 no. 79 open
baar gemaakt, ten einde kritiek uit te lokken. De 
eerste koelieordonnantie werd uitgevaardigd voor 
het gewest Oostkust van Sumatra op 13 Juli 1880, 
Ind. Stb. no. j33. Over de geschiedenis van den 
landbouw in dit gewest en de bijzondere redenen 
die het vaststellen voor dit gewest noodig maakten 
zie o. a. de voordracht van O. J. van Kempen in 
de Ned. Ind. Bostuursucademie van 25 Juni 1909 
„De Koelieordonnantie ter Oostkust van Sumatra”.

De ordonnantie van 1880, in de daarop volgende 
jaren voor vele andere gewesten buiten .lava 
Madoera gevolgd, werd in J889 (Ind. Stb. no. 
138) vervangen door eene nieuwe, welker bepalin
gen in hoofdzaak ook in de andere gemelde ge
westen, met uitzondering alleen van Banka on 
Timor, zijn nagevolgd.

In die ordonnanties, die oorspronkelijk alleen 
voor land- en mijnbouw waren uitgevaardigd, 
werd bepaald dat werklieden, afkomstig van lan
den buiten den Ned. Indischen Archipel, alleen in 
dienst genomen mochten worden met inachtneming

te bewijzen, vrijwel nimmer voor toepassing in 
aanmerking komt.

Voorts werden bij Ind. Stb. 1S79 no. 256 de 
bepalingen van het B. W. omtrent het arbeids
contract. (artt. 1601—1603) op do inlandscho en 
met haar gelijkgestelde bevolking van toepassing 
verklaard.

In later tijd is de opvatting omtrent do toe
laatbaarheid van poenale sancties bij privaatrech- 
telijke contracten veranderd (vergelijk trouwens 
reeds het votum der vergadering van de Nederl. 
Juristenvereeniging van 1876). Zoo lieten o. a. mr. 
N. P. van den Berg in een voordracht voor de 
Nederlandsclie afdeeling van de N. I. maatschap
pij van Nijverheid en Landbouw op 9 December 1S90 
en Prof. mr. G. A. van Hamel in een voordracht 
voor het Indisch Genootschap op 23 Februari 1892 
zich in anderen zin daarover uit en stelden dezen 
o. a. de vraag waarom op Java en Madoera nog 
niet aan de invoering eener koelieordonnantie als 
sedert, zie beneden, voor de Buitenbezittingen 
waren tot stand gebracht, gedacht werd.

De minister van Dedem vond hierin aanleiding 
in 1892 aan de Indische regeering de vraag te stel
len of de behoefte aan een koelieordonnantie voor 
Java en Madoera gevoeld werd, welke vraag echter 
in 1S94 door die rcgeering ontkennend werd be
antwoord.

Toch is van de zijde der werkgevers aldaar in 
later tijd hcrhaaldelijk op vaststelling eener koe
lieordonnantie — al kon die dan in menig opzicht 
van die van de Buitenbezittingen verschillen — 
aangedrongen; zie hierover voornl. het Pracadvies 
door mr. A. Paets tot Gansoyen opgesteld voor 
het 10e Congres (1909) van het Ned. Ind. Land- 
bouwsyndicaat, over de rechtsverhouding tusschen 
den werkgever en den inlandschen werkman op 
Java, (uitgave E. Fuhri en Co. te Socrabaja). In 
•dit pracadvies. waarbij ook een coneept-ordon- 
nantie voor Java en Madoera is gevoegd, geeft 
de auteur tevens uitvoerige mededeclingen om
trent de wetgeving ter zake in de Straits Settle- 
ments en Perak.

In den zelfden geest als deze auteur schreef 
M. van Geuns herhaalde!ijk in het Socrabajaasch 
Handelsblad; zie bijv. het no. van 25 Aug. 1912; 
zie ook een opstel van mr. A. van Gennep in de 

✓Ind. Gids 1912 p. 727 e. v. en een opstel van mr. J.
Af ïtamaer ibidem blz. 1314
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Geheel anders dan op Java en Madoera is de 
loop der zaken geweest in de Buitenbezittingen. 
Als eerste bemoeiing van den wetgever met het 
arbeidsvraagstuk aldaar kan worden gewezen op 
artikelen "26 c. v. van Ind. Stb. 1825 no. 44, 
waarin bepalingen worden aangetroffen omtrent 
registratie van van elders aangevoerde arbeiders, 

■do met hen te sluiten contracten en de naleving 
daarvan, ten einde te voorkomen dat zij tot 
slaven zouden worden gemaakt. Hoewel algemeen 
van strekldng, konden toch deze bepalingen bij
zonder belang alleen voor de Buitenbezittingen 
hebben, waar dc particuliere werkgevers, bij gebrek 
■aan een voldoend aantal inheemsche arbeiders, 
steeds naar koelies uit den vreemde moeten uit
zien.

/|
|i

■ en

Deze bepalingen werden vervangen door die van 
Ind. Stb. 1868 no. 8 (zie ook no. 107), waarbij 
voorschriften werden gegeven tegen misleiding bij 

aangaan en de tenuitvoerlegging van huur
overeenkomsten met oosterschc vreemdelingen,
het

V
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van hare bepalingen. Bovendien konden met 
werklieden, afkomstig uit Nederlandsch-Indië 
maar van andere gewesten dan dat, waarin de on
derneming was gelegen, (wat Sumatra’s Westkust 
betreft ook met werklieden afkomstig uit het 
gewest, maar van buiten den vasten wal van Su- 
matra) zoodanige overeenkomsten worden gesloten.

Het sluiten van zulke overeenkomsten, die om 
te gelden door bestuursambtenaren moesten wor
den geregistreerd, had nu tengevolge onderwerping 
van arbeiders en werkgevers aan de bepalingen 
der ordonnantie waarin, 
ving van
strafbepalingen werden opgenomen 
die tegen elke ‘willekeurige inbreuk op hel contract 
van de zijde van den arbeider en tegen verregaande 
luiheid wel de belangrijkste zijn. Als in de geschrif
ten, die in later jaron aan het koelievraagstuk zijn 
gewijd, de poenale sanctie wordt genoemd, heeft 
mon in het bijzonder op de hier genoemde straf 
bepalingen het oog. Daarnaast hebben telkens 
andere dwangmaatregelen, door de ordonnanties 
mogelijk gemaakt, t. w. de beperking van den werk
man in de vrijheid om de onderneming te verlaten,
•de mogelijkheid van terugbrenging van wegblij
vende arbeiders naar de onderneming, de eenzijdige 
bevoegdheid van den werkgever (zij het met voor
kennis van het hoofd van plaatse rijk bestuur) om 
het contract ontbonden te verklaren, de aandacht 
getrokken.

Ernstige klachten over toestanden ter Sumo- 
tra's Oostkust, zoo omtrent de behandeling van 
arbeiders als omtrent de wijze waarop de werving 
van koelies, vnl. op Java, geschiedde, gaven de 
Rcgeering in 1903 aanleiding een rechterlijk amb
tenaar — mr. J. L. T. Rhemrcv — naar dit gewest 
te zenden tot het instellen van een onderzoek ter 
plaatse en in de daarop volgende jaren is allengs 
een algeheele herziening der arbeidswetgeving tot 
stand gekomen, die zich nu niet meer beperkt tot 
do vaststelling der onderlinge rechten en verplich
tingen van arbeiders en werkgevers, maar ook 
omvat de werving en het namens de rcgeering op de 
naleving der arbeidswetgeving uilgcocfend wor
dend toezicht.

Omtrent deze drie onderwerpen het volgende.
A. Werving. Bij de regeling hiervan wordt in 

Nederlandsch-Indië en elders tweeërlei stelsel ge
volgd. Men kan nl. óf de werving van arbeiders 
verbieden, behoudens de bevoegdheid der rcgeering 
om in bijzondere gevallen van dit verbod dispen
satie te verlconen; dit stelsel wordt in Indië 
gevolgd, waar hot geldt werving van koelies daar 
te lande voor het buitenland, zie Ind. Stb. 18S7 
do. 8; óf de werving vrijlaten, mits mot inacht
neming van algemeene daaromtrent uitgevaar
digde voorschriften, gelijk in Indië het geval is 
voor zoover betreft de aanwerving op Java en 
Madoera ten behoeve van ondernemingen op an
dere eilanden.

De werving van koelies in het buitenland strekt 
vooral ten behoeve der ondernemingen ter Oost
kust van Sumatra en voor do tinwinning op 
Singkèp, Banka en Billiton en betreft uitslui
tend do werving van Chineczcn. Voor zooverre 
deze in China plaats heeft, worden de contracten 
gesloten voor een officieel bureau, te Swatow; 
geschiedt zo te Singapore of te Ponang dan heeft de 
contractsluiting plaats ten overstaan van den | afzonderlijke regeling, krachtens welke aan work- 
Proteetor of Chinese, ook genaamd Secretary of i gevers onder bijzondere voonvaardon vorgunning 
Chinese affairs aldaar. Als werfagenten in China I kan worden verleend om uitsluitend ton eigen be

treden vaak laukelis (lieden, die reeds eenigen tijd 
als contractkoelie ter S.O.K. hebben gewerkt) op, 
daartoe door de plantcrsvcrecniging ter S.O.K. 
naar China gezonden.

Wat de werving van Javanen betreft, waaruit 
thans het overgroote deel der koelies ter S.O.K. 
bestaat, dezo geschiedde tot 1909 ongereglcmen- 
teerd door tusschcnkomst van particuliere werf- 
kantoren in de havenplaatsen op Java, die wer
vers in de binnenlanden hadden.

Dc waargenomen misbruiken, die bij deze parti
culiere werving voorkwamen, zijn aanleiding geweest 
tot regeling van Overheidswege en de invoering van 
Staatstoezicht, hetgeen geschied en mogelijk ge
maakt is door uitvaardiging van dc wervingsordon - 
nantïc van 10 Februari 1909, Ind. Stb. no. 123. 
Do uitkomsten van een aan den toenmaligen Inspec
teur van den Arbeid D. G. Stib'oe in J910 opge
dragen onderzoek naarde werking der nieuwe rege
ling heeft aanleiding gegeven tot vervanging van de 
ordonnantie van 19 ,9 door dc uitgebreider regeling 
m de ordonnantie van 14 September 1914, Ind. Stb. 
no. 013, gewijzigd bij Ind. Stb. 1915 nos. 181,423 
en 093.

Deze ordonnantie kent werfagenten die, als ge
machtigden van de werkgevers, met inlanders over
eenkomsten sluiten tot het verrichten van arbeid 
ton behoeve van ondernemingen van handel, land
bouw of nijverheid en openbare werken; de Deli- 
Plantersverecniging heeft een eigen werfkantoor 
te Semarang. Als werfagent mogen alleen optreden 
personen~of "Kantoren, die daartoe vergunning heb
ben verkregen van den Directeur van Justitie.

De ordonnantie van 1914 uegclt de verplich
tingen van de werfagenten o. ra. ten aanzien van de 
oprichting en inrichting van dépots in de binnen
landen en aan de havenplaatsen (stranddépots), 
het geneeskundig onderzoek en, voornamelijk, de 
wijze waarop met de aangeworven koelies over
eenkomsten moeten worden gesloten. Werkover- 
eenkomsten, door den werfagent met arbeiders 
gesloten, zijn nl. niet rechtsgeldig voordat van het 
bestaan daarvan is gebleken uit akten, verleden 
ten overstaan van een daartoe in elk der haven
plaatsen Batavia, _§cmarang en Soerabaja geplaat
sten ambtenaar met den titel van wervingscommis- 
saris, die zijne medewerking mag weige 
blijkt van dwaling, dwang of bedrog bij den ar
beider. Eerst na het verlijden der hier bedoelde 
akte is inscheping der contractanten-vergund.

Voorschriften ter uitvoering zijn opgenomen in 
het G. B. van 14 September 1914 no. 48 (Bijbl. 
8112). Daarbij is onder de algemeono leiding van 
den Directeur van Justitie (het hoofd van hot 
departement, waaronder de arbeidsinspectie, waar
over beneden, ressorteert) het toezicht op de nale
ving van do bepalingen der wervings-ordonnantie 
opgedragen aan de hoofden van ge westelijkten 
plaatselijk bestuur en den Chef dor Arbeidsinspectie, 
dezo laatste vertegenwoordigd door de aan hem 
ondergeschikte worvingscommissarissen.

Voor dc verdere uitvoerige voorschriften, ook 
die omtrent den inhoud der arbeidscontracten mot 
werfagenten gesloten, die alle de strekking hebben 
misbruiken te voorkomen en ook om geldelijke bo- 
nadceling van de arbeiders te vermijden, wordt 
verwezen naar de hier genoemde bescheiden zelf.

Do ordonnantie in Ind. Stb. 1915 n°. 693 is oeno

na uitvoerige omschrij- 
beidcr rechten en verplichtingen, eenige 

van welko

ren wanneer
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hoeve Inlanders op Java en Madoera te werven tot 
het verrichten van arbeid op hunne in de Buiten
bezittingen gelegen ondernemingen.

Eenc regecringsaanscbrijving van 7 Juni 191G, 
Bijbl. 8531, verbiedt de verscheping van op Java en 
Madoera aan geworven contractarbeiders naar nieuw 
opgerichte ondernemingen, zoolang op die onder
nemingen niet is voldaan aan billijke vcreischten 
voor behandeling en verzorging van die arbeiders.

B. Koelieordonnanties. De bovengemelde koe
lieordonnanties van 1SS0 en 1889 voor Sumatra’s 
Oostkust en de daarop gegronde ordonnanties voor 
andere gewesten der Buitenbezittingen berustten 
alle op het beginsel, dat met arbeiders van buiten 
Ked. Indië afkomstig geen andere contracten kon
den worden gesloten dan op den voet dier ordon
nanties en dus volledig aan de bepalingen dier 
ordonnanties onderworpen. Er waren dus met hen 
alleen contracten mogelijk, vallende onder die be
palingen, onder meer dus ook onder die omtrent 
de poenale sanctie.

Gaf dit aanleiding tot klachten van de zijde 
van hen, die de belangen der arbeiders voorstonden, 
de ordonnanties zelve bleken voorts niet voldoende 
tegen misbruiken te waken.

Toen dan ook, tengevolge van liet bovengemeld 
van regeeringswege in 1903 ingesleld onderzoek, 
voorloopig, bij wijze van tijdelijken maatregel, 
een Inspecteur van den arbeid voor Sumatra’s 
Oostkust werd benoemd, constateerde deze ambte
naar, de heer B. Hoetink, al spoedig dat de con
tracten, zooals die tot dien tijd in gemeld gewest 
werden gesloten, hoezeer ze aan de eischen der 
koelieordonnanties voldeden, de belangen der arbei
ders niet behoorlijk behartigden. Deze ambtenaar 
wist te bewerken, dank zij ook de medewerking 
èn van vele werkgevers zelf èn van het bestuur, 
dat allengs vollediger contracten gesloten werden, 
waarbij gebruik werd gemaakt van de bepalingen 
van een door hem vervaardigd ontwerp voor een 
nieuwe koelieordonnantie, en de resident van de 
Oostkust van Sumatra bepaalde in 1906 dat voor
taan alleen contracten op den voet der koelieordon
nantie door de bestuursambtenaren mochten wor
den geregistreerd, die aan de dopr den heer Hoe
tink gestelde eischen voldeden^Toen vervolgens 
de Raad van Justitie te Ucrfan^(Jr9Q9) besliste 
dat deze nieuwe contracten niet in overeenstem
ming waren met de bepalingen der ordonnantie, 
achtte de wetgever het needig in te grijpen, het
geen hij deed door bij ordonnantie van 12 Maart 
1910 Ind. Stb. no. 383 (zie ook Ind. Stb. 1910 no. 
196) van de volgens het ontwerp-IIoetink gesloten 
contracten de rechtsgeldigheid te verzekeren.

Intusschcn was reeds het initiatief genomen tot 
een algeheele herziening der koelie wetgeving. Door 
den Minister van Koloniën werd aan den in Ncder-

Ecn belangrijke maatregel, zij het nog slechts 
voorloopigen aard, kwam intusschcn tot stand 

bij dc ordonnantie, opgenomen in Ind. Stb. 
1911 no. 540, sedert, weder gewijzigd bij Ind. Stb. 
1914 no. 616, waarbij, in afwachting van eenc al- 
gemeene herziening der voor verschillende gewes
ten buiten Java en Madoera geldende zoogenaamde 
koelieordonnanties, meerdere vrijheid word ver. 
leend tot indienstneming van werklieden op ande- 

voct dan bij die verordeningen bepaald. Arti
kel 1 van alle ordonnanties werd nu aldus gewij
zigd dat, behalve voor zoover de wervingsordon- 
nantie schriftclijke contracten voorschreef, deze 
op den voet der koelie-ordonnanties voortaan zou
den hunnen worden opgemaakt met werklieden niet 
beheorende tot de inheemsche bevolking der af- 
dceling, waarde onderneming van den werkgever ge
legen is. Met andere woorden: elke verplichting om 
met van elders afkomstige werklieden een contract 
te sluiten, waardoor de partijen kwamen onder be
reik der koelieordonnanties, verviel, behalve waar het 
gold de op Java en Madoera bepaaldelijk voor arbeid 
in de Buitenbezittingen aangeworven werklieden.

Verder geeft deze ordonnantie in haar tweede 
afdceling eenigc bepalingen, bestemd te gelden voor 
de gevallen dat werkovereenkomsten worden aan
gegaan op anderen voet dan bij de koelieordon
nanties is bepatfld ; het begin dus van een wetgeving 
betreffende den vrijen kocliearbeid, welker uit
breiding in de bedoeling der regcering ligt. De 
„poenale sanctie” in den gewonen zin van het woord 
d. w. z. ten aanzien van de arbeiders, wordt in deze- 
bepalingen natuurlijk gemist.

Voor zoover aangaat Sumatra’s Oostkust gaf de 
ordonnantie van 22 Juni 1915, Ind. Stb. no. 421 
een nieuwe regeling, waarbij die van 1889 werd 
ingetrokken. Zij voerde niet een nieuw stelsel in, 
en kan, zooals de heer J. G. C. Kasteleijn, oud- 
hoofdadministrateur der Amsterdam Deli-Com- 
pagnie, in zijne studie „De nieuwe koelieordonnan
tie voor de residentie Oostkust van Sumatra”, uitge
geven door de Internationale Verceniging voo 
de rubber-cultuur in Ncdcrlandsch-Indië (1916),-^ 
schreef „eigenlijk geen nieuwe ordonnantie genoemd 
■worden, maar veeleer een hernieuwde afkondiging 
der ordonnantie van 1889, waarin talrijke sedert 
plaats gevonden hebbende wijzigingen zijn opge
nomen, en waarin, met gebruikmaking van het 
ontwerp-Hoetink, eenigc administratieve verbete
ringen zijn aangebracht, waarvan de noodzakelijk
heid in de praktijk gebleken was, terwijl daaren
boven vele bepalingen, welke de planters reeds 
vrijwillig in het arbeidscontract hadden opgeno- 
men, nu in de ordonnantie werden vastgelcgd”.

Dc ordonnantie betreft alleen vaststelling der 
rechten en verplichtingen van werkgevers eenerzijds 
en inlandsche of daarmede gelijkgestelde mannelijke 
of vrouwelijke koelies en ambachtslieden, die geen 
deel uitmaken van do inheemsche bevolking van 
het gewest waar dc onderneming van den werk
gever gelegen is, anderzijds, op ondernemingen 
van handel, landbouw of nijverheid en bij openbar© 
werken en bij den aanleg en de exploitatie van 
spoor- en tramwegen.

Zoodanige werklieden kunnen in dienst worden 
genomen krachtens een schriftclijke overeenkomst, 
aangegaan op den voet van en met de gevolgen 
omschreven in deze ordonnantie; eenige verplichting 

| tot liet sluiten van zulk eenc overeenkomst be- 
van eene regeling op | staat niet meer. Voorzoovcr deze overeenkomsten 

B. aan gegeven grondslag onthield. | zijn gesloten, worden de rechten e.i verplichtingen
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land verboerenden rechterlijken ambtenaar mr. A. 
F. van Blommestein opgedragen een studie van 
het arbeidsvraagstuk in Nederlandsch-Indië te 
maken. Als gevolg van dit onderzoek, waarbij de 
inmiddels gerepatrieerde heer B. Hoetink krach- 
tigcii steun gaf, werd in 1910 door mr. Van 
Blommestein een ontwerp voor een nieuwe 
ordonnantie opgesteld, berustend op geheel an 
dere beginselen dan de geldende, met name door 
feitelijke weglating van dc „poenale sanctie” in 
den boven aangeduiden zin. Dat ontwerp lokte 
in de kringen der belanghebbenden veel verzet uit, 
zoodat de Regcering zich 
den door mr. v.

:
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van werkgevers en werklieden door de ordonnan
tie bchecrscht.

De ordonnantie houdt nu rekening met de ver
schillende wijzen, waarop arbeiders in dienst ge
nomen kunnen zijn, n.1. bij immigraticconlract, aan
gegaan buiten liet gewest of met personen die voor 
de eerste maal in het gewest komen, dan wel bij 
reëngagementsconlract, n.1. het contract dat in het 
gewest wordt gesloten met personen, die daar reeds 
vroeger als koelie werkzaam waren. Alle contracten 
moeten voldoen aan de uitvoerig in artikel 4 om
schreven vcreischten, welke betrekking hebben op 
■den aard van den arbeid, het bedrag der werkuren, 
hot loon ook voor overwerk, genoten en te verrekenen 
voorschotten, den duur der overeenkomst, rusttijd 

■en rustdagen, huisvesting, geneeskundige behande
ling, terugzending naar de plaats van afkomst na 
ommekomst van het contract, de bevoegdheid van 
het bestuur om in bepaalde gevallen ontbondon- 
verklaring van de overeenkomst uit te spreken, enz.

Immigratiecontractcn zijn niet rechtsgeldig vóór 
van het bestaan daarvan is gebleken uit akten, 
verleden ten overstaan van een door liet Hoofd 
van gewestelijk bestuur aangewezen ambtenaar, 
behalve die op Java aangegaan op den voet der 
Worvingsordonnantie, en die, welke gesloten zijn op 
een plaats waar, volgens uitdrukkelijke en openlijke 
verklaring der regecring, voldoende controle op de 
landverhuizing wordt uitgeoefond; deze laatste be
hoeven enkel de bekrachtiging van even bedoelden 
ambtenaar, wat ook het geval is met de reëngage- 
mentscontractcn.

Tal van bepalingen regelen nu voorts de rechten 
en plichten van den werkgever en van den con
tractarbeider, waardoor beider belangen worden 
beschermd. O. m. is ook de verplichting opgelegd 
de bescheiden, de administratie betreffende, ter 
inzage te geven aan de Arbeidsinspectie.

Terwijl onder de strafbepalingen niet meer be
houden zijn die wegens „verregaande luiheid” en 
„dienstweigering”, zijn ook nu nog die gehand
haafd, welke meer bijzonder onder den naam 
„poenale sanctie” bekend zijn, nl. die tegen elke 
willekeurige inbreuk op de werkovereenkomst, als 
hoedanig van de zijde van den werkman be
schouwd worden: a. niet naleving van do verplich
ting om zich tijdig op de onderneming te bevinden; 
b. desertie; c. voortgezette weigering om den ver
plichten arbeid te verrichten.

Voorts is ook nu nog gehandhaafd de bepaling 
dat woridieden, die tijdens den duur der overeen
komst buiten dc onderneming terecht gestaan of 
een vrijheidsstraf ondergaan hebben, dan wol zij, 
die na een afwezigheid wegens verlof, zickto of 
anderszins niet binnen bekwamen tijd naar de onder
neming terugkeeren, namens de politie door per
soneel van den werkgover naar de onderneming 
teruggcvoei'd kunnen worden.

Intusschen is — en dat teekent de plaats gehad 
hebbende verandering in den gedachtengang van 
den wetgever — bij artikel 24 van dc nieuwo 
koelieordonnantie ten aanzien van dc hier aangc- 
haaldo groepen van voorschriften bepaald dat 
zij, „2oodra dc omstandigheden zulks Ier beoordecling 
„van den Gouvcrneur-Öeneraal tochten, op een door 
„Hem vusl te stellen tijdstip builen werking zxdlen 
„treden voor dc ondernemingen in hel geheelc gewest, 
„dan wel voor die in een bepcuild gebiedsdeel, hetzij 
,.voor alle werkovcrenikonislen, hetzij voor nader 
„door Hem aan te duiden iverkoverecnkomslen van 
„eene bepaalde soort oj strekking”.

Tevens geeft dit artikel de bevoegdheid aan den 
G.-G. om den maximum-duur van alle overeen
komsten of van bepaalde groepen daarvan (3 
jaar voor een immigratie-, 18 maanden voor een 
reëngagcmentscontract) te verkorten.

Bij een schrijven van den Directeur van Justitie 
van 22 Juli 1915, gericht aan den resident der 
Oostkust van Sumatra en afgedrukt in het werk van 
Kastclcyn, is een toelichting op de bepalingen en 
do strekking der nieuwe ordonnantie gegeven.

De regecring hoopt dat allengs, met medewerking 
van dc werkgevers, een vrije arbeidersbevolking ter 
Oostkust zich zal ontwikkelen, voor welke uit den 
aard der zaak koelieordonnanties met poenale sanc
ties enz. niet meer noodig zullen zijn.

Tot nog toe werd vooml. over do koelie wetgeving 
voor Sumatra’s Oostkust gehandeld, waar deze 
dan ook liet verst gevorderd is.

Ten aanzien der andere gewesten van de Bui
tenbezittingen mag worden verwezen naar de 
afzonderlijke voor die gewesten vastgestclde or
donnanties, welke in hoofdzaak met die van S.O.K. 
van 1889, zooals die sedert werd gewijzigd, over
eenstemmen en die alle vooml. wijziging onder
gingen door de reeds vermelde ordonnantie van 
1911, Ind. Stb. 540.

G. Arbeidsinspectie. Boven werd reeds melding 
gemaakt van de zending in 1904 van den heer 
B. Hoetink als tijdelijk inspecteur van den arbeid 
naar Sumatra’s Oostkust. Binnen korten tijd 
werden door dezen tal van verbeteringen in de 
toestanden onder de arbeiders ter S.O.K. tot 
stand gebracht buiten de boven reeds gemelde. 
Door het verlaten van den dienst van dien hoofd
ambtenaar en de overplaatsing van hem toegevoegde 
ambtenaren, kwam daarna eenige stagnatie. Ech
ter werd bij G.B. van 25 Februari 1907 no. 1 bij 
wijze van tijdclijken maatregel, en bij G.B. van 
G Juni 190S no. 3 (Ind. Stb. no. 400) definitief, 
eeno regeling van de Arbeidsinspectie tot stand 
gebracht, die nu niet meer enkel Sumatra’s Oost
kust, maar geheel Ncderlandsch-Indië betreft. 
Thans bestaat het personeel uit één chef van 
den dienst, twee inspecteurs, waarvan één sous
chef van den dienst, en meerdere adjunct-inspec- 
tcurs met tolken. De dienst der arbeidsinspectie 
en koelie werving ressorteert onder het Departe
ment van Justitie; de chef en sous-chef hebben 
te Batavia, de andere ambtenaren meerendeels 
in arbeidscentra hun standplaats. De tegenwoordigo 
formatie is te vinden in Ind. Stb. 1914, no. 730, ter
wijl eene instructie voor den dienst is opgenomen in 
Bijblad 8203. In liet algemeen is do taak dor in
spectie aldus omschreven: het toezicht op dc na
leving van de voorschriften der koelie- en wer- 
vingsordonnantics.

Van tijd tot tijd wordt door de Arbeidsinspectie 
een uitvoerig „ Verslag van den dienst der arbeids
inspectie en koeliewerving in Nederlandsch-Indië'! uit- 
gebracht, dat daarna ter Landsdrukkerij wordt go- 
drukt. Tot nu toe (1917) verschenen vier zoodanige Ar 
verslagen.

Voorts bevat hot Koloniaal Verslag geregeld 
statistische mededcelingen betreffende bijzondere 
maatregelen, omtrent arbeidstoestanden, omtrent 
de samenstelling der arbeidersbevolking, dc toe
neming van het aantal vrije arbeiders

\
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Hoewel nog langen tijd koelieordonnanties in 

den thans gebruikelijken zin niet zullen kunnen 
worden gemist, mag toch worden vertrouwd, dat 

i allengs de vrije arbeid zal toenemen en een volledige i
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dc Fransclio en de Ncderlandsche kolonies; het 
C. R. van 1899 bevat het „Projet d’un reglement 
adoptc par 1’Institut Colonial International en 
vuc dc 1’utilisation dc la main d’ocnvro cxotique 
dans los Colonies” (blz. 357 c.v.) opgesteld door 
Chailley-Bert en door liet Instituut overgenomen. 
Voor dc tweede maal werd het onderworp „la 
Réglcmcntation du Iravail des indigèncs” behan
deld in de zitting van 1912, waar Ca mille Jansen 
als rapporteur en inleider optrad en bij welke dis
cussie alle hoofdpunten der arbeidswetgeving ter 
sprake kwamen.

Zie verder een nota over „la Législalion et les 
statistiques comparécs de 1’cmigration et de 1’im- 
migration” van dc hand van L. Bodio in den Comp- 
te Rendu van het I. C. I. van 1905.

Omtrent de arbeidswetgeving in Britsch-Indië 
en Ceylon, de Straits Settlemcnts en de Federa
ted Malay States, zie de verhandeling: „Lc con- 
trat du travail dans les colonies asiatiques” van 
dr. E. Moresco, destijds leeraar aan de N.I. Be 
stuursacademie, in het Bulletin de Colonisation 
Comparée (uitgave van het Belgische ministerie 
van Koloniën) 1910—1912, over die in Midden- 
Alrika dc verhandeling van de Lannoy, ibidem 
1910 blz. 305. Een bijzondere beschouwing over 
dc arbeidskwestie ter S.O.K. is het werk van 
A. Guyot: „La main d’oeuvre dans les colonies- 
d’exploitat ion : — la cóte Est dc Sumatra”, Paris, 
1910

arbeidswetgeving, de onderlinge rechten en ver
plichtingen. uit vrijen arbeid voortvloeiende, be- 
heerschend, niet meer in dc verre toekomst ligt.

Volledigheidshalve wordt nog aangctcckcnd, dat 
volgens eene regceringsbeslissing, vermeld in het- 
tweede verslag van de Arbeidsinspectie, dc koelie
ordonnantie in de Z. en O.-afd. van Bomco niet 
van toepassing is op ondernemingen, gedreven door 
zelfbestuurders of door zelfbestuursondcrhoorigen ; 
hetzelfde zal ook geldend moeten worden beschouwd 
voor andere gewesten.

Aangetcekcnd moet eindelijk worden, dat door 
de landbouwondernemingen zelve allengs meeren 
meer heilzame hervormingen en verbeteringen zijn 
aangebracht. Vooral (rokt hetgeen op medisch ge
bied is verricht de aandacht.

Literatuur. Behalve de reeds boven aangc- 
liaalde werken:

J. W. Kool. Art. 328a van het Wetboek van 
Strafrecht voor Inlanders, diss. Amsterdam 1SS4; 
Chr. H. van Belden „Bijdrage tot dc arbeids
wetgeving in Ncd. O.-Indië” diss. Amsterdam 1895; 
A. H. Swaving, De regeling der rechtsverhouding 
tusschen werkgevers en werknemers op Java, 
Bat. Nieuwsblad. (1895); Air. J. van den Brand, 
De millioenen uit Deli (1902) en nog eens: Dc 
millioenen van Deli (1903); idem „Slavenordon
nantie en koelieordonnantie”, Amsterdam (1904); 
P. J. Koorcman, De koelieordonnantie tot regeling 
van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en 
werklieden in dc Res. Oostkust van Sumatra 
tocgclicht (lezing) Amsterdam 1903 en Nog eens: 
de koelieordonnantie enz., Amsterdam 1903; B. 
Hoetink, Concept ordonnantie, Batavia, 1904 ; 
Mr. H. J. Bool, De arbeidswetgeving in de resi
dentie Oostkust van Sumatra, Utr. 1904; Regee- 
ringsnota over dc uitoefening van staatstoezicht 
op de werving en emigratie van Inlanders op 
Java en Madoera bestemd voor de Buitenbezit
tingen etc. Landsdrukkerij Bat. 1907, met ver- 
volg-nota; De critiek, getiteld „Eerste Verslag van 
den Dienst der Arbeidsinspectie en Koeliewerving” 
door Een Planter, Ind. Gids Nov. 1912 en de repliek 
onder denzelfden titel van D. G. Stibbe, Ind. Gids 
Jan. 1913; D. G. Stibbe, Voordracht over werving 
van contract-koelies op Java, gehouden voor de 
Ned. Afd. van dc N. I. Mij. voor Nijverheid en 
Landbouw, opgenomen in de Ind. Mercuur 1912 
en Het arbeidsvraagstuk in Ned.-Indic, Kol. 
Tijdschr. 1914; rar. A. F. van Blommëstcin: ..De 

-twistvraag: of, en zoo ja, in hoeverre moeten be
houden blijven dc in de z.g. koelie-ordonnantic 
voor de Oostkust van Sumatra voorkomende st-raf- 
en dwangbepalingen enz., rede Indisch Genoot- 

X^Vschap 22 Februari 1915, met uitvoerig debat. Zie 
verder vooral:

KOELIKAP (Bat.) Zie KOEKANG.
KOELITAN. Naam, door de Boegineeschc Tri

pan g-visschers (Orang badjo) gegeven aan den 
echten karetschildpad, Chelonia imbricata L. (Zie 
onder pënjoe, en vergelijk Sal Muller en Herin. 
Schlcgel, Schetsen uit de oostelijke streken des 
lndischcn Archipels, p. 12G noot, uit C. I. Tem- 
minek. Verli. Natuurl. Gesch. Nederl. Overz. Bczitt. 
Land- en Volkenkunde. Leiden 1839—44).

KOELIT LAWANG (mal.). Cinnamomum Culit- 
lawan Nees, fam. Lauraceae. De bast en de vrucht
jes van deze en eenige andere Javaansche kanecl- 
soorten komen als k o e 1 i t 1 a w a n g en b o e a h 
la wang in de inl. geneeskunde voor. De van 
Bombay ingevoerde kostbare drogerij boen ga 
la wang (de napjes van onrijpe kaneelvruch- 
ten), stamt vermoedelijk van 6’. parthenoxylon 
Meien.

KOELIT MANGGIS. Zie GARCININA MANGOS- 
TANA.

KOELIT MANIS. I. Top in liet Barisangebergte 
1859 M. hoog, ten N. van Painan in den boven
loop der Bajang-rivier (Sum. Westk.).

II. Niet werkzame vulkaan (833 M.) ten O. 
van Tandjoeng Baroelak, 10 K.M. ten Z.Ü. 
van Fort van der Capellen, Sum. Westkust 
(Dr. Verbeek, Jaarb. v. h. Mijnwezen, 1879, II 
bl. 179).

KOELOE. Een der tot de onderafdeeling Lhö* 
Nga der afdceling Groot-Atjèh behoorende „Zui
delijke Nederzettingen”. Het is een zelfstandige 
moekim met 247 geregistreerde mannen (einde 
1915).

KOELOEK, d. i. in het Mohamm. recht eene 
soort van echtscheiding. Zie TALAK.

KOELOEK. Ouderwetsch-Javaanscho staatsio- 
muts, zuiver kegelvormig, op 2/3 der boogte plat van 
vlak, zonder rand van onderen. In vorm dus vol
komen als de KÜPJAII (d. i. fez) en KANIGArA 
(zie deze woorden), maar van geheel andere stof, n.L 
van fijn katoen of graslinnen ijl geweven, en met

I

i

i

i La main d'oeuvre aux Colonies, Documents 
officiels sur le contrat de travail et lo louage 
d’ouvrage aux Colonies, opgenomen in dc Biblio- 
thèque coloniale internationale van het Institut 
Colonial International, 3 dln. (1895).

Voor de buitenlandschc wetgeving vgl. het 
Jlecueil international de législalion coloniale, uit
gave van hetzelfde Instituut 1911—1913.

De arbeidskwestie maakte een onderwerp van 
debat uit in de zittingen van het Institut Colonial 
International van 1895, 1897 en 1899. waarvan de 
verslagen zijn opgenomen in de Coraptcs rendus 
van die zittingen. In de C. R. van 1895 vindt men 
de rapporten van

I

dr. Herzog, Chailley en Van 
der Lith, voor zoover betreft resp. do Duitsche,
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KOEMANGI (jav.). Zie OCIMUM SANCTUM.
KOEMANIS. Nagri bij Boeö in het district Lin- 

tau, Sum. Wcstk., zeer belangrijk tot het einde yr 
der 17de eeuw. X Bat. G. dl. LV, . 1913,- bh 234 , v
cn_vlg.; Qudh. Vcrsl. 2de kw. 1912, bh 4S no. küS/x / Q& • 

KOEMBANG. Naam In Wêst-Sumatra voor eenös, /

rijststijfsel glanzend vast gestreken. Oorspronkelijk 
werd daartoe fijn katoen weefsel uit Bharöch (Gu- 
zerat) gebezigd, waardoor de Jav.hoftcrm bêrtji (d. i. 
barotji) voor deze staatsiemuts ontstond; en de 
oudste kleur was wit, de bërtji pita/:, die thans nog 
door een Jav. bruidegom op zijn trouwdag wordt 
gedragen. Daarnaast kwam aan de Jav. hoven later 
do lichtblauwe, tevens doorzichtige, muts voor Prin
sen (de bêrtji biroe of bertji vuilak), en de zwarte ge
heel ondoorzichtige voor minderen, zelfs voor solda
ten op hoffeesten (bertji tjëmtng). Zie verder Rouf- 
faer en Juynboll, De Batik-kunst in N. I. (1914), 
de noten op p. 108, 111, 112; en verg. p. 444.

Uit het gegeven van 1023 (zie aldaar p. 272— 
273), waar Sultan Agoeng op een Mataramschen 
hofdag beschreven wordt als o. a. „gelijeken andere 
Javaenen met een wit linnen mutien (= mutsje) op 
sijn hooft”, volgt, dat toenmaals de witte koeloek 
reeds geheel en al op Midden-Java aan het hof in 
plaats was getreden van de oudere Perz.-Arabische 
kopjah + tulband.

KOELOER (mal.). Broodboom. Zie ARTOCAR- 
PUS COMMUNIS.

KOELON PROGO. Afdceling der residentie Djok- 
jakarta met hoofdplaats Watës, bestaande uit 
het regentschap ICoclon-praga, behoorende tot het 
sultansgebied en het regentschap Adikarta (zie 
aldaar). De afdceling telde einde 1915 een 75-tal 
Europeanen, 330 Chineczcn en 270.000 Inlanders.

KOELTE, KOELPLANTEN.In de inlandse h< tak n 
worden geluk, vrede, welzijn gebracht onder het 
begrip „koelte”, het onheilbrengende onder „heet” 
en „hitte”. Zoo zegt men ook van iemand, die succes 
heeft met zaaien en planten, dat hij „tangan dingin”, 
een koele hand heeft; in het tegenovergestelde 
geval „tangan panas”, een heet o hand. Heeft 
men nu hetzij den aanval eener „heeto” macht 
doorstaan of is men gelukkig aan haar ontsnapt, 
dan wijst de adat verkoclingsmiddelcü aan om 
het verkregen of behouden welzijn te bevesti
gen, — ook om do hecte machten of zaken te be
zweren, waar men gedwongen is die te veront
rusten, zoodat bijv. na den bouw van een huls en 
allerlei huiselijke feesten het huis voorwerp dor ver
koeling is. Daartoe wordt de persoon of de zaak, die 
verkoeld moet worden, besprenkeld of bestrooid, 
b. v. met water waarin rijstmeel gemengd is of met 
dooreengemengde gepelde en ongepelde rijst. Daar
toe wordt een kwastje gebezigd van plantjes, waar
onder altijd zekere plantjes moeten voorkomen, 
die wel plaatselijk verschillen, doch in den vorm 
der bladeren voor eeno niet al te strenge verbeelding 
ietwat op die van condepooten gelijken. To Batavia 
en in Atjèh doet do tjakar bóbèlc (Jav. tjotjor, 
—, tjoetjoek
Atjèhscii, th ith idjoeö (een naam die verkoeling 
aanduidt), in Atjèh ook do naleuëng t*> ambo 
J<j'lawine indica (.Jav. djampang) vcrkoelingsdion- 
sleii/'^ie iSnouek Hurgroujc, De „Aljèhers”, I blz. 
331; Van Ossenbruggen, Hef primitieve denken enz. 
4B. T. L. V LXXI( 1915), p. 10, 12, 20, 47, 48. 49, 55.

KOEMA-KOEMA (mal.). Zie KOEMKOEMA.
KOEMAMBA-EILANDEN. Groep van drie eilan

den aan de Noordkust van Nieuw-Guinea, ten 
Oosten van Kaap d’Urville gelegen on bekend 
onder do namen van Liki, Lamsoetoe en Niroo- 
raoear. Alleen Liki is bewoond. De bevolking vindt 
haar bestaan in vischvangst en krijgt do tot voed
sel benoodigdo sagoo van den vasten wal.

KOEMAN (Mal.), Klein insect, dat in de huid 
dringt. Zie PARASIETEN.

Bijcnetcrsoort, Nyctiomis amicta.
KOEMBANG of KOMBANG (Mal., Jav.). Hout- 

bij. Zie BIJ.
KOEMBË. Ecne rivier in Zuid-Nieuw-Guinca,. 

ten rechte genaamd OBAD (zie aldaar).
KOEMBI. Rivier in Tapanoeli. Zijrivier van 

de Simpang Kiri (zie aldaar).
KOEMBOELAN (jav.). Zie CORCHORUS ACU- 

TANGULUS.
KOEMËLI of HOEWI KOEMÉLI (soend.). Zie 

COLEUS TUBEROSUS.
KOEMIS KOETJING (mal.). Zie ORTHOSI- 

PIION.
KOEMKOEMA of KOEMA-KOEMA (mal.). Zie 

CURCUMA.
KOEMPAS of KËMPAS (mal.). Zie KOOMPAS-

SIA.
KOEMPOELAN. Nagri in het Z. der onder- 

afdeoling Loeboek Sikaping, 36 K.M. ten N.W. 
van Fort de Koek, bekend als .woonplaats van den 
vromen Sjech Koempoelan. fC ■' -.

KOEN-TAO-TJAO (cm».). Zie CURANGA.
KOENANG of KOENANG-KOENANG iMal.,.

Jav., Soend.). Vuurtor. Zie LICHTGEVENDE. 
ORGANISMEN en API-API.

KOENDOEL. Zie REIGER.
KOENDOER (mal., soend.). Zie BENINCASA.
KOENDOER. Zie BANGO.
KOENDOER. Het grootste eiland van de af- 

decling Karimoen der residentie Riouw en Onder- 
hoorigheden. Zie KARIMOEN.

KOENINGAN. Regentschap, behoorende tot de- 
afdeeling Cheribon, bestaande uit ééno contröle- 
afdeeling (ICoeningan) en vier districten: Koo 
niugan, Kadoegédé, Locrahgoeng en Tjiawigébang.
Het regentschap telde in 1905 dr 223,000 inwoners, 
w.o. een 70-tal Europeanen, ruim 3200 Chineezen en 
enkele Arabieren. Vroeger vormde het een afzonder
lijke afdceling. Er is wel beweerd, dat de vrouwen 
van Kocningan en Soemcdang de schoonste van 
Java zijn.

Kocningan-paardcn zijn bekend; zij zijn fraai 
gebouwd, deugdzaam, maar bijzonder klein van 
gestalte; korten, breeden kop en breed, afgerond 
kruis. Volgens de overlevering stammen zij af van 
gewone merrie’s en gevleugelde wonderpaarden 
(Kocda sèmbrani), waarom de merries op den 
heuvel Bongkorit te grazen worden gebracht, 
waar do sëmbrani’s met haar samenkomen. Do 
hoofd plaats Kocningan telde einde 1905 ruim 6000 
inwoners, waaronder 60 Europeanen, bijna 200 
Chineezen en een 40-tal Arabieren. ' ' ■‘J}

KOENINGAN. District van de gelijknamige con- 
trólc-afdeeling, afdceling en residentie Cheribon 
met 67 desa’s en bijna 65000 inwoners, waaronder 
50 Europeanen, 1040 Chineezen en een 40-tal Ara
bieren (einde 1905). De hoofdplaats Kocningan . , 
is tevens die van het regentschap (zie aldaar). sQ

KOENIR (jav.). Zie CURCUMA LONGA.
KOENIR POET1H (jav.). Zie CURCUMA AMA-

of sosor bèbèk, Soend. boentiris,

X

DA.
KOENJIT (mal.). Zie CURCUMA LONGA. 
KOENJOEK (Soend.). Zie JAVAANSCHE A. 
KOENKOEN. Koeria (district) van de afd.. 

ling Natal en Batang Natal der residentie Tapa- 1
i
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Rokan Kiri zijn liet in naam, tenvijl bij die in do 
Batang Poetihstreek (een der Sakai-nederzettin- 
gen in dit landscliap) heidensche begrippen over- 
lieerschen. Voor rechtspraak, geestelijkheid en 
middelen van bestaan zie men onder RAMBAH.

Goschiedonis. Voor do verhouding van 
Kocntö tot de overige landschappen wordt verwezen 
naar hetg
de Ncgri nan Am pat wordt gezegd. Ook met 
Kocntö Dar es Salam werden gedurende do laat
ste jaren van den Padri-oorlog de eerste aan
rakingen verkregen. De na den val van Daloe- 
Daloo aldaar geplaatste Controleur gaf last om in 
Kocntö een Jang Dipertocwan Besar te instal - 
lecrcn. Deze kreeg den bijnaam van Radja nan Elok. 
Na 1843 liad het N. I. Gouvernement geen be
moeienis met het landschap. In 1876 moest een straf
expeditie tegen Kocntö worden ondernomen, daar 
de besturende hoofden, verstoord over eene werke
lijke of vermeende aanranding hunner aanspraken 
op de Ta poeng-federaties, waarvan het heette „be- 
radja Ka Siak, bêrtoewan Ka Kocntö,” de aan de 
Tapoetig Kanan gelegen nederzetting Tëbing Ting- 
gi hadden doen aanvallen. De vestiging Kota 
Intan, waar de voornaamste radja woonde, werd 
verwoest. Bij acte van 11 September 1876 ver
bonden zich de Koento’sche hoofden voor goed 
afstand te doen van hunne rechten op de Tapoeng- 
federaties.

Literatuur. Zie het verslag nopens den politieken 
toestand in de Rokanstaatïcs van den controleur 
H. C. E. Quast (Tijdschrift/Bat. Gen, van K. on W.
i^JJmrrr- ~ ■

KOEPA (soen-d.). */Zie EUGENIA POLYCE- 
PHALA.

KOEPA LANDAK (soend.). Zie FLACOURTIA.
KOEPANG. Onderafdeeling der afdeeling Zuid- 

Timor en Eilanden van de residentie Timor en 
Onderh., bestaande uit: a. het tot het rechtstreeks 
bestuurd gebied behoorend terrein, ingenomen door 
de hoofdplaats Koepang, waarvan de grenzen zijn 
vastgesteld bij Ind. Stb. 1886 no. 171; b. de om de 
baai van Koepang gelegen strook grond ter breodlo 
van zes paal 9 K.M.) gerekend van de kustlijn, 
loopende van den Zuidelijken oever van de rivier Gil 
Faoe tot aan den Westelijken oever van de aan do 
Zuid-kust uitmondende Oepaha-rivier; c. de land
schappen Focnai, Tabenoe, Amabi (voor zoover dit 
landschap niet valt binnen het sub b bedoeld ge
bied), Klein Sonbait, Amarassi, Amabi GLfotto 
en Koepang, het laatste met inbegrip van het 
eiland Semaoe, benevens de kleinere eilanden Kcra, 
Kambang, Dilha Taboein, Boeroeng en Tikoes. 
(Ind. Slb. 1916 no. 331). Zij staat onder den assi
stent-resident, chef der afdeeling.

KOEPANG. Landscliap op de Zuidpunt van het 
eiland Timor, behoorende tot de gelijknamige 
onderafdeeling der afdeeling Zuid-Tiinor en Eilan
den van de residentie Timor en O. onder een 
Radja, die verblijf houdt op het aan hem onder- 
hoorige cilar.d Semaoe.

KOEPANG. Hoofdplaats der residentie Timor 
en O., alsmede standplaats van den assislenl- 
resident der afdeeling Zuid-Timor en Eilanden. 
In 1910 telde de bevolking 3500 zielen, waaronder 
een 230-tal Europeanen en ruim J000 Chinoczen, 
Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen. 
Koepang ligt aan de Zuidzijde van de baai van 
denzelfdcn naam en heeft in den Oostmoesson 

veilige reede. In den Westmoesson moeton 
de schepen vaak eene schuilplaats zoeken ach-

noeli, met gelijknamige hoofdkampong, aan de 
monding van de Batang Koenkoen, ten N. van 
Na tal gelegen.

KOENTING. Zie VAARTUIGEN.
KOENTJI (mal., JAW, soend.). Zie IvAMPFE- 

RIA PANDURATA.
KOENTÖ DAR ES SALAM ook wel genoemd 

KOENTö of KOTA INTAN. Een der 5 Rokan land
schappen, die gezamenlijk de onderafdeeling Ro
kan van de afdeeling Bengkalis vormen in het 
gouvernement Oostkust van Sumatra. Het omvat 
het stroomgebied van de Rokan Kiri, van de Ooste- 
•lijko grens der IV Kota (Moeara Ngaso) af tot 
aan Pasir roompoot.

Van de Westelijke grens af daalt de tamelijk 
vlakke bodem langzaam, doch gestadig naar het 
Oosten om in de beneden streken moerassig te wor
den ; slechts op vrij groote afstanden van de zich 
sterk kronkelende Rokan Kiri treft men hetzij 
doorloopende, hetzij op zichzelf staande terrein- 
verhoogingen aan, bekend als „tanah kasang”.

Tot in 1910 werd dit landschap door drie hoof
den (Jang Dipertocwan) bestuurd, nl. den Jang 
Dipertocwan Besar, den Jang Dipertocwan Djoe- 
raadilalam en den Jang Dipertocwan Mocda. Deze 

■drie radja’s werden bij de inlijving door het N.-I. 
Gouv. erkend en toekenden met alle mindere lioof- 
•den in 1905 de zg. korte verklaring. Sedert 1910 
echter, toen de eerstgenoemde vrijwillig aftrad, 
nadat een jaar tevoren de laatstgenoemde reeds 
ontslag had genomen,en de körapatan op aandringen 
van het Europeesche bestuur besloten had hen niet 
te vervangen, wordt dit landschap éénhoofdig be
stuurd door den Jang Dipertocwan Djoemadila- 
lam met standplaats Kota Lama. De Kapala Kera- 
patan (zie RAMBAH) is tevens hoofd over de 
anak radja-radja. Evenals in de overige „Nëgri 
nan Ampat” geldt ook in Kocntö voor de radja’s 

•en hunne nakomelingen, gesproten uit vrouwen 
van minderen stand, het patriarchale erfrecht; 

•de eigenlijke bevolking, de zg. kaampat soekoe, 
bestaande uit Maleiers van Minangkabauschen 
oorsprong en de Sakai’s, die de kampong nan 
anam bewonen, houden de matriarchale instellin
gen in eere.

De voornaamste vestigingen zijn Kota Intan, 
ook wel Kocntö genaamd, en Kota Lama, ook be
kend onder den naam Dar es Salam, die beide 
door het Maleische element bewoond worden. In

*-

een onder het hoofd RAMBAH over

I

1

f

Kota Intan telt men negen, in Kota Lama zeven 
soekoes, buiten en behalve de soekoe nan seratoes 
{afstammelingen van slaven en pandelingen); van
daar dat gesproken wordt van de „nan sembilan” 
on de „nan toedjoeh”, waarmede bedoeld worden 
de negen en zeven soekoehoofden (panghocloe’s) 
van Kota Intan en Kola Lama. In beide negneëii 
wordt de voornaamste onder de pang/ioeloe’s Ban- 
dahara genoemd. Evenals in Ram bah en de IV 
Kota worden de panghoeloe’s ter zijde gestaan 
door hunne „samboefcan”, dat zijn waardigheids
bekleders, die hen steunen en ook wel voor hen 
optreden.De„doebalangs” vertegenwoordigen even
als overal elders den sterken arm. De Sakai-be- 
volking staat volgens de adat in eene andere ver
houding tot de radja’s dan het Maleische element; 
hunne noofden voeren den titel van Bandahara, 
liio, Batin en Antan-antan.

Het ncgri- en soekoebestuur is in Kocntö Dar 
es Salam

!
t

/»

1
-

1

I

op dezelfde leest geschoeid als in de 
ovenge Rokan-landschappen. De Maleische be
volking is Mohammcdaansch, de Sakais langs de

(•CMC
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ter het eiland Sëmaoc in do Straat van dien 
naam ter reede Hansisi (kolenstation). Door do 
Koenino-rivier, welke slechts aan do monding be
vaarbaar is, wordt do plaats in twee doelen ge
scheiden. Goede wegen doorsnijden het oude cen
trum, in hoofdzaak do woonplaats der Europea
nen. In de toekomst zullen de nieuwe Euro- 
peescho woningen in het hcuvclterrein worden 
gobouwd. Er is handel in copra, huiden, hout, 
parelschelpen, tripang en schelpdieren. Te Oeba 
nabij Koepang is een station voor draadlooze 
telegraphie gevestigd.

KOEPANGSCH. Het Koepangsch wordt heden 
op Timor nog alleen gesproken in Foenai, on is voor
namelijk beperkt tot hot eiland Sëmaoe, tegenover 
Koepang gelegen. De taal is verwant met het Ti- 
morecsch, enz., doch niet zoo nauw als bijv. het Ti- 
moreesch met het Rottineesch. Over’t algemeen zijn 
mede-klinkors als sluiters beter bewaard dan in ge
noemde talen, en kent de taal ook niet het afwor
pen der slot-medeklinkers ter grammaticale onder
scheiding. Op te merken is de neiging tot omzetting 
van klinkers en medeklinkers in de laatste letter
greep als het woord op eene i of u eindigt, bijv. tail- 
(tulak)-a, in plaats van tali- (lulak)-a, hot einde van 
een touw; maun-tasi voor manu- (vogel)- tasi ; enz.

Anorganische sluiters komen voor, doch niet zoo 
talrijk als in het Rott., enz. Voorbeelden zijn bijv. 
dakin, huid-vuil, (Mal. dalci)\ laan, groot, (Soemb. 
matua, Mal. tua, oud); hmales, dood, van male,(Mal. 
Pol. matai), sterven; snaput, stofdoek, van sapu, ve- 
gon, (Mal. idem); un (hij) maialc-a (lidw.), zijn oog, 
van mata, oog; enz. Suffixen tot woord-afloiding 
komen niet voor. Ook de prefixen schijnen, althans 
in hot gebruik, nieuw-vormingen te zijn, als in, bijv. 
in initiale, de dood, van male, sterven; inlono, jager, 
van lono, jagen; inkait, het haken, wat gehaakt 
wordt, van kuit, haken; kludi- (mes)inkikin,scheer
mes, van kikin, scheren; voorts s als in skait, haak, 
van kuil, haken; ktudi-slimit, vouw-mes, van limit, 
vouwen; enz.

Evenals in do naaste verwanten staat eene goni- 
tief-bepaling vooraan; hier volgt soms op het be
paalde woord een pronominaal suffix, (of de daar
voor in de plaats tredende k), soms niet, bijv. blalio 
(rat) t-(voet)-n. (pron. suffix (-na (lidw.), de poot 

do rat; aluli (mensch) indk-a, (in-d, gezegde, 
a, spreken), het gezegde van iemand;doch atuli

het hoofdeiland gelegen eilandjes Onin, Mangoer 
en Fadol (De drio Gebroeders).

Het. eiland Koer is langwerpig van vorm en 10 
K.M. lang in de richting ZZW.-NNO. Het verheft 
zich niet meer dan ton hoogste 400 M. boven de zee 
en bevat twee districten: Kilsoe'in en Kilmas, Do 
meeste dorpen zijn aan den Westkant van het eiland 
gelegen. De bewoners belijden den Mohammedaan- 
schcn godsdienst. Het zielental zal omstreeks 1200 
bedragen. Nabij de kampong Warkar treft men twee 
keteltrommen aan, klaarblijkelijk via Banda aange
bracht; zie verder bij KETELTROMMEN.

KOERA-KOERA. Algemcene Maleische naam 
voor moeras- en zoetwaterschildpadden uit do 
familie der Tesludinidae. In het bijzonder worden 
Geoemyda spinosa Gray, Cyclemus dhor Gray en 
C. amboinensis Daud. in Borneo met dezen naam 
aangeduid (zie onder SCHILDPADDEN, fam. 
Testudinidae II. B. 2.). Waarschijnlijk hangt deze 
naam samen met het woord koerma, dat in het 
Sanskriet en oud-Jav. (kawi) schildpad beteekent. 
In het tegenwoordige Maleisch duidt koera ook 
een verharde opzetting van buik of lever aan, 
maar deze beteekenis is vermoedelijk secundair 
en van het begrip schildpad af te leiden (zie hier
over Sal. Müller en Herm. Schlegel. Over de 
schildpadden van den Indischen Archipel, C. J. 
Temminclc, Verh. Nat. Gcsch. Nederl. Overz. Bezitt. 
Zoölogie. Leiden 1839—44).

KOERAJ (soend.). Zie PARASPONIA en TRE
MA.

KOER AN, d. i. Koran. Zie ISLAM I ben KO
RAN.

KOERAP (DAOEN-) (mal.). Zie CASSIA ALATA.
KOERAU (Mal.). Zie DRAADVISSCHEN.
KOERIA. Zoo worden tegenwoordig de distric

ten genoemd in de residentie Tapanoeli, waarvan 
de hoofden rechtstreeks ondergeschikt zijn aan den 
Europeeschen besturenden ambtenaar der onder- 
afdeeling of afdecling. Vóór de invoering van ons 
bestuur was hot land in van elkander onafhanke
lijke kampongs verdeeld, die elk een min of meer 
uitgestrekt grondgebied bezaten en wier hoofd radja 
pamoesoek werd genoemd of, als nieuwe kampongs 
uit de moeder-kampong waren ontstaan, radja pa- 
noesoenan. Verscheidene kampongs vereenigden zich 
tot bondgenootschappen, wier hoofden in vergade
ringen, djandjian, bijeenkwamen om gemeenschap
pelijke belangon te bespreken. Uit die djandjian’s 
schijnen de koeria’s te zijn ontstaan. /\- f') Q S'

KOERINTJI. L a ndbeac h r ij v i n g. Meest 
Westelijke afdceling van do residentie Djambi, ge
legen tusschen l1/2°en27a0Z.B.en 101°on 102°O.L. 
v. Gr.De lengteas inN.W.richting bedraagt ongeveer 
99 K.M.,do breedteas^r GO K.M.,de oppervlakte on
geveer 4300 K.M.*. Nauwkeurig is deze nog niet op 
te geven, daar de grenzen met de naburige gewesten 
Benkoelen en Sumatra’s Westkust nog niet zijn 
vastgesteld. De afdceling telde in 1915 ongeveer 
57.000 inwoners, waaronder slechts enkele Europea
nen en SOChineezcn. Koorintji bestaat uit een groo- 
te vlakte, welke in het hartje van den Barisan is 
golegon, on uit omringende gebergten. Deze laatste 
zijn to verdeelon in twee rijen, welke beide water
scheidingen vormen. De meest Westelijke vangt aan 
bij den G. Oeloo Batang Liki (2400 M.) in het Noor
den op de grens mot het gewest Sum. Westkust 
en loopt in Z.O. richting verder over de Boekit 
Pinang, Boekit Kronsong (2300 M.), Goenocng 
Pandan (1900 M.), Goenocng Raja (2550 M.) en 
Goenoeng Koenjit (2400 M.). Allo rivieren, welke

van
van
uma (huis)-Za (lidw.), het huis van iemand. Niet aan 
alle substantieven kunnen de pron. suffixen, in 
waarde onze bezittelijke voornw., gehecht worden. 
Vorvoeging komt nog slechts bij enkele werkwoor
den voor.

Literatuur. Tot dusverre Ls nog slechts óén Ivoo- 
pangsche tekst gedrukt in do verzameling verhalen, 
getiteld: „Eonige verhalen in talon gesproken op 
Humbawa, Timor on omliggende eilanden”, door 
J. C. G. Jonker, Bijdr. T. L. en Vlk. v. Ned. Indie, 
7de Volgr. II; zie ook: „Over de oind-medo-klinkers 
in het Rott. en Tim., door douzolfden, in genoemde

J. G. G. J.Bijdrage, 7do Vlgr. V,
'KOEPING MËNDJANGAN (jav., echter algemeen 

gebruikelijk). Zie PLANTAGü.
KOEPING TïKOES. Zie DJAMOER.
KOER-GROEP. Eilandengroep, tol de Kei-cilan- 

den (zie aldaar) gerekend, maar waarvan de bewo- 
noch in taal noch in afstamming met de be

volking dor eigenlijke ICei-eilandon verwant zijn. Dc 
bestaat uit het hoofdeiland Koer (Koor,

ners

groep
Khoor), dc Noordelijk daarvan gelegen eilandjes 
Boei, Kaidos of Sêkat en Kaimeer en do bezuiden

24U
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gtoedjoeh.. Geen enkele der rivieren is door 
ccnigszins groote prauwen te bevaren, aangezien 
alle te veel ondiepten hebben; ook op het meer 

Koerintji worden slechts kleine prauwen

op de Westelijke helling van dezen rug ontspringen, 
sturen hun water, dat meest door de Sindang 
wordt, opgenomen, naar den Indischen Oceaan; 
die welke op de Oostelijke helling ontspringen, 
worden opgenomen door de Batang Sioelalc, het 
meer van Koerintji, dan wel door de Merangin, 
zoodat ten slotte al dit water door de Tömbösi 
naar de Batang Hari stroomt. Evenwijdig met den 
genoemden rug loopt een meer Oostelijke water
scheiding, welke aanvangt bij den Boekit Sapoe 
(2300 M.) en over den Boekit Loemoet (2200 Al.), 
G. Patahtiga (2300 AL) tot aan den G. Soelah (2000 
AI.) gaat, waar een splitsing in twee lagere takken 
plaats heeft: een in Z.O. richting over den B. Sangkö 
en B. Pandan, een in O. richting overdenB. Nanas 
naar den B. Alandai Orai. In het Westen wordt het 
water van Air Poengoet e. a. door de Alörangin 
vervoerd naar de Tömbösi en daardoor naar de 
Batang Hari, terwijl het water in het oosten door 
de B. Tëbo en B. Tabir eveneens naar de Batang 
Hari wordt gebracht. Geen der genoemde top
pen zijn werkzame vulkanen, zooals de G. Koe
rintji (zie aldaar) of Piek van Indrapoera in het
N. , de G. Soembing in het Z. zijn. Tussehen deze
O. en W. waterscheiding in ligt de eigenlijke hoog
vlakte van Koerintji, ongeveer 45 K.AL lang en 
5 K.AI. breed (oppervlakte ^ 300 K.A1.2). Van 
N.W. naar Z.O. neemt deze vruchtbare, water
rijke en vrij dicht bevolkte vlakte in breedte toe. 
Zooals uit den loop van de B. Sioelak, die haar ge
heel doorstroomt, blijkt, is de algemeene helling 
naar het Z.O., waar zich dan ook op het laagste 
punt het. 733 Al. boven zee gelegen Aleer van Koe
rintji of Danau Gadang bevindt, dat het water 
van de B. Sioelak opneemt en door de Alörangin 
afvloeiing heeft naar de Batang Hari. Het meer 
heeft een lengte van 9 en een breedte van 6,5 K.AI. 
en bevat helder, zoet water, dat zeer vischrijk moet 
zijn. De diepte van het meer is nog niet bepaald. 
Op de lage, moerassige, boschrijke oevers vindt 
men een twaalftal groote doesoens, kain geheeten.

De vlakte van Koerintji is ontstaan door een 
verzakking in het Barisan gebergte; het water 
van de omringende gebergten vormde in de ont
stane laagte een meer, dat ten slotte een uitweg 
naar de Alörangin vond en daarop de vlakte die
per uitschuurde. Vele gedeelten zijn echter nog 
moerassig gebleven, en eerst door het wegruimen 
van hindernissen in de B. Sioelak en door ver
betering van de uitstrooming is hierin verandering 
gekomen. D-'t de bodem hier nog niet tot rust 
gekomen is, blijkt wel uit het voorkomen van 
solfataren en van warme bronnen o. a. bij Se- 
moeroep, en vooral van de hevige aardbeving op 
4 en 5 Juni 1909, welke aan 230 menschen het 
leven kostte en 400 gewonden veroorzaakte. De 
vulkanische tuffen verleencn het land echter een 
groote vruchtbaarheid, waarbij nog komt, dat op 
vele plaatsen zich een aanzienlijke humuslaag ge
vormd heeft.

noen

van
en vlotten gebruikt. Regen valt er overal vol
doende; in de borgen het geheele jaar door, in 
de vlakte van October tot Mei, en waar op som
mige plaatsen bij langdurige droogte wel eens wa
tergebrek zou kunnen ontstaan, is de bevolking 
in staat met behulp van leidingen, stuwdammen 
en schepraderen (kintjirs) het water uit de rivier
tjes te halen. Wanneer ten slotte in aanmerking 
genomen wordt, dat de hooge ligging een aange
name temperatuur veroorzaakt, dan kan het niet 
anders of men zal hier een in economisch opzicht 
belangrijk gebied moeten aan treffen.

Economische toestand. Het hoofdmiddel van be
staan is de landbouw, en wel de verbouwing van 
rijst op sawalis, waarvoor de moerassawahs al 
zeer geschikt zijn. Door gebrek aan arbeidskrach
ten wordt lang niet al het geschikte terrein ge
bruikt. Sedert door bestuursbemoeienissen betere 
bewerking plaats heeft, en het planten gelijktijdig 
geschiedt, is de oogst schitterend geworden. De 
schuren zijn dan ook boordevol en daardoor de 
prijzen van de rijst zoo verbazend laag, dat uit- 
voor kan plaats hebben naar Padang, hoewel de 
vracht daarheen door do slechte verbinding niet 
minder dan 3.50 a 4 gulden per pikol bedraagt. 
(Rijstprijzen in Koerintji f J .50 a f2, in Padang 
f 8 per pikol). De route naar de Westkust bestaat 
thans uit een weg van Soengei Pënoeh naar Ta pan 
(70 K.AI.) en verder 210 K.M. te water naar Padang. 
Bij Gouv. Besl. van 1 Alaart 1915 is tot aanleg van 
genoemden weg besloten. De kosten hiervan zijn 
geraamd op 1.600.000 gulden. In 1912 werden 
reeds ruim 3000 pikol rijst uitgevoerd, maar 
wanneer Koerintji uit zijn isolement opgeheven 
is, zal de uitvoer ongetwijfeld groot worden. 
Van buitengewone beteekenis voor het land is 
de aanplant van koffie, welke cultuur eerst een 
50 jaar geleden is ingevoerd. Op de hellingen, 
welke voordien met oerwoud bedekt waren, vindt 
de plant in de humuslaag van het vulkanisch 
gesteente zulk een uitstekenden voedingsbodem, 
dat de Koerintji-koffie van een kwaliteit is, welke 
in de meest ongunstige tijden nog f 40 per pikol 
kan halen. In 1889 bedroeg de uitvoer nog geen 
2000 pikol en ging deze in hoofdzaak naar Mokko- 
AJokko. In 1913 bedroeg de uitvoer, die zich ver
plaatst heeft naar Padang, ruim 6000 pikol. De 
handel is grootendeels nog in handen van Chi- 
neezen, echter is een streven merkbaar om door 
coöperatie dezen tusschenhandel uit te schake
len. Ook voor tabaksteelt is Koerintji zeer ge
schikt; de bewerking van het product liet ech
ter alles te wenschen over. Sedert de methoden

;
■

1
van Pajokoemboeh hier worden toegepast, kan 
de tabak een tweemaal zoo hoogen prijs behalen 
en zal de cultuur zich dus wel uitbreiden. Cassia, 
kaneel, aardappelen en uien worden in kleine 
hoeveelheid uitgevoerd, terwijl nog zeer veel an
dere

‘I
Buiten de groote vlakte komen nog kleine vlak

ten voor: in het Zuiden om de Air Lempoer en 
Air Loelo, beide bronrivieren van de Air Lingkat, 
die naar de B. Alörangin stroomt; hier bevinden 
zich ook het zeer kleine Danau Njalau en het iets 
grootere Danau Doeo; in het Koorden bevinden 
zich vlakten om de B. Tabir, terwijl de zuid voet 
van de Piek van Indrapoera uitgestrekte poelen 
en moerassen bevat. Ten Westen

eigen gebruik of verkoop opgewassen
de nabijliggende pasars worden geteeld.

Alen treft in Koerintji nog veel dicht oerwoud 
aan, met ijzerhouten goede bamboesoorten, en 
waarin nog wild gedierte als olifanten,rhinocerossen, 
tijgers, varkens, herten en berggeiten (kambing 
oelan) aangetroffen worden. Alleen in de meest 
N. en Z. streken en langs de Alörangin vindt de 
bevolking een bestaan door het inzamelen van

voor

van deze
Piek ligt gedeeltelijk in Koerintji het Danau 
Oeloe Kötjil, ten Oosten het groote Danau Goe-

'
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rotan en getah, hoewel ook daar in steeds mindere 
niatc. Koerintji is, behalve voor den landbouw, 
ook uitstekend voor veeteelt geschikt, zoowel op 
de vlakte, als op de weiden (pndangans) van de 
heuvels. In 1911 werden ongeveer 
bouwen tegen f 100 tot f 120 per stuk naar het 
mijngebied van Benkoelen uitgevoerd. In dat- 
zelfdo jaar braken echter gelijktijdig surra en vee
pest uit, zoodat de karbouwenstapel van 12000 
tot 5000 dieren terug liep. Het bestuur heeft ge
lukkig tijdig tal van maatregelen getroffen om do 
veeteelt na dezen zwaren slag voor ondergang to 
behoeden; o. a. werden runderen ingevoerd en een 
begin gemaakt met de fokkerij van paaiden, welke 
tot nog toe onbekend was.

Bevolking. De Koerintjiërs zijn van Mïnang- 
kabausche afkomst. Hiervoor pleiten de matri
archale instellingen, zeden en gewoonten welke 
thans nog bij hen worden aangetroffen; de taal, 
die een Hinangkabausch dialect is en ten slotte 
enkele nog bestaande piagëms (acten en besluiten) 
die er op wijzen, dat de eerste bewoners uit do 
Padangsche-bovenlanden afkomstig waren. In 
uiterlijk hebben zij veel overeenkomst met de be
woners van het Z. der Pad. bovenlanden, doch 
met een meer Mongoolschen trek. De bevolking 
is verdeeld in soekoes, die volgens overleveringen 
moeten ontstaan zijn uit de Minangkabausche 
soekoes Bodi, Tjaniagö, Kotö en Piliang. De be
volking is echter langen tijd onder invloed van 
Djambi geweest en dit, gevoegd bij do geïsoleerde 
ligging van het land, maakt het begrijpelijk, dat 
zich een geheel nieuw type heeft ontwikkeld. Wat 
de bevolking vooral onderscheidt van de omrin
gende, is haar buitengewone werkzaamheid, als 
gevolg van de zucht tot sparen, welke eigenschap 
soms in schraapzucht en gierigheid ontaardt, maar 
tevens afhoudt van de talrijke ontspanningen en 
uitspattingen der naburige volken. Waar de Koe- 
rintjiër bovendien beschikt over behoorlijk gezond 
verstand, handels- en ondernemingsgeest bezit, 
en niet conservatief is, daar is het duidelijk, dat 
een zoodanig volk in economisch en intellectueel 
opzicht het ver brengen kan. Vroeger hield men 
do bewoners voor driftig, koppig en ongehoorzaam, 
doch latere beschrijvers prijzen hen als goedaar
dig, rustig en niet. ongehoorzaam jegens recht
vaardige bestuurders. -Misbruik van macht, woe
ker en gauwdieverij schijnen echter aan dc orde 
van den dag.

Hoewel de Koerintjiërs een halve eeuw ge
leden nog meerendeels heidenen waren, is thans 
de Mohammcdaansche godsdienst de overhccr- 
schende geworden. Tot in de kleinste kampongs 
vindt men een of meer moskeeën; bijzonder groot 
is de neiging tot do bedevaart, waaraan ook 
vrouwen deelnomen. Vele mannen trekken 
regeld het land uit en wel naar de mijnbouw
ondernemingen van Benkoelen, naar de beneden- 
landen van Djambi en zelfs naar Kélang op Malaka 
om geld te gaan verdienen voorde bedevaart. Vrou
wen en kinderen laten zij onverzorgd achter, of 
zij steken zich voor hun geheole leven in schulden. 
Als hadji teruggekeerd nemen zij hun vroegere 
positie in de maatschappij weer in, daar hun aan
tal te groot is vooreen bevoorrechte plaats. In 1913 
bedroog het aantal bedevaartgangers 193. Toch zijn 
de bewoners niet fanatiek en toonen zij een grooto 
verdraagzaamheid jegens andersdenkenden. Het 
aantal leden der verschillende godsdienstige iMo- 
hammedaansche broederschappen is toenemende .

De Islam is ook niet in staat geweest het matri
archale familie- en erfrecht veel te wijzigen. Voor 
een huwelijk, waarbij een meisje doorgaans 15, 
de jongen 17 jaar is, moet de moeder toestemming 
verleencn, en hot meisje voor ongeveer f 30 ge
kocht worden. Dc rnan neemt zijn intrek in de 
woning van zijn schoonouders; bij echtscheiding 
blijft de bruidschat (sëko) eigendom van do vrouw 
en ook de kinderen behooren haar.

De eerst kort geleden opgerichte volksscholenT 
waarvan er in 1915 23 bestonden, met-k 4000 leer
lingen, staan zeer in do gunst der bevolking, die 
groote behoefte gevoelt aan eenvoudig onderwijs. 
Soengci Pënoeh heeft een Gou v. school 2e klasse met

200 leerlingen. Groote beteekenis heeft het gods
dienstonderwijs. Aan den invloed van de goeroes 
is het to danken, dat nog voor de inlijving de be
ruchte hanengevechten, waarvoor men zelfs uit 
Benkoelen naar Koerintji kwam, zijn afgeschaft.

De huizen, grootendeels van hout, zijn op acht
kantige palen gebouwd. Zij staan in twee rijen, 
met een breede straat er tusschen en daar midden 
in of daarachter de bijna evengroote rijstschuren. 
De bewoners van een straatkant zijn meestal leden 
van een zelfde familietak (= loerah); zij kunnen in 
eikaars vertrekken komen, doordat de voorgale
rijen van alle huizen met elkaar in verbinding staan. 
Elk huis is door een schot overlangs in tweeën ge
deeld; het voorste deel dient voor ontvangst van 
gasten, in het achterste zijn woon- en slaapvertrek 
en keuken.

Gezondheidstoestand. Gebrek aan goed drink
water en de groote moerassen in de vlakte veroor
zaken veel dysenterie en malaria, welke laatsto 
soms veel slachtoffers maakt. In 1913 bedroeg de 
sterfte 1771 personen, d.w.z. 3 % van de bevol
king. De inlandschc arts van Bangko komt enkele 
malen per jaar naar Koerintji ter voorziening in 
medische hulp.

Onze munt is tegenwoordig het betaalmiddel. 
Ook is er veel papiergeld in omloop; op dc pasars 
wordt soms nog betaald met „doewit tjintjin” 
(ringetjes),waarvan de zilveren een waarde hebben 
van 10 cents, terwijl 4 koperen niet meer waard 
zijn dan 1 cent (afbeelding in .Millies, Recherches 
sur les mommies des In(lkèncaldc_rarchij^ Ind.).

Geschiedenis. De overleveringvcrhaalFvan 
oorspronkelijk 4 van elkaar onafhankelijke hoofden 
(waaronder een van Javaansche afkomst), die van 
den Sultan van Djambi den titel Dëpati erlang
den. Koerintji heeft zich echter nooit als onder- 
hoorig aan Djambi willen beschouwen. Wel be
taalde het, wanneer daarom verzocht werd, een 
geringo gcldelijke bijdrage (sëmbah radja) bij wijze 
van hulpbetoon en stuurde het een djadjah ter 
waarde van ^ f 30 per doesoen, wanneer een 
nieuwo sultan den troon betrad. Het laatst ge
schiedde dit tijdens Talia (1855—’5S). De namen 
der tweo districten Sèlapan Hëlai Kain en Tiga. 
Hëlai Kain, thans Koerint ji Oeloe en Iv. Ilir, danken 
hun ontstaan aan de verdecling van 4 doeken (kain) 
door den eersten afgezant van den Djambisehen 
Vorst naar Koerintji gestuurd, nl. 3 in het Z. ende 
4dc, waarvan do helft in 7 stukken werd verdeeld, in 
’t N. De Koerintjischo rijkssieraden, bestaande uit 
do krissen: Malélo Pënikam Batoe, Malélo Pcnga- 
rang Sëntia, Balekok Pënikam Batoe en de lans 
Bötataran Sëgardjantan werden op 18 Aug. 1903 
door den Kobidin van Sanggaran Agoeng ingelevord; 
dc poesaka’s, bestaande uit handschriften in ën- 
tjoeng schrift, worden in liooge cere gehouden en be-

1000 kar-
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een distriotshoofd to Sanggaran Agoeng; beide plaat- 
zijn met elkaar verbonden door een goed por as 

berijdbaren weg van 16 K.M. lengte, welko thans 
verhard wordt. Soengei Pënoeb, standplaats van den 
controleur, dat tijdens de expeditie in 1903 op 21 
Juni voor het eerst door onze troepen bezocht 
werd, is een helder, vriendelijk plaatsje, met breede 
goed onderhouden wegen, rozen op de erven en 
een gecementeerde waterleiding,voorzien van straat
verlichting, en in het bezit van 3 flinke pasar- 
loodsen en een kazerne voor gewapende politic 
(50 man). Sanggaran Agoeng, van den aanvang 
onzer vestiging in 1903 tot in 1910 de standplaats 
van den controleur, ligt aan den oever van het 
meer, ter plaatse waar de Ajer Koerintji, zich in 
do Merangin stort, even nadat deze het meer van 
Koerintji heeft verlaten. Toen het op 17 Juni 1903 
voor het eerst door onze troepen werd bezocht, 
bleek de bevolking ons lcwaadgezind; tot 1908 
legerde er een militaire bezetting van 75 man. 
De districten zijn onderverdeeld in mëndapo’s 
(mëndapo = balai, raadzaal), dat zijn federaties 
van doesoens

waard in miniatuurhuisjes op zolder, tegelijk met 
andere poesaka's als gongs enz.; de letters moeten 
gelijken op het Mandaïlingscho schrift dor Bataks. 
Tot. 1902 was Koerintji slechts door 2 Europeanen 
bezocht (Charles Campbell — zie Marsden ’s .His- „ 

.. Jtory of Sumatra p. 304 — en Thomas Barnes — zie 
J. Schouw SantfoortV,,Plan van een onderzoekings
tocht in Midden-Sumatra”). Onze pogingen tot aan
rakingen metdatlandschapdateeren van 1840, doch 
waren uiterst gering. Tengevolge onzer militaire 
actie tegen Djambi werd in 1902 ook nadere aan
raking met Koerintji, waar dc opstandelingen een 
schuilplaats vonden, noodig. Toen in Aug. 1902 
de door ons bestuur uit Benkoclen daartoe afge
vaardigde inl. hoofden op hun terugreis in het 
gebied der doesoen Lempoer in Z.0. Koerintji wa
ren vermoord, gaf dit aanleiding tot het zenden 
ccncr militaire expeditie. Aanvankelijk bood Se- 
lapan Hëlai Kain onderwerping aan, doch Tiga 
Hëlai Kain vertoonde geen toenadering en pleegde 
verzet tegen een verkenningsdetachement (Maart 
1903). Spoedig bleek, dat op aansporing van den 
Djambischen Pangéran Toemënggoeng alle kam
pongs in Koerintji zich hadden versterkt en daar
op trokken onze troepen, die zich eerst tot een 
afsluiting der toegangswegen hadden bepaald, in 
’t laatst van Mei 1903 van uit Tapan het gebied 
van Koerintji binnen. In Sela pan Hëlai Kain werd 
geen noemenswaard verzet ondervonden. Op 5 
Juli d.a.v. trof deze colonne van uit de Westkust

sen

:
1 s

i

(dorpen),
en deze in këlëboe’s (families); het hoofd cener 
mëndapo draagt den titel van dëpati, de erkende 
eerste dëpati was dëpati Batoe Hampar van Ta- 
nah Hiang; onderzijn leiding vormden de dëpati’s 
het hoofdbestuur van Koerintji; het doesoen be
stuur berust bij de soekoehoofden (dëpati soekoe), 
bijgestaan door een rio en een doebalang of këpa- 
la tiga poeloeh; de hoofden worden bij onderling 
overleg gekozen door de mannelijke bevolking. 
(Voor districtshoofden en volkshoofden, recht
spraak en grondbezit, zie bij DJAMBI).

Literatuur: Tijdschr. Bat. Geg. dl 39. p. 1; 
Bijdr. T. L. e. V. Rks 5 VHpf Tijdschr. v. N.
I. 1847, dl II en 1881, II; Ind.-Gids 1893 I, Fran- 
cis, Levensloop III; Midden-Suinatra Expeditie 
aardr. beschr. I en II., Kol. Verslagen 1872, 1878, 
1881, Ind. Mil. Tijdschr. 1906 p. 853, 943, 1907..-- 
p. 5, 79, Tijdschr. B. B, dl. 46, 1914, p. 208, dl 47,-.^=- 
1914, afl. 4; A. Ph. van Aken, Nota betreffende~b^ 
de afdeeling Koerintji in de Med. v. h. Encyclo- 
pacdisch Bureau, afl. 8, waarin ook uitvoerige 
literatuuropgave; Schetskaart 1915 van 1:200.000.

KOERINTJI (GOENOENG), Piek van Koerintji, 
Piek van Indrapoera, of Goenoeng Gadang. Werk
zame vulkaan, 3806 M., de hoogste berg van Suma
tra, gelegen op de grens tusschen het Z.lijkst gedeelte 
der Padangsche Bovenlanden (Sum. Westk.) en het 
landschap Koerintji van het gewest Djambi. Van • 
de zijde der XII Koto in het N. rijst de berg als een 
volkomen vulkaan uit een vlakte van 500 M. hoog 
op. De nieuwste eruptiekegel is op den O.lijken 
rand van den ouden krater uitgebroken. Op ongeveer 
3000 M. eindigt het woud op de hellingen van den 
berg, en vindt men nog slechts Jaag struikgewas en 
kleinere planten. De laatste 500 M. zijn geheel onbe
groeid. Totaan den top wordtde Antilopesumatren- 
sis, karabing hoetan of boschgeit aangetroffen. Do 
N.lijke hellingen,boven zwaar begroeid,zijn beneden 
zacht glooiend en rijk aan water. Deze landstreek 
is spreekwoordelijk vruchtbaar; men vindt op die 
N.lijke hellingen eenige koffic-onderncmingen, waar

tijdelijke afdeeling van Palembang langs de grootendeels verharde rijweg loopt, die 
p ^ f wa®» vereenigd tot het nieuw gewest Djambi. Moearö Laboeh verbindt met Loeboek Gadang (341
\ï " " ? S fc ^Tu,r.' "P.® afdeeling is verdeeld in 2 distric- K.M.) en het verdere stroomgebied der wilde Sangir,
|! }y,*.{' *'liet district, Sëlapan Hëlai Kain, tegenwoor- r.tak der Batang Ilari. Die weg snijdt verschillendo

' i,fj[ V ' * f “ïg den naam dragend Koerintji Oeloe, staat onder 
! districtshoofd te Soengei Pënoeh; het Zuidel.

1 *ga Hëlai Kam, dat thans Koerintji Ilir heet onder

de doesoens in soekoe’s

i

samen met de uit Djambi opgerukte troepen, bij 
doesoen Poelau Sangkar. Het zwaarste verzet had 
plaats bij Poelau Tëngah, op den Z.W. oever van 
het meer, dat op 20 Juni 1903 zich wel reeds had 
onderworpen en door onze troepen was bezocht, 
doch daarna een verzamelplaats van kwaadwil
ligen was geworden. Onze eerste aanval op 19 Juli 
1903 mislukte, daardoor stroomden alle vijanden 
uit Zuid-Koerintji hierheen om tot het uiterste 
den heiligen oorlog vol te houden. Eerst op 10 
Aug. 1903 onderwierp Poelau Tëngah zich. Nadat 
eenige dagen later de invloedrijke Dëpati Poerbo 
van Lolo, hoofdschuldige aan den moord op de 
Benkoeleesche zendelingen, was opgevat, en later 
naar .Tcrnate verbannen werd, kon reeds in Sept. 
1903 het grootste deel der troepen Koerintji ver
laten. De expeditie had geteld 18 officieren en 415 
minderen, benevens 500 dwangarbeiders. Verder 
bleef het rustig, enkele op zichzelf staande, niet 
met den algemeenen toestand verband houdende, 
gebeurtenissen uitgezonderd,zooals de moord op den 
controleur Van Gorkum in Februari 1915. Aan den 
opstand van 1916 in Djambi is ook door Koerin- 
tjiërs deelgenomen. Van uit de Westkust werd een 
compagnie gezonden, die 7 September naar Bangko 
vertrok, terwijl den 25en een tweede compagnie 
van Padang naar Koerintji vertrok. Onder invloed 
van

: V

i
' een aanzienlijk hoofd sloot zich de bevolking 

doesoen Soengei Manau, voornamelijk uit 
Koerintjiërs bestaande, bij de opstandelingen aan. 
In October werden verscheidene ontevredenen

i
van

ge.: 9 n

vangen genomen. Aanvankelijk werd Koerintji 
onder een ass.-resident gesteld, en gevoegd bij 
Sumatra’s Westkust, doch in 1906 met Djambi, 
dat toen een

riviertjes, die van den machtigen berg afvlooicn, do 
Liki, de Kapoer, de Lambai en de Timbocloen, welke 
zich vercenigen met dc genoemde Sangir, afwatering

r.
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zwart gekleurd, het mannetje daarentegen heeft 
slechts vlekken van die kleur op grijzen ondergrond; 
eigenaardig is het, dat bij de op VVaigeoe voorko
mende dieren dit verschil niet bestaat, maar ook do 
wijfjes daar gevlekt zijn.

Tot dezelfde familie behooren nog de volgende 
soorten. Het geslacht Pscudochirus telt verscheidene 
soorton op Nieuw-Guinea; zij hebben een langen, aan 
den top o'nderaan onbehaarden staart en onderschei
den zich daardoor, dat de beide eerste vingers aan 
de drie overige tegenovergesteld kunnen worden. 
Ook de kleine Dronncia candala M. Edw., herken
baar aan twee zwarte strepen op den kop en den 
beschubden, kort behaarden, aan den top naakten 
grijpstaart, bewoont Nieuw-Guinea (Arfak-ge- 
borgte), evenals Daclylopsila trivirgata Gray, die 
echter ook op Jobi, Waigeoe en de Aroc-eil. (hier 
ladi genoemd) aangetroffen wordt. Deze laatste is 
gekenmerkt door drie zwarte overlangsche banden 
op witlc-n grond en vooral door een sterk verleng
den vierden vinger, die zou dienen om ïnsekten, 
waarmee het dier zich voedt, uit hun schuilhoe
ken te voorschijn te halen. Disloecliuru3 pennatus 
Ptrs. van Nieuw-Guinea en Acrobates pulchellus 
Rotsch. (Proc Zoolog. Soc. London, 1892, blz. 
545) van een niet nader aangegeven eilandje benoor
den Nederlandsck Nieuw-Guinea, zijn kleine dier
tjes (de laatste met den staart ^ 12 c.M. lang), 
die nauw met elkaar verwant zijn, doch daarin 
verschillen, dat de laatstgenoemde een vlieghuid 
bezit; bij beide zijn de haren van den staart in 
twee overlangsche rijen geplaatst en zij onderschei
den zich daarin van hot vliegende buideleekhoom- 
tje, Pctaurus breviceps, var. papuanus Thom. (dat 
behalve op Nieuw-Guinea ook in de noordelijke Mo- 
lukken en op de Aroe- en Kei-eilandcn voorkomt en 
in de Molukken tikoes kelapa genoemd wordt), 
welks staart tot aan den top rondom behaard is. 
Ook dit diertje heeft een vlieghuid, welke, evenals 
bij Acrobates, de voorste en achterste ledematen 
niet elkaar vereenigt on het dier in staat stelt zwe- 
vendo sprongen te maken.

KOESOE. Zie KOESKOEZEN.
KOESOE NELA. Zie KOESKOEZEN.
KOESOE POETIH. Zie KOESKOEZEN.
KOESOE PONTAI. Zio KOESKOEZEN.
KOESOE TIGA. Zie KOESKOEZEN.
KOESOEMBA (mal.). Zie CARTHAMUS.
KOESOEMBA KËLING (mal.). Zie BIXA.
KOETA. Dorpsgcmccule in de Balaklanden; zie 

HOETA.
KOETA.J hst riet van de ondcrafdecling Badoeng, 

afdeeling Zuid-Bali, residentie Bali en Lombok.
KOETA RADJA. Hoofdplaats van het gouverne

ment Atjèh en Onderhoorigheden, residentie van 
den civielen en militairen Gouverneur. Heeft zich 
ontwikkeld uit den vroege ren sultans-„dnlam”. 
Deze lag op cenigen afstand van den 1. oevor der 
Atjèh-rivicr, bijna een uur varens boven hare mon
ding. Die „dalam” was een rechthoek van G00 bij 
250 M., omgeven door hoofdzakchjk aarden wallen 
en doorstroomd door de Kroceng Daröj. Wat zich 
binnen die wallen bevond maakte plaats voor gou
verneurswoning, militaire en civiele bureaus, maga
zijnen, werkplaatsen, kazernes en officierswoningen. 
Alleen de grafmonumenten van soeltans on soel- 
tansbetrekkiugcn bleven meorondcels gespaard. Do 
aarden wallen werden verbeterd en verstorkt 
later vervangen door van scliietgaton voorziene 
steenen muren, en zoo groeide uit de vroegere „da
lam” de „kraton”, hel hart van do „Kocta-Radja”

van liet kratermeertje (1991 M. boven zee) op don 
niet werkzamen Gocnoeng of Boekit Tocdjooh, het 
Zevengebergte (2712 M.), dat ten O. van don Piek 
van Koerintji ligt. De groote vruchtbaarheid van 
deze streek zoude ongetwijfeld liet land tot grooten 
bloei kunnen brengen, ware het niet, dat de af- 
voerwegen naar spoorlijn en kust zoo lang en 
zoo vol terreinmoeilijkheden zijn (zie MOEARö 
LABOEH).

KOEROEDOE. Een eilandje op do noordkust van 
Nieuw-Guinea, recht oost van Japen; het wordt ook 
wel Abéré genaamd en ligt tegenover do monding 

• / van de Weir, een takvan de Mambcramo (zie aldaar).
KOERSANI. Zie VERNONIA ANTHELMIN- 

THIOA.
KOESA. Landschap op het eiland Timor, behoo- 

rende tot do onderafdeeling Béloe der afdeeling 
Noord en Midden Timor, dat met de landschappen 
Alas Wcolain, Litamali, Fatoe Arocin, Manoelea, 
Mandeo, Dirmn, Lakekoen, Waiwikoe-Waihale tot 
een landschap onder den naam Melakka ver
een igd is.

KOESAMBI (mal., jav.). Zie SCHLE1CHERA.
KOESAN. Zie PEGATAN EN KOESAN.
KOESI. Zie KOESKOEZEN.
KOESKOEZEN (Plialangeridae). Familie der Bui

deldieren (zie aldaar), verwant met de kangoeroe’s, 
waarvan ze zich door de gelijke lengte der pooten en 
door een grooten, opponeerbaren, nagelloozen eer
sten teen onderscheiden. De voet is dus een grijp- 
voet en de koeskoezen zijn dan ook bij uitstek boom
bewoners. Ze voeden zich hoofdzakelijk met plant
aardig voedsel, maar sommigen versmaden ook in- 
sekten en zelfs grootcro dieren, bijv. kleine vogels, 
niet.

r

De eigenlijke koeskoezen, het geslacht Phalanger 
of Cuscus (in Noord-Celcbes koesi, in do Molukken 
koesoe gehecten), zijn ook door het bezit van een 
grijpstaart met rondom naakten top als boombewo
ners gekenmerkt. Het zijn dicht en wollig behaarde 
dieren van middelmatige grootte, die een nachtelijke 
levenswijze voeren en den dag, ineengerold slapende, 
in hoornen doorbrengen. Hun vleesch is op Cclebes 
en in de Molukken een geliefd voedsel. Een aantal 
soorten van dit geslacht bewoont, behalve Queens- 
land, het oostelijke gedeelte van den Indischen Ar
chipel van Nieuw-Guinea tot Cclebes (vg. Jenlink, 
Monograph of the Genus Cuscus, Notes Lcyden 
Mus., VII, 1885). Op dit laatste eiland zijn do don
kerkleurige Ph. ursinus Temm. (inl. naam in N.-Cc- 
lebes:boel>octoe Jen dograuwo2Vi.ee/etcH5isGray (inl. 
naam in N.-Cclebes: temboeng), beide ongevlekto 
soorten, de eenigo inheemsche buideldieren; dit zijn 
dus tevens die soorten van deze Zoogdiergroop, die 
het verst naar het westen verspreid zijn. In de Mo
lukken en op Nieuw-Guinea on de Aroe- en Kci- 
cilanden komen o.a. voor: Ph. orientalis Pall., een 
soort met donkere rugstreep, die ook op Timor aan
getroffen wordt (op Goram kido genoemd; op Coram 
en Ambohia heet hij koesoe tiga, en do veel voorko
mende allun istischo mannetjes koesoe poctib), en de 
ook op Salcicr gevonden, maar in de noordelijke Mo
lukken ontbrekonde Ph. muculalus E. Geofir. (op 
Am bon het mannetje: koesoe pontai, het wijfje koe
soe nela; verder: tjempaoesan (Saleier), moeder of 
medar (Kei-ciJ. en Koer), wangal (Aroe-eü.), do 
(Guebo), Icahpa (Misooi), rambaoc en sjam sjam 
(Waigeoe), inggairoen, inggeinoe en medoenga op 
Nieuw-Guinea, midoongjen op Japon). De laatste 
is gekenmerkt door een eigenaardig sexuccl verschil: 
het wijfje is op de bovenzijde elfen roestrood tot

v
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merkwaardig oud product van Atjèhschen arbeid: 
hot achter den Dalam aangetroffen monument „Goe- 
nóngan”. waarover men zie Pr. 0- Smuck.JHur- 
gronje: De Atjèhcrs, XI. 64ren Pr. R. Hoesoin Dja- 
jadiningrat: De stichting van het „Goenóngan” ge- 
heet en monument te Koeta Radja, in het Tijd
schrift Bat. Gen. van K. en W. Deel 57, afl. G.

Het is le Koeta-Radja gematigd warm, maar 
vaak winderig; dank zij vooral de voortreffelijke 
watervoorziening, is de plaats gezond te noemen.

Koeta-Radja vormt eene onderafdceling van de af- 
deeling Groot-Atjèh, en wordt sinds Teungkoe Kali 
Malikön Adé is verbannen en diens oelèëbalangschap 
Meuseugit Raja als zoodanig bij Ind. Stb. 190G n°. 
105 is opgeheven, rechtstreeks bestuurd door den 
Assistent-Resident van Groot-Atjèh, bijgestaan door 
een Civielen gezaghebber. De bevolking telde ultimo 
1914 : 332 Europeanen (niet-militairen), 2107 Inlan
ders (niet-Atjèhers), 769 Atjèhers, 2197 Chineezen en 
330 andere Vreemde Oosterlingen, totaal 5735 zielen. 
Begin 191G woonden in Geudah 14, GampöngDjawa 
35, Kampong Baroo 9G, Peukan-Meuseugit Raja 
315, Planggahan 90 en Blang Peureula6, 20 gere
gistreerde mannen. Aan onderwijsinstellingen heeft 
men: een Europecschc school der le en een der 2o 
klasse, een Hollandsch-Inlandsche school, een Am- 
bonsche school, een Gouvts.-Inlandsche school 2e 
klasse, twee volksscholen voor jongens en één voor 
meisjes, een gesubsidieerde ..sekola Christiani”, en 
een fröbelschool der loge „Prins Hendrik”. Ook is er 
een ambachtsschool voor Atjèhsche jongens en een 
industrieschool voor meisjes. Tc Koeta Radja is 
gevestigd een subagentschap van de Nederlandsche 
Handelmaatschappij. Het voornaamste handels
lichaam is wel de Atjèh-Handelmaatschappij, welke 
bijkantoren heeft te Lhöfr Seumawèen Ta pat Toean. 
Den woeker tegen te gaan is het doel van de op ini
tiatief van dn Gouverneur Van Daalcn op gerichte 
Groot-Atjèhsehe Afdeelingsbank. Op industrieel ge
bied vallen te vermelden de Atjèhd rukker ij, waar 
o. a. het Nieuwsblad voor het Gouvernement Atjèh 
en Onderhoorigheden verschijnt, eene Gouverne- 
ments-ijsfabriek, en te Seutoej, op het gebied van 
Oelèè Lheuë, een paar leerlooierijen en enkele andere 
bedrijven. Voor het transportwezen is 
te water van geen beteekenis. /(>''

KOETA TJANÈ. Standplaods van den civielen 
gezaghebber over de afdeeling Alaslandcn, gouver
nement Atjèh en onderhoorigheden .J\ / &

KOETEI. Land b e s c h r ij vin g. Landschap 
op Borneo’s Oostkust, ressorteerende onder de af 
deeling Samarinda verdeeld in twee onderafdcelin- 
gen: Oost- en West-Koetei, begrensd ten Noorden 
door de landschappen Sambalioeng en Boeloengan, 
ten Westen door de onderafdceling Boven Maha- 
kam, ten Zuiden door do onderafdeelingen Pasiren 
Poeroek Tjahoe en ten Oosten door de straat van 
Makasser *)•

De oppervlakte van het landschap bedraagt 
i 79.800 K.M.* met inbegrip der tot het landschap 
behoorende eilanden. Het landschap wordt hoofd- 
zakelijk gevormd door het stroomgebied van de 
Mahakam tot aan Moeara Moejoeb, de grens met 
de onderafdceling Boven Mahakam. De rivier is bij 
gemiddelden waterstand voor groolere stoomsche
pen bevaarbaar tot aan Melak, 540 K.M. van de

gedoopte hoofd plaats. Over de Atjèh-rivicr werden 
bruggen gebouwd, één bij Peukan Atjèh (ten N. 
van den kraton, in den hoek tussclien Atjèh-rivier 
en Kroeëng Daröj, later vervangen door de „Dcm- 
meni-brug”), en één meer benedenstrooms voorbij 
Geudah bij Gampöng Djawa. Aan den r. oever wer
den aldus bereikt Panté Pira*" en Peunajöng, wnar- 
tusschen een weg werd aangelegd. Tot Peunajöng 
geschiedde aanvankelijk de opvoer van troepenbe- 
noodigdheden langs de rivier, om per paardentram 
te worden voortgezet, maar in Nov. 1S76 werd spoor
verbinding verkregen met de inmiddels ingerichte 
havenplaats Oelèë Lheuë. Allengs kreeg Koeta 
Radja ook eene Chineesehe bevolking van hande
laren en ambachtslieden, die later vooral Peunajöng 
zouden vullen. Te Panté Pira^ verrees een groot 
militair hospitaal, aan de O.zijde beschermd door te 
Koeta Alam gelegerde troepen, en te Peutjoet, ten 
W. van den kraton, breidde zich de begraafplaats 
uit, waar Generaal Pel, als zoovelen vóór maar 
vooral ook na hem, hun laatste rustplaats hebben 
gevonden. De bronzen borstbeelden van Vis, Webb, 
Campioni en Scheepens, allen bekende figuren uit 
het laatste stadium van den Atjèh-strijd, trekken 
er thans de aandacht. Langs den 1. oever verrezen 
te Peuniti een militaire cantinc en meer beneden
strooms een school, en bij de „Demmeni-brug”, 
schuin tegenover het vermaarde „Hotel Ivugel- 
mann”, een officierensociëteit. Iets verder vond het 
station zijne plaats en op de plek, waarde „meuseu
git raja” de groot e moskee, had gestaan, die tijdens 
de 2e expeditie geheel vernield was, verrees in 1881 
een van gouvemementswege gebouwde kostbare, 
maar als proeve van bouwkunst weinig geslaagde 
moskee. Daarnaast bleef de Köhler-boom herinne
ren aan het sneuvelen op die plaats van den aanvoer
der der le expeditie. Bezuiden den kraton, op Neu- 
sö, werden in later jaren ook woningen voor officie
ren en ambtenaren gezet. Tijdens het bestuur van 
den Gouverneur Van Hc-utsz geschiedde er veel 
tot verfraaiing en veraangenaming van de, door hare 
ligging langs de rivier met op den achtergrond de 
groene hellingen van steile bergen toch reeds aan
trekkelijke hoofdplaats. De ijzeren hekken rondom 
de plaats werden begin 1902 weggenomen, de kra- 
tonmuren gedeeltelijk geslecht, dc hoofdwegen ver
breed, en ten slotte werd een polder herschapen tot 
het „Vredespark”. Particulieren en handelaren on
dervonden in sterke mate aanmoedigingen om wo
ningen te bouwen of uit te breiden en te verfraaien. 
Het Bestuur ging daarin voor door den bouw van 
fraaie assistent-residents-woningen te Geudah en 
op de Esplanade, het oude exccreilieveld. Te Geu
dah, voorbij de kazerne en de gevangenis, kwam 
ook een abattoir; een groot hotel verrees met finan- 
cieele hulp van het gouvernement benoorden het 
Vredespark en de officierensociëteit werd aanzien
lijk vergroot. Onder den Gouverneur Van Daalen 
kreeg Koeta-Radja een waterleiding uit de Kroeëng 
Pineung en werden volksbaden enz. gemaakt in de 
Chineesehe wijk Peunajöng, de Klingenwijk Geu
dah en dc vooral door Javanen en Maleiers bevolkte 
Kampong Baroe, welke laatste geheel werd ver
nieuwd. Eindelijk werden door den aanleg van een 
wandelpark te Ncusö en een bad- en zwemgelcgen- 
heid te Mala-Iö de aantrekkelijkheden

te Koeta-Radja vermeerderd. In de laatste 
jaren, tijdens den Gouverneur Swart, verrezen aan 
de Esplanade een Atjèh-museum en werden tal van 
fraaie gevels voor diverse onderwijsinrichtingen 
uitgevoerd. Hier dient nog gewag gemaakt

ij
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‘) Bij suppletoir contract van 3 Januari 1908 
werd de Boven Mahakam, bij de verklaring van 
11 Öetober 19J2 het Telakoigcbied aan liet Gou
vernement afgestaan.
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monding en voor kleinere stoomschepen, bij hoogon 
waterstand ook voor stoomschepen van 11 voet 
diepgang, tot aan Long Iram, do hoofdplaats der 
onderafdeeling Boven Mahakam, 630 K.M. van 
de monding der rivier gelegen. Tusschcn Soengci 
Boelooh tot voorbij Moeara Pahoe is het land geheel 
vlak en worden do groote, zeer vischrijko meren 
Semajang en Djempang aangotroffen; groote uitge
strektheden worden bij hoog water overstroomd. 
Benedenstrooms Soengei Boeloeh begint het heu
velland, dat zich tot Pelarang bovenstrooms Sanga 
Sanga uitstrekt. Bij Sanga Sanga begint de delta 
van de Mahakam, de rivier splitst zich hier in 3 
armen, waarvan de middelste zich weder in tweeën

en de exploitatie der aan goede houtsoorten zeer 
rijke wouden. In hoeverre het land geschikt is voor 
do teelt van gewassen voor de Europecsche markt 
zal nog mooten blijken: op een rubberondememing 
op heuvclachtig terrein, twee uur stoomens boven 
Tenggarong staan de hevea boomen er uitstekend 
voor; maar een vijftien jaren geleden in exploitatie 
zijnde kofficondcmeming benedenstrooms Sama- 
rinda werd geheel opgegeven. De dikwijls zware 
watervloeden zullen, wat de laag gelegen streken 
betreft, wel een onoverkomelijk bezwaar blijken: 
bij en benedenstrooms Samarinda worden deze 
lage landen met voordeel benut voor den natten 
rijstbouw. De kuststreken eigenen zich bijzonder 
voor do klappercultuur, waarmede zich vooral 
Boegineczen bezig houden.

Te Kwala Badak aan de Mahakam en in Sang- 
koelirang o.a. staan uitgestrekto klappertuinen; 
de bevolking is daar bijzonder welvarend. Over 
de ongeveer 40 K.M. ver het land binnen dringen
de Sangkoelirangbaai en het bewesten daarvan 
gelegen gebied geven de Reisherinneringen uit 
Noord Koetei van Pr. M. L, R. Rutten in T. A. O. ✓ 
Deel XXXIV (1917) No. 5, blz. 711, vele bijzonder-/^ 
heden, welke de beperkte plaatsruimte belet hier 
op te nemen.

Bevolking. Het landschap Koetei wordt be
woond doorKoeteineezen, Boegineezen, Bandjaree- 
zen, Badjau’s en een aantal Dajakstammen, waar- 
onderde voornaamste zijn deToendjoeng-Dajaks,de 
Bahau’s (OevangT6ring)en Kenja’s. De Koeteinee- 
zen zijn waarschijnlijk geïmmigreerde Maleiers, die 
ten tijde van hun komst op Bomeo nog Heide
nen waren ;thans hebben zij allen denlslamaangeno
men. Zij wonen door ’t geheelc landschap verspreid, 
met Tenggaroeng, Kota Bangoen, Moeara Pahoe,
Melak, alle aan de Mahakam, Moeara Klindjau aan 
de Këdang Kapala, Këmbang Djanggoet aan de Bë- 
lajan en Kahala aan de gelijknamige rivier als voor
naamste centra. De taal der Koeteineezen is in het 
algemeen Maleisch, door den invloed der vroegere 
Hindoe-Javaansche kolonisatie vermengd met veel 
Javaansche woorden; echter treft men er verschil
lende dialecten in aan, o.a. wordt in de kleine kam
pong Ampanang, op korten afstand van Kahala 
gelegen, een taal of dialect gesproken, die door de 
bewoners van Kahala niet wordt verstaan. _

De vestiging van Boegineezen dateert reeds van (?■}*' ^ 
16C8; terwijl ze vroeger uitsluitend te Samarinda 
woonden, vindt men ze thans door het geheele land- '* 
schap verspreid; zij vinden hun bestaan voorname
lijk in den handel. Do Boegineczen van Koetei zijn 
voor verreweg het grootste deel afkomstig van Wa- 
djo, en slechts voor een gering aantal van Boni en 
Soppèng. Nadat in het laatst dor 17de eeuw de 
Boegineezen een handelsplaats hadden aangelegd, 
het tegenwoordige Samarinda, werd al spoedig door 
hen, op voorstel van het Vorstenbestuur van Koetei, 
een hoofd met den titel Poea Adoe gekozen; de 
aanstelling had dus niet plaats door den Vorst, maar 
door vrije verkiezing van de Boegineezen, terwijl het 
Vorst en bestuur de keuze slechts behoefde te bekrach
tigen. De keuze geschiedde door de „kapala manang” 
of volkshoofden, do hoofden der voorname families 
onder wier hoede zich nieuwe Boegineeschc immi
granten stelden; nam het Vorstenbestuur geen ge
noegen met de keuze, dan moest een herkiezing 
plaats hebben. De rechtspraak over de Boegineesche 
kolonisten was gehcelaandenPoea Adoeovergelaten, 
en ook overigens had het sultanaat zeer weinig over 
hentezoggon,zoodat ze feitelijk onaf kankei ij kwaren.

splitst. De Noordelijkste, de Moeara Bëraoe, is voor 
schepen met 10 a 11 voet diepgang bevaarbaar, de 
twee daarop volgende, de Moeara Bajoer en de 
Moeara Bakapei, voor schepen met 10 h 17 voet 
diepgang en de Zuidelijkste, de Moeara Djawa met 
schepen van J1 a 12 voet diepgang bevaarbaar, alles 
met springtij.

De voornaamste plaatsen aan de Mahakam zijn 
de rivier opvarende: Samarinda, standplaats van 
den Assistcnt-Resident; Tenggarong, zetel van den 
Sultan, MoearaKaman, Kotabangoen,Moeara Moen- 
tei, middenpunt van den vischhandel, Moeara 
Pahoe en Melak. Belangrijke plaatsen aan de zij
rivieren van de Mahakam zijn Kambang Djanggoet 
aan de Belajan en Moeara Antjaloeng aan de Go- 
dang Kepala. Behalve bij Moeara Moejoeb bevinden 
zich aan do Mahakam geen Dajaksche nederzet
tingen. De bovengenoemde groote Maleische kam
pongs zien er, behalve Melak, keurig uit, de Dajak
sche bevolking woont meer in het binnenland. Het 
landschap verkeert in bloeienden toestand; de han
del in boschproducten en gedroogde en gezouten 
visch is onder normale omstandigheden zeer leven
dig-

Maandelijks komen 10 a 12 booten om de waren, 
voornamelijk rotan, getah, vogelnestjes, damar en 
was, waaraan het land zeer rijk is, naar Singapm'c te 
voeren; de gedroogde visch dient voornamelijk 
voor binnonlandseh verbruik, maar wordt ook naar 
Java uitgevoerd. De handel is voor een goed deel 
in handen van Clhineczen maar ook de Borneo-Su- 
matra Handel Maatschappij te Samarinda drijft 
een belangrijken handel, terwijl aldaar ook enkele 
Europecsche handelaren gevestigd zijn. Behalve 
aan boschproducten is het land bijzonder rijk aan 
petroleum en wel meer speciaal de onderdistricten 
Sanga Sanga on Sambodja, waar de Balaafsche 
Petroleum Maatschappij haar bedrijf uitoefent. De 
hoofd vestiging dezer Maatschappij is Balikpapan 
aan de beschutte en diepe Balikpapan baai’(zie 
BALIKPAPAN en BALIK PA PANBAAI). De 
plaats is door een dubbele pijpleiding ter lengte 
van 103,3 K.M., mot overpompen te Sambodja, 
verbonden met Sanga Sanga, met een zijleiding 
naar Soengei Mariam aan do Mahakam. Op deze 
laatste plaats staan een ccntraal-hospitaal en 
meerdere olietanks, daar do ruwe olie ook middels 
tankschepen naar Balikpapan wordt vervoerd. 
Een derde leiding langs dezelfde lijn wordt aan
gelegd. Door de Nederlandsche Koloniale Pe
troleum Maatschappij worden thans exploratie- 
werkzaamhedon verricht in het Noorden bij de zee
kust in de districten Bëngalon en Sangkoolirang. 
In het laatste district werd bereids olie aange
boord. Het landschap begint in den laatston tijd 
ook de aandacht van hot Europecsche kapitaal te 
trekken wat betreft de teelt van rubber en klappers
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der meer werd te Kota Bangoen een bronzen Hin- 
docbeeldjo gevonden; te Moeara Kaman werden 
gevonden een gouden Wishnoe-beeldje, nog onderdo 
Rijkssieradon van Koctoi bewaard, on do beschreven 
steenen door Kern verklaard (Versh jmJNIeded. Kon._ 
Akad. v. Wet. 2: XI, 1882, blz. 182—203), waar-’ 
uit het bestaan blijkt van een bloeiend Hindoerijk 
onder een vorst Moelawarman. Van groot belang 
zijn ook de vondsten van steenen godenbeelden 
in de grot van den Kombèng (Witkamp in 
Tijdschr. Aardr. Gen. 31 (1914) blz. 595 vlg.). Uit 
verschillende feiten werd afgeleid, dat de in de Sa- 
lasila (zie hieronder) vermelde landschappen Hin
doe-Javaansche koloniën waren; inderdaad is uit 
den Nagarakcrtagama bekend, dat Koetei tot de 
Madjapahitsche onderhoorigheden behoorde.

Ofschoon reeds in 1G35 een Nederlandsche vloot, 
onder G. T. Pool, Koetei bezocht en ook later, voor
al door tusschenkomst van Bandjermasin, van tijd 
tot tijd van onzen kant betrekkingen met dat rijk 
werden onderhouden, is eerst in 1825 een ernstige po
ging aangewend, om deze duurzaam te maken. In 
dat jaar werd G. Mülier van ^Batavia naar de O.kust 
van Bornco gezonden, die o.a. ook met Koetei een 
overeenkomst sloot, waarbij eene Ned. vestiging 
aldaar werd toegestaan. Mülier werd echter op reis 
naar de W.kust vermoord, zoodat zijne komst te 
Koetei zonder gevolg bleef. Eene mislukte poging 
vaneen Engelschman, Murray, om zich in 1843 te 
Koetei te vestigen, leidde eerst tot een Nederl. expe
ditie en daarna tot het sluiten van eene overeen
komst met den Sultan (11 Oct. 1844), waarbij de 
souvereiniteit van Nederland erkend werd. In 1846 
werd de eerste ass.-res. te Koetei aangesteld; eene 
nieuwe overeenkomst, in 1850 met Sultan Moham- 
mad Soleiman gesloten, werd gevolgd door de 
overeenkomst van 1863. (C. Bock, Reis in O.- en 
Z.-Bornco, ’s Grav. 1887. ^TnlefdTbg doof' S. W. 
TröinpJ. Sedert dien tijd bleef do Sultan het Gouv. 
steeds trouw, en gaf daarvan o.a. in 1873 tijdens do 
Atjèh-expeditie afdoende bewijzen.

2 December 1899 overleed Sultan Mohammad So
leiman en werd opgevolgd door zijn zoon Sultan Mo
hammad Alimoedin Adil Chalifatoel Moeminin. Tij
dens diens bestuur werd op 26 Augustus 1902 een 
nieuwe overeenkomst gesloten, die nu nog geldt, en 
de onderafdeeling Boven-Mahakam aan hef Gou
vernement afgestaan (3 Januari 1909). Op 6 Juni 
1908 werd eene verklaring afgelcgd, waarbij do Sul
tan een deel zijner inkomsten aan de landschapskas 
afstond, waardoor die instelling in het leven werd 
geroepen.

28 April 1910 overleed Sultan Mohammad Ali
moedin Adil Chalifatoel Moeminin, waarop bij be
sluit van den Gouvemeur-Gencraal van Neder- 
landsch-Indië van 26 September 1911 No. 17 do 
landsgroote Pangéran Mangkoe Negoro met het re
gentschap werd belast, vermits de bij besluit van- 
28 Augustus 1908 no. 32 aangewezen opvolger in 
het bestuur, Adji Mohammad Parikisit, nog te 
jong was om het beheer over het landschap to 
kunnen aanvaarden.

11 October 1912 legde de Regent van Koetei eeno 
verklaring af, waarbij op een nader door do Regec- 
ring te bepalen datum het Tclakei-gcbied aan hot 
Gouvernement van Nederlandsch-Indiö zou worden 
overgedragen. Die overdracht is sindsdien geschied 
en bedoeld gebied bij Ind. Stb. 1914, No. 75 bij do 
onderafdeeling Pasir gevoegd.

De fabelachtige oorsprong en de genealogie van 
het vorstenhuis van Koetei zijn beschreven in een

Wrijvingen tusschcn de Bocgineczen en het Vor- 
stenbestuur, vooral over do heffing van in- en uit
voerrechten, zijn dikwijls voorgekomen en leidden 
vaak tot verzet; bij gewapend optreden van den 
Sultan tegen de Dajaks of tegen de zeeroovers be
wezen echter de Bocgineczen door hun dapperheid 
groote diensten; aan hen, die zich daarbij bijzonder 
verdienstelijk maakten, schonk de Sultan eeretitcls; 
dit is een der oorzaken geweest van het ophouden 
der onafhankelijke positie der Bocgineczen in Koe
tei, want de getitelden beschouwden zich als een 
bevoorrechten stand en hadden voortdurend twis
ten met de volkshoofden en den Poea Adoe. Deze 
twisten gaven omstreeks 1S60 den Sultan aan
leiding een „wakil” of vertegenwoordiger als 
hoofd van de politic te Samarinda aan te stellen; 
de tweede, die als zoodanig optrad, was een 
handelaar van de Westkust, behoorende tot het 
Vorstengeslacht van Pontianak en dus van Ara- 
bisch-Boegineesche afkomst, de latere Pangéran 
Bandahara. Door de energie, waarmede deze man 
optrad, wist hij eerst den Sultan er toe te bewegen, 
tijdens een vacature het ambt van Poea Adoe op te 
heffen; ook de later door den Sultan aangesteldo 
„Pênggawa” werd weldra ontslagen, en Pangéran 
Bandahara tot hoofd der Bocgineczen aangesteld; 
later werden ook de kapala mdnang vervangen door 
ambtenaren, door den Sultan aangesteld. Op deze 
wijze is aan het bestaan van een soort Boegineescho 
republiek in Koetei een einde gekomen, en zijn do 
Boegineezen gewone Sultansonderdanen geworden.

De Bandjareezen, die men eveneens door geheel 
Koetei verspreid vindt, komen er voornamelijk tot 
het inzamelen van bosehproducten en nemen steeds 
in aantal toe. De Badjau’s, die alleen van viscli- 
vangst leven, zijn afkomstig van de Socloe-eilanden; 
ze hebben hun leven van zeenomaden opgegeven 
en wonen in kampongs vereenigd voornamelijk aan 
de mondingen van de Mahakam.

Onder de in Koetei gevestigde Dajakstammen zijn 
er eenigc, die reeds sedert eeuwen daar gewoond 
moeten hebben; de Toendjoeng-Dajaks, die aan 
weerszijden van de Mahakam in de nabijheid van 
Melak, ver landwaarts in wonen, zijn nauw verwant 
met het Koeteïsche vorstenhuis; Poentjèn Kerna, 
een hunner vorsten, was gehuwd met Déwa Poetri, 
de zuster van Maharadja Soeltan, die omstreeks 
1450 regeerde. Andere stammen zijn eerst sedert ^ 
l‘/2 eeuw op Koeteisch grondgebied gevestigd, n.1. 
sedert de groote volksverhuizing in Centraal-Bor- 
neo, welke van de dichtbevolkte Apo Kajan (of 
Poh Kedjin) uitging; het waren voornamelijk de 
stammen der Kajans, Longglats en Long-Wai’s, 
die zich vandaar naar de Boven- en Midden-Ma- 
bakam richtten, en zoo, hetzij zelven op Koeteisch 
gebied kwamen, of andere stammen derwaarts 
drongen. De Kënja’s, eveneens uit Apo Kajan af
komstig, hebben zich eerst onder het bestuur van 
den vorigen Sultan in Koetei gevestigd, zij komen er 
slechts op enkele plaatsen voor.

In de binnenlanden van het landschap vindt men 
nog zwervende Poenans en Bassaps, die — be
halve de tot de Bassapstammen te rekenen „Orang 
Laboe” gevestigd aan de boven Sang Koelirang — 

kommervol bestaan leiden als elders (zie 
POENANS). De verschillende Dajakstammen in 
Koetei onderscheiden zich niet in bijzondere mate 

hun stamverwanten elders; men zie derhalve 
voor nadere bijzonderheden het art. DAJAKS.

Geschiedenis. Dat in het Koeteisehe oud - 
tijds koloniën van Hindoo’s bestonden is zeker. On-
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handschrift, de Salasila van Kootei, waarvan con 
gedeelte met vertaling is uitgegeven door S. W. 
Tromp in Bijdr. T. L. on V., v<> Serie III, 1888, blz.

gp'. .

soort, Copsyclius musicu-s, van Sumatra en Java; 
deze is blauwzwart, met witten buik en witte vleu- 
gcldckvecren en buitenste staartpennen. De nauw- 
vorwanto C. amoenus, van Oost-Java en Borneo, 
die een blauwzwarten buik heeft, wordt eveneens 
met dezen naam aangeduid. De Koetjitja batoe 
of koetjitja oetan is Külocincla macrura, die om 
zijn fraaien zang bekend is; hij is zwart met rood- 
bruino borst en buik en witte benedenrug en zijde- 
lingsche staartpennen.

KOETJOEBOENG (soend.). KATJOEBOENG, 
KËTJOEBOENG (mal., jav.). Zie DATURA.

KOETOARDJO. Regentschap en contróle-af- 
deeling van de afdeeling Poerworedjo der residen
tie Kedoc.

KOETOARDJO. Hoofdplaats van het gelijkna
mig regentschap der afdeeling Poerworedjo, resi
dentie Kedoe, tevens standplaats van een contro
leur. Ook hoofdplaats van het gelijknamig district. 
Het district heeft eene oppervlakte van 76 K.M.3, 
is verdeeld in 4 onderdistricten en bevat 108 desa’s. 
Op het einde van 1905 bestond de bevolking uit 
een 130-tal Europeanen, ruim 600 Chineezen, een 
tiental Arabieren, enkele andere Vreemde Oos
terlingen en ruim 94000 Inlanders.

KOETOE (jav.). Zie CAESALPINIA BONDU- 
CELLA.

KOETOE BOESOEK (Mal.). Luis. Zie TEN’GGI.
KOETOEK. Zie BAARDVOGEL.
KOETOWINANGOEN. District met gelijknamige

hoofd plaats van het regentschap en de afdeeling 
Keboemèn, residentie Kedoe. Het district heeft 
een oppervlakte van 126,20 K.M.a, heeft 3 onder
districten met 71 desa’s en telde op het einde van 
1905: i 79000 zielen, t.w. enkele Europeanen, 
170 Chineezen en 79000 Inlanders. Een der onder
districten is Am bal, waarvan de hoofdplaats een
maal de hoofdplaats was van een assistent-resi- 
dentie en van een regentschap.

KOEWÈH (IKAN). Zie MAKREELACHTIGEN. 
KOE WEI. Zie HIBISCUS MANIHOT.
KOEWÈNI (jav. ). Zie MANGIFERA ODORATA.
KOEWOE. Hoofdplaats van het district Kra- 

dènan, van de afdeeling en hot regentschap Gro- 
bogan van de residentie Scmarang, bekend door 
de dicht daarbij liggende modderwellen, Blëdoeg 
geheeten; een nagenoeg cirkelvormig convex ter
rein van ongeveer een halven paal (3/4 K.M.) 
in doorsnede uit blauwe of loodkleurige weeke 
modder bestaande, die voortdurend in beweging 
is en zich op verschillende plaatsen, voornamelijk 
echter op twee, om de 20 of 30 seconden verheft 
tot een meter hoogte en dan met een doffen knal 
uiteenspat, waarbij het als witte damp doorbre
kende gas de modder tot eeno hoogte van o 
a 6 meter opwerpt, waarna deze hoorbaar op 
do vloeibare massa terugketst. Het terrein, welks 
convexiteit ongeveer 3 meter boven het omlig
gende landsehap bedraagt, wordt voortdurend 
vochtig gehouden door doorbrekendo en sijpelende 
gassen en water en biedt slechts een uiterst zwak
ken steun voor don voet aan, zoodat het aan den 
omtrek alleen met behulp van daarop gelegde 
bamboezon horden, en meer naar het midden, 
inzonderheid bij de hoofdpunten van eruptie, in 
hot geheel niet kan betreden worden. Do in do 
hoogte geworpen moddor is die dor oppervlakte 
on komt niet uit do diopto; uitgestooton worden 
slechts gassen en water. Dit wator is ziltig 
on bevat cenige percenton zout. Hiorvan heoft 
de bevolking sedert onheuglijke tijden gobruik

1 vl
Bestuur. Het bestuur over het landsehap 

wordt gevoerd door een Sultan met vier lands- 
grooton. Gedurende de minderjarigheid van den 
aangewezen tockomstigcn zelfbestuurder Adji Mo- 
hammad Parikisit wordt het bestuur gevoerd door 
een regent (zie hiervoor onder geschiedenis). 
Het landsehap is verdeeld in 11 districten en 8 
onderdistricten, waarvan 1 zelfstandig en bestuurd 
door bezoldigde districts- en onderdistrictshoofden, 
die voor hun geheele ressort aansprakelijk zijn.

De Koeteische kampongs, de zoogen. oude kam
pongs, staan onder adathoofden, soms meer dan 
één, met speciale titels, wier ambt en titel erfelijk 
zijn in het geslacht, behoudens dat zij erkend of 
van eene aanstelling voorzien moeten worden door 
den Sultan. De zoogenaamde nieuwe kampongs, 
nederzettingen van meer recenten datum van niet- 
Koeteiërs, staan onder gekozen on aangestelde of 
aangewezen hoofden (pëmbëkëls).

De Dajaks staan onder erfelijke stamhoofden, die 
door don Sultan worden aangewezen of erkend en 
dan meestal tevens een maleischen titel ontvangen. 
Het landsehap ontwikkelt zich geleidelijk, de finan
ciën verkeeren in bloeienden toestand.

Literatuur. S. W. Tromp. Bijdr. T. L. en V. Ve 
Serie II, blz. 167 vlg. ;idera, mededeelingen omtrent 
de Boegineezen van Koetei, ibid. Dl. 34 (1887); 
idem, T. B G. XXIV, blz. 212, XXXII, blz. 273; 
idem T. A. G. 2e Ser. VII, blz. 728; J. Zwager, T. 
v. N. I. (1866) II blz. 231; A. L. Weddik, Ind. 
Arch. Jaarg. I Dl. I; S. C, Knappert, Beschrijving 
van de onderafd. Koetei, Bijdr. T., L. en V. van 
N.I., 7e volgreeks, dl. IV (Deel 5S der geheele reeks) 
1905; A. W. Nieuwenhuis Quer durch Borneo, I 
blz. 44, 272, 416, (1904), II, blz. 490, 492. 504(1907j ;
Dr. M. L. R. Hutten in T. A, G. Deel XXXIV'

- - - '(1917) No. 5 blz. 7!iy 
KOETILANG, KËTILANG. Javaansche 

voor een vogelsoort, Pycnonolus aurigaster, behoo- 
rende tot de familie der Pycnonotidae. In het Soen- 
daneesch heet deze tjangkoerileung. Deze soort is 
een der meest gewone vogels van Java. De lcoeti- 
lang voedt zich hoofdzakelijk met vruchten, min
der met insecten. Hij heeft een vol geluid, dat 
hij voortdurend laat hooien. Het is een bruin- 
achlig grijze, van onderen witte vogel met don
kerder vleugels en een zwarten kop, vooral geken
merkt door de witte wangen en do oranjekleurige 
onderdekvecren van den staart.

naam

Veol op deze soort gelijkend is do tjoetjak, 
Pycnonotus analis, van Java, Sumatra, Borneo en 
Lombok; deze is eveneens bruingrijs, van ondoren 
lichter, met zwarten kop, witte oogstreep en gele 
onderdekvecren van den staart.

Een verwante vorm is de koetilang mas, Rubigula 
dispar; deze is veel fraaier gekleurd, van boven 
olijfgroen, van onderen goudgeel met zwarten kop 
en vuurroodo keel. Deze soort komt op Java en 
Sumatra voor. Zie ook TJOETJAK IlAwA 
BERABA (t. z. Barabah) RIMBOE.

KOETJAHI, KËTJAHI of verkort TJAHI (jav.). 
Zie ALLIUM.

KOETJILA (jav.). Zie EUCHRESTA.
KOETJING (Mal.; Jav.). Zie HUISKAT.
KOETJING BATOE. Zie KATTEN.
KOETJING OETAN. Zie KATTEN.
KOETJITJA. Maleischc naam voor een lijster

en
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verkiest. De takken staan kruiswijs aan den stam, 
van onderen naar boven in lengte afnemend, in do 
eerste jaren eenigszins naar boven gericht, later meer 
horizontaal en ten slotte neerbuigend. De bladeren 
hebben een elliptischcn vorm, zijn donkergroen van 
kleur, glanzend, gaafrandig, een weinig golvend, 
kort gestoeld en tegenovergesteld. Tussclien de 
bladeren treft men spitse stcunblaadjes aan. In 
vorm, afmeting en kleur kunnen de koffiebladeren 
sterk verschillen, al naar de soort of variëteit der 
koffie, zoowel als tengevolge van plaatselijke in
vloeden van bodem, klimaat en cultuur. Dc tot 
bijschermen vereenigde bloemen komen als een 

' krans uit de oksels der bladeren te voorschijn. Zij 
bestaan uiteen zeer kleinen vier- of vijflandigen kelk 
en een witte trompet- of trechter vormige kroon met 
een vijf- tot aclitsplctigen zoom. Het aantal meel
draden bedraagt vier of vijf. Zij zijn op de kroon- 
buis ingeplant, terwijl de stamper bestaat uit een 
onderstandig, tweehokkig vruchtbeginsel met één 
stijl en twee stempels. In elk hokje van het vrucht
beginsel bevindt zich één half omgekeerde zaadknop.

De meest eivormige, soms ronde, vrucht, ten volle 
uit gegroeid zoo groot als een kleine kers, doorloopt 
met hare ontwikkeling de groene, witte, gele geel- 
roode en roode kleuren om haar volkomen rijpheid 
met een donker violet te openbaren. Enkele varië
teiten van koffie echter dragen vruchten, die ook 
bij volle rijpheid licht van kleur zijn gebleven.

De vleezige vrucht bevat in den regel twee zaden, 
die elk van ééne zijde gebogen, convex, en aan de 
andere zijde vlak zijn. Aan de zijde, waarmede de 
beide zaden naar elkander zijn toegekeerd, komt een 
overlangsche groef voor, veroorzaakt door den bin
nenkant van de hoomschil, een dun, broos omhulsel, 
waarmede de eigenlijke zaadkern omsloten is. Deze 
zaadkern bestaat uit een hoornachtig kiemwit en 
een zeer kleine excentrische kiem, beide omwikkeld 
door een fijne half doorzichtige zaadhuid, het z.g. 
zilvervlies. Bevindt zich door het mislukken van 
een der zaadknoppen maar één zaad in de vrucht, 
dan heeft dit een eironden vorm en wordt het als 
mannetjes- of parelkoffie (rodondo) onderscheiden, 
die echter niet beter is van smaak. Meer dan twee 
zaden worden slechts bij uitzondering in de koffie- 
vrucht aangetroffen.

Geschiedenis. Hoewel langen tijd Mokka in 
Arabië als het vaderland der koffie is beschouwd, 
is het thans vrij wel zeker, dat deze meening op cene 
dwaling berust heeft en men dat land moet zoeken 
in Kaffa, het zuidelijk deel van Abessinië. Van daar 
heeft de koffie haar weg gevonden naar Perzië, Ara
bië en Voor-Indië. De eerste Hollander, die te Mokka 
met dit product kennis maakte, was Picter van den 
Broecke, in 1(516. Het duurde echter nog zevenen
veertig jaren eerde import van koffie te Amsterdam 
aan ving; men betrok het artikel aanvankelijk alleen 
van Mokka, doch spoedig, in het begin van de 18de 
eeuw, ook van de kust van Maiabar. In 1696 werden 
voor het eerst koffieplantjes naar Java overgebracht. 
Adriaan Van Ommen, kommandeur van Maiabar, 
zond, op aandringen van Nicolaas YVitsen, burge
meester van Amsterdam, ereenige plantjes heen. Op 
het landgoed Kcdawocng, bij Batavia, van den 
Gouv.-Gcn. Willem Van Outshoorn overgeplant, 
gingen zij echter door eene overstrooming teloor. 
Met eene tweede bezending, in het begin van de 
18de eeuw, was men gelukkiger; in 1706 kon reeds 
een proefje van de in Batavia’s omstreken gekweek
te koffie naar Nederland verzonden worden, zoome
de een koffieplantje worden aangeboden. Aan dit

weten te maken. Men vangt dit water op in put
ten of wel, waar te weinig water sijpelt, graaft 
men er naar en brengt het vervolgens op een raam
werk van halve bamboes, met de holle zijden naar 
boven gekeerd, waar men het door de zonnewarmte 
laat verdampen. Het zout blijft als een korst 
in de bamboe achter, wordt er uit geschept en 
op de omliggende pasais verkocht.

Bepalingen betreffende het aanmaken van zout 
uit de zout waterwellen in Grobogan, de regeling 
der belasting, op te brengen door hen, die het 
zout vervaardigen en het vervoer er van 
buiten de afdeeling van herkomst, zijn opgeno
men in Ind. Stb. 1910 no. 657. Die bepalin
gen zijn in ’t kort als volgt: Het zout wordt 
aangemaakt in de desa’s Koewoe, Grobogan, 
Djati, Mëndikil, Bandjar-Lor, Bandjar-Kidoel en 
Tjrèwèk van het district Kradènan en in de desa’s 
Djono (zie aldaar), Silëman en Ploemboengan 
van het district Grobogan. De verkoop van het 
zout is alleen geoorloofd in de afdeeling Grobo
gan, zoomede in de volgende gedeelten der resi
dentie Soerakarta: de gehccle afdeeling Sragèn; 
in de afdeeling Soerakarta: de onderdistricten 
Sawahan en Nègésari van het district Sawahan; 
de onderdistricten Paloer en Madjé van het dis
trict Grogol; de onderdistricten Djajémosan en 
Kaliasa van het district Kampanglor; in de af
deeling Bajalali, de districten Karanggëdè en 
Siraa en de onderdistricten Djoewangi en Kas- 
mosoe van liet district Djoewangi.

De maximumhoeveelheid jaarlijks aan te ma
ken zout, oorspronkelijk vastgesteld op 34000 
pikols, werd bij Ind. Stb. 1911 no. 480 door 
den Gouvemeur-Gencraal verhoogd tot 40000 
pikols. De verdceling van bedoelde maximum
hoeveelheid over de tien desa’s in de afdee
ling Grobogan geschiedt door den Resident van 
Semarang, naar verhouding van de in 1910 op
gebrachte belasting. De verdere verdeeling onder 
de zoutmakers in elke desa geschiedt onder con
trole van het bestuur, naar verhouding der ver- 
dampingstoestellen. Telkens moet de oogst binnen 
de weegloodsen worden gewogen en kunnen de 
zoutmakers het daarna medenemen of wel in do 
weegloodsen achterlaten. De cijns bedraagt 50 
cent per pikol van 61.76 K.G.; de belasting wordt 
aan het desahoofd afgedragen, die haar bij den 
ondercollecteur stort tegen vergoeding van 8 
percent collecteloon.

KOEWOEK (Jav.). Zie KATTEN.
KOFFERVISSCHEN (Ostraciontidae), belmoren 

tot de Pledognathi (zie VISSOHEN) en zijn geken
merkt doordat het lichaam in een beenig pantser is 
besloten, waaruit de vinnen steken. Borstvinnen 
ontbreken. In de zeeën van den Archipel komen ver
schillende soorten van liet geslacht Oxtracion (Ma- 
leisch ikan pöti) voor.

KOFFIE.

V

- t
botanische beschrijving. De koffieplant be

hoort oorspronkelijk in tropisch Afrika thuis en wel 
de Coffea arahica, die verreweg de meest veelvuldig 
gekweekte soort uitmaakt, in Abessinië en aangren
zende landen.

De koffieplant behoort tot de familie der Rubia- 
tot het geslacht Coffea, waarvan verschil

lende soorten in cultuur zijn. Wanneer de boom on
gehinderd doorgroeit, kan hij een hoogte van 10 
Meter bereiken. In de cultuur wordt hij echter ge
topt, ter vergemakkelijking van den oogst, zoodat 
hij in dc aanplantingen zoo laag blijft als men dat

!
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plantje, in den Amstcrdamschen hortus met zorg 
gekweekt en vermenigvuldigd, danken VVcst-Indiö 
en Zuid-Amerika hunne koffiecultuur. In 1711 werd 
het eerste product voor den handel naar Nederland 
verscheept ter hoeveelheid van 894 ponden, die in 
openbare veiling verkocht werden tegen 23a/3 stui
ver per A. U. De bewindvoerders der O.-I. Oompag- 
nic waren met deze uitkomst zoo tevreden, dat zij 
den verderen aankweek van koffieboomon der In
dische Regeering ten zeerste aanbevalen. De cultuur 
der koffie, zich aanvankelijk bepalende tot Djaka- 
tra, den_Overtoom en Mr. Cornelis, werd langzamer-'
1ïand uitgebreid tot de bergnogorijèn, dus tot de 
meer verwijderde binnenlanden. Met de inlandsche 
regenton werden door de O.-I. Compagnie overeen
komsten getroffen omtrent de levering van koffie 
bij wijze van contingent of verplichte leverantie.
Met de cultuur bemoeide de Compagnie zich verder 
niet; bedoelde hoofden hadden te zorgen dat hunne 
onderhoorigen koffie plantten, de tuinen onder
hielden en het product in goeden staat afleverden.
Op die wijze werd in de Djakatra- en Preangcr- 
landen elk huisgezin belast met het onderhoud 
van een zeker aantal hoornen. Ofschoon de koffie
cultuur ook tijdens de Compagnie over Midden- 
Java werd uitgebreid, kreeg zij eerst onder Daen- 
dels en latere Nederlandsche bestuurders hare ont
wikkeling over geheel Java en over een groot deel 
der eilanden daarbuiten (ter Sumatra’s W.kust reeds 
in het laatst der achttiende eeuw). Voor zoover 
het de Gouv. cultuur betreft, worden in het daarop 
betrekkelijk artikel KOFFIE-CULTÜUR nadere bij
zonderheden medegedeeld.

Behalve de Gouvernementsaanplantingen werden 
op de verschillende eilanden van den Archipel door 
particulieren allengskoffieondememingen aangelegd.
Deze particuliere aanplant dagteekent van het jaar 
1835, toen op huurgrondon in de Vorstenlanden en 
op de z.g. Particuliere Landerijen op zeer bescheiden 
schaal koffie werd geteeld. Toen evenwel in de ja- 
ren tusschen 1850 en 1860 de gedwongen koffiecul
tuur beperkt werd, kon de particuliere cultuur op 
Java een hoogere vlucht nomen, vooral toen sinds 
1856 woeste gronden in huur konden worden uitge
geven en in 1870 krachtens de Agrarische wet ver
krijging van woeste gronden in erfpacht voor den 
particulieren landbouw mogelijk werd. Behalve op 
de reeds vermelde, op bijzonderen voet gehuurde, 
gronden in de Javaan sche Vorstenlanden, zijn die 
ondernemingen vooral gevestigd in de residentiën 
Proangor-Jlegentschappen, Semarang, Pasoeroean,
Besoeki, Kediri enz.

Tot het jaar 1880 werd uitsluitend een variëteit 
van de Cojfca arabica, aangeplant, die men met den 
naain Java-koffie bestempelde. Sedert 1878 echter 
werden de aanplantingen geteisterd door de koffie- 
blad ziekte, veroorzaakt door een schimmel /Icmileia 
vastatrix. Deze ziekte richtte zulke verwoestingen 
aan, dat de koffiecultuur in het laagland onmoge
lijk werd en dat zij zich alleen in de bergstreken, 
en dan nog met moeite, kon handhaven. Er werd 
evenwel een uitweg gevonden door de invoering van 
de Liberia-koffie, een grovere en sterkere variëteit, 
die beter bestand was tegen de koffiobladzicktc, 
maar daarentegen een product opleverde, dat niet 
zoo in den smaak viel van de verbruikers. Door ver
betering in de cultuur en de bereiding is inmiddels 
in het. laatste veel verandering ten goede gekomen, 
zoodat weldra de notceringen van beide soorten niet 
sterk van elkander verschilden. Door de invoering
van de Liberia-koffie kon men weder op laaggelegen 1 gemeen het bost, ofschoon men zich daarin soms zeer

ondernemingen met succes do cultuur voortzetten 
en do zoozeer ingekrompen aanplantingen sterk 
uitbreiden. Dit duurde echter niet lang, wijl al
lengs de Liberia-koffie evenzeer door de bladzickte 
werd aangetast en ook in productievermogen ach- 
tcruitging. Gelukkig werd opnieuw een goede ver
vanger gevonden en wel de Robusta-lcofjie, die om
streeks het jaar 1900 uit het stroomgebied van den 
Congo was aangevoerd en in eenige procfaanplan- 
tingen op Java was gekweekt.

De sterke groei, de onvatbaarheid voor bladzickte 
"en het buitengewoon productievermogen van deze 
soort maakten haar onmiddellijk na het bekend 
worden der voorloopige resultaten, op hot in 1907 
gehouden koffiecongres te Soerabaja, zoo populair, 
dat zij thans zoowel do Java- als de Libcria-aan- 
plantingcn op Java geheel heeft verdrongen en op 
het oogenblik daar zelfs veel meer land met koffie is 
beplant dan ooit het geval is geweest. Het Iaat zich 
aanzien, dat wanneer die aanplantingen alle tot 
volle productie zijn gekomen, Java weder evenveel 
en wellicht nog meer, koffie zal oplevcren, en dit op 
meer gezonden grondslag, dan in de meest produc
tieve dagen van het kultuurstelsel.

Behalve op Java vindt men nog particuliere kof
fiecultuur op Sumatra en wel inzonderheid in de 
Padangschc bovenlanden, de Lampongs, Palem- 
bang en in het gewest Oostkust van Sumatra.

Wat aangaat de Buitenbezittingen wordt eene 
vrije koffiecultuur der Inlandsche bevolking aan
getroffen op Bali, Timor, Celcbes en enkele stre
ken van Sumatra. Tot dusver is deze echter van 
zeer ondergeschikte beteekenis.

Cultuur. Grondsoorten. Koffie kan overal
ter wereld groeien en gedijen tusschen 25° N.B. en 
30° Z.B., waar voldoende regen valt, uitgezonderd do 
bergstreken, waar do temperatuur te laag is. Voor do 
Javakoffie schijnt de gemiddelde temperatuur tus
schen 16° en 22° 0., die men in Nederlandsch-Indië 
op hoogten boven de zee tusschen 2000 en 5000 voet 
aantreft, het voordccligst te zijn. De Liberia- en de 
Robusta-koffie profcreercn een hoogere tempera
tuur en worden derhalve op mindere hoogte boven 
de zee gekweekt. Een ruime regenval van minstens 
1500 mM. per jaar is voor den koffieboom zeer ge- 
wenscht, terwijl een grootere hoeveelheid zonder 
bezwaar kan worden verdragen. Tegen wind is koffie 
niet goed bestand; zij moet daarom op aan wind 
blootgestelde terreinen door windbrekers worden be
schermd^/

Do bc/ste grond voor koffie is die, welke een diepo R *■' 
laag losse aarde bezit en daardoor noch te moerassig 
noch te droog wordt. Kleigronden zijn niet geschikt 
voorde koffiecultuur, ovenmin als mulle zandgron
den ; gemengde, niet te losse en niet te vaste, humus
rijke gronden zijn de beste. Steenachtige terreinen 
behoeven niet steeds vorworpen to worden; indien 
tusschen de steoncu ruimte is voor het doordringen 
van de koffiewortcls kan de boom zich zeer goed 
ontwikkelen, te meer daar dan die steenen voor een 
goede drainage zorgen. Deze toch is voor do koffio 
een hoofdzaak en daarom plant men dit gewas bij 
voorkeur op zachte berghellingen en in breedo da
len. Te steile hellingen zijn ongeschikt, zelfs al 
worden daarop terrassen gemaakt, omdat de hoo
rnen dan in den Westmoesson te veel van afspoeling 
te lijden hebben. To enge dalen zijn evenmin voor- 
deelig, omdat do boomon dan niet voldoende zon 
krijgen en de vruchten niet bchooilijk tot rijpheid 
komen. Maagdolijko bosehgronden zijn over het al-
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leerwijs, nl. waterpassen, omworken en aanvullen 
mot de bovenaardo van het dorde tcrroingcdeolte 
en zoo vervolgens, tot het gohcclc terrein geterras
seerd is. De taluds der terrassen worden niet to 
steil genomen, ton einde goedaardig onkruid de gele
genheid te geven zich daarop te ontwikkelen; vaak 
worden die taluds daarmede opzettelijk beplant,, 
vooral met „antanan” (Hydrocotyle Asiatica). Vóór 

tot terrasseeren overgaat, wordt gewoonlijk

kan vergissen. Het kan namelijk voorkomen, dat 
op korten afstand beneden de oppervlakte eon laag 
„padas” of „tjadas” loopt, die met een dunne laag 
teelaarde of humus is bedekt. Wanneer daarop 
boschplantcn groeien, die ondiep wortelen, kunnen 
die zich daar zeer goed ontwikkelen en een indruk 
van grooto vruchtbaarheid geven. Worden zulke ter
reinen ontgonnen en met koffie beplant, dan kan dit 
gewas eerst zeer goed groeien, om evenwel, zoodra 

’de penwortel de ondoordringbare laag heeft be
reikt, te kwijnen en niets dan teleurstelling te ge
ven.

\

'v‘men
eerst zorg gedragen voor doorsnijding van het ter
rein met de noodige wegen en voor behoorlijke af
watering door middel van een gotenstelsel; bij vlak
ke terreinen wordt zoo noodig tevens voor drainee- 
ring gezorgd.

Het terrein is nu plantldaar, tenzij men zich niet 
vergenoegt met eone eenvoudige omwerking van 
den grond, maar het planten in plantkuilen prefe
reert, omdat de bouwgrond van mindere kwaliteit, 
de bodem te hard is, dan wel om andere redenen. 
Eenige maanden vóór men tot het planten wenscht 
over te gaan, worden dan op de plekken, waar de 
koffieplantjcs in den grond moeten komen, gaten 
gemaakt van twee voet diameter en twee voet diep
te. Zij blijven ongeveer twee maanden openliggen, 
waarna zo met goede teelaarde, soms met mest ver
mengd, worden gevuld. Om te voorkomen, dat de 
koffieplant begint te kwijnen, zoodra de wortels do 
hardere omwanding van den plantkuil hebben be- 
'reikt, wordt deze omwanding vóór de vulling van 
den kuil met den pat jol losgebroken.

Schaduw boomen. Uitgezonderd in zeer 
hoog gelegen streken en op plaatsen met geringe 
lichtintensiteit, heeft de koffieboom, om zich goed 
te ontwikkelen, schaduw noodig, die door tusschen 
liet koffiegewas geplante boomen wordt geleverd.

Nadat vele proeven waren genomen met allerlei 
boomsoorten, zooals de „djoear” (Oassia) waardoor 
uitgestrekte koffieaanplantingen werden vernietigd, 
werd zeer veel gebruik gemaakt van den „dadap” 
en wel den „dadap sërëp”, een ongedoornde variëteit 
van Erythrina lithosperma. Een groot voordeel van 
den dadapboom is, dat hij zeer gemakkelijk door 
middel van stekken kan worden voorlgoplant. Men 
steekt de stekken ter lengte van ongeveer 3 voet 
schuin in den grond, waarna zij spoedig een uitloo- 
per vormen, die zich tot een nieuwen stam ontwik
kelt. Sedert geruimen tijd echter heeft de dadap
boom van cene bacteriën ziekte te lijden, terwijl ook 
andere plagen een eind hebben gemaakt aan de po
pulariteit van dezen schaduwboom, die reeds aan liet 
tanen was toen men bemerkte, dat hij niet op ie- 
deren bodem even welig tierde. Een tweede soort 
schaduwboom is de Albizzia, waarvan men twee 
soorten aanplant, nl. de Albizzia moluccana en do 
Albizzia slipulala. Deide zijn lioogu boomen, die zeer 
snel groeien en door hun fijn loof een niet te dichte 
schaduw geven. De bladeren van de Albizzia mo
luccana blijven het geheele jaar door groen, terwijl 
die van de stipulala in den drogen tijd af vallen, 
maar daartegenover heeft eerstgenoemde boom het 
bezwaar, dat zijne takken zeer bros zijn en bij ster
ken wind afwaaien en de daaronder geplante koffie 
beschadigen kunnen. Om aan al die bezwaren te 
ontkomen, heeft men in de Laatste jaren nog met 
verschillende andere boomen proeven genomen, 
zooals met Leucaena glauca (këmlandingan, kalan- 
t&rk of lamtara, pëtó tjina), met Dcguelia mi- 
crophylla en andere.

De sehaduwboomen worden vóór het o verplanten 
van de koffie in den grond gebracht; sommigen 
doen dit slechts eenige weken te voren, anderen óén,

ONTGINNING VAN GRONDEN EN AANLEG VAN TUI
NEN. Do ontginning van den grond heeft op zeer ver
schillende wijzen plaats. Waar hoogstammig woud 
voorkomt, wordt dit door sommigen geheel geveld, 
en daarbij zorgvuldig vermeden, de stronken en 
takken door vuur op to ruimen, uit vrees daar
mede ook den humus te verbranden. Anderen daar
entegen verbranden het gekapte hout zooveel mo
gelijk en mengen de asch met den grond, om zoo
doende van haar bemestingswaarde voordeel te 
trekken. Wederom anderen laten het bosch zooveel 
mogelijk staan en kappen zooveel uit als noodig is 
om den to planten koffieboom de gewcnschte scha
duw te verleenen. In ieder geval laat men aan de 
zijde, van waar de lieerschcndo wind komt, eenige 
rijen woudboomen staan, om do aanplanting tegen 
vind schade te beschermen. Heest erachtige gewas
sen worden geheel uitgegraven, omdat de stronken, 
als zij in den grond zouden blijven, opnieuw zouden 
uitloopen en den groei der koffieplantjcs zouden 
bemoeilijken.

Zoo ook mogen grasachtige planten, zooals alang- 
alang, niet gespaard worden; zij moeten met wortel 
en al worden uitgeroeid en na droging verbrand.

Is het terrein van onkruid en heestergewas ge
zuiverd en van alle boomen of van de meest in den ft
weg staande ontdaan, dan wordt het met den patjol, 
soms met den ploeg bewerkt. Dij berghellingen ge
schiedt de omwerking op tweeërlei wijzen: óf men 
maakt terrassen en dan heeft het ompatjolleii veelal 
tegelijkertijd plaats met die bewerking, óf men ver
genoegt zich met alleen die plekken wat om te wer
ken, waar de koffieplant jcs in den grond moeten ko
men, een algeheele omwerking van het terrein wordt 
dan uit vrees voor afspoeling van de bouwkruin 
nagelaten. Om deze afspoeling tegen te gaan, worden 
ook wel „palintangs” gemaakt, nl. klein hout, takken 
en uitgetrokken onkruid worden dwars op de hel
ling in zooveel rnogelijk horizontale rijen van onge
veer 0 voet uit elkander gelegd legen in den grond 
gedreven pennen of stokken.

Terrassen worden aangelegd vooral op berghel
lingen, waar de grond van dien aard is, dat herhaal
de en diepe omwerking noodzakclijk voorkomt, b.v. 
bij vrees voor groote ontwikkeling van alang-alang 
en anderen schadelijken opslag. Men maakt de ter
rassen gewoonlijk niet broeder dan voor een enkele 
rij boomen noodig is en neemt daarom den afstand, 
waarop de lijnen bij den aan vang der werkzaamheid 
waterpas worden uitgezet, niet grooler dan G voet 
van elkaar. Het terrasseeren geschiedt van onderen 
naar boven. Het onderste terras wordt waterpas 
gemaakt en de onberoerde harde bodem over de 
geheele breedte en lengte om gewerkt, daarna wordt 
de vruchtbare bovenaarde van het voor het tweede 
terras

I

i

bestemde terrein gedeelte naar beneden ge
haald en geleidelijk over hot reeds gemaakte lagere 
terras uitgespreid; nu behandelt men den ontbloe
ien ondergrond van het tweede terrein gedeelte gelij-
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twee of drie jaren vooruit, in hot bijzonder ais voor
behoedmiddel tegen do bladziokto, waarvan, naar 
men wil, do koffioplantjes mindor te lijden hebben, 
als zij onder goede schaduw staan. Do ondorlingo 
afstand, waarop men de schaduwboomcn plant, 
verschilt al naar mate hot terrein hoogcr of lager 
ligt en de koffie dichter of verder uit elkaar wordt ge
plant. Bij een aanplant van koffie op °/6 Rijnl. voe
ten is de plantwijdto l2/12 op terreinen beneden 3000 
voet en l8/12 op terreinen boven die hoogte; bij een 
aanplant van koffie van °/8 is de plantwijdto l2/I6 
op terreinen beneden 3000 voet en l8/16 op terreinen 
boven die hoogte; bij een aanplant van koffie van 
6/10 is do plantwijdto van de schaduwboomcn res
pectievelijk l2/20 en l8/20 voet.

Dit alles geldt voorden dadap; voor do albizzia’s 
rekent men een ondcrlingen afstand van 24 voet 
voor terreinen beneden 3000 voet en 30 voet voor 
hooger gelegen aanplantingen.

Koffieplantmateriaal. Het plantmatcriaal kan 
op verschillende wijze verkregen worden. In vroe
gere jaren werd veelal geplant met opslag uit oude 
tuinen (kongkowakan, kcpelan). Dit zijn jonge 
koffieplantjes,afkomstig van rijpe, afgevallen vruch
ten, die van zelf zijn opgekomen. Men pleegt hen bij 
overplanting te toppen, om later de krachtigste loot 
te laten doorgroeien. Nu men in den regel ruimer 
plant dan vroeger en ook minder schaduw aan
houdt, komt zulke opslag minder voor en ook omdat 
men hierbij geen selectie heeft van den boom, die liet 
zaad oplevcrde, is men nu algemeen overgegaan tot 
het kweeken van jonge plantjes op zaadbedden. 
Men kiest uit zijn aanplant eenige boomen uit, die 
wat groei, vruchtdracht, smaak der koffie enz. be
treft boven de andere uitmunten en verzamelt 
daarvan de rijpe vruchten.

Deze worden met asch gewreven, waardoor het 
vleezige omhulsel van de zaden loslaat; men wascht 
daarop de zaden en droogt ze in de schaduw. 
Daarna worden de abnormale en de kleine boomen 
verwijderd en de goed bevondene zorgvuldig be
waard totdat de zaaitijd gekomen zal zijn. Gewoon - 
lijk legt men do zaden (koffie in de hoornschil) op 
kweekbedden uit, maar soms ook legt men zo dicht 
opeen op zaaibedden of in een kist met boschgrond, 
om na cenigon tijd de jonge kiemplantjes op do 
kweekbedden over te planton; nadat men do wor
teltjes getopt heeft. Men brengt de zaden of de 
kiemplantjes op de vooraf gereed gemaakte en met 
lange bladeren gedekte kweekbedden op een ouder
lingen afstand, die van zes duim tot een voet af
wisselt, naargelang men de plantjes vroeg of laat in 
den aanplant wil brengen. Gewoonlijk wordt een 
driemaal zoo groote hoeveelheid zaden uitgezaaid 
als men aan planton noodig zal hebben. Alle zaden 
komen niet even goed op, er blijven plantjes achter
lijk en men moet nog materiaal voor het inbooton 
overhouden. Door middel van begioting worden de 
plantjes steeds in vocht igen grond gehouden, terwijl 
goed zorg gedragen wordt, dat het kweekbed vrij 
van onkruid en de grond mul blijft. De duur van 
ontwikkeling en, daarmede in verband, de tijd, 
waarop men uitzaait, hangen af van de hoogte van 
hot terrein. Hoe hooger men komt, des te meer 
tijd voreischon de jonge planten om voor overplan
ting voldoend krachtige bibit te vormen. Tusschen 
1000 on 4000 voet boven de zee kunnen die ontwik
kelingsperioden één tot vier maanden verschillen. 
Daar men tegen of in het begin van den regontijd 
plant, worden de zaden dus Ö Lot 0 maanden te 
voren op do kweekbeddingon gebracht. Naarmate

de plantjes zich ontwikkelen, wordt de bedekking 
van het kweekbed verminderd, ijler gemaakt, om 
wanneer zij ongeveer »/4 voet hoog gewordon zijn, ge
heel weggenomen te worden.

Het overbrengen van de plantjes uit het kweek
bed in den vollen grond geschiedt op tweeërlei 
wijze, n.1. mot een kluit (poetëran) of zonder kluit 
(tjaboetan, bëdolan,).

In het eerste geval worden de plantjes met be
hulp van een bamboe-spatel zoodanig uitgestoken, 
dat een kluit vochtige aarde om de wortels blijft 
zitten, terwijl in het tweedo geval de planten wor
den uitgestoken en do aarde er af wordt geschud. 
Beide methoden hebben hare voor- en nadeelen, 
maar in hoofdzaak hangt de keuze van de werk
wijze af van de geaardheid van den grond, die 
soms de vorming van vastaanhangende kluiten 
niet mogelijk maakt.

Op de plaats, waar de jonge plantjes in den grond 
gebracht moeten worden, maakt men een klein gat 
met behulp van een stok of wel door een paar slagen 
met den patjol en zorgt, dat de penwortel by het 
inbrengen in hot gat, niet ombuigt. Daarna vult 
men het gat en drukt de aarde aan, zoodat het 
plantje goed vast komt te staan.

De onderlinge afstand is bij Java koffie gewoon- 
lijk °/6—s/9 Rijnl. voet, zoodat er 2000 tot 1000 boo
men por bouw komen. Voor Liberia kiest men ge
woonlijk een plantwijdte van l2/12 en voor Robusta 
6/s Vs R'jnl. voet.

Behalve door zaad wordt koffie ook door enten 
voortgeplant en wel maakt men van deze werkwijze 
gebruik, wanneer men hybriden, welker goede eigen
schappen niet op uit zaad verkregen nakomeling
schap overgaan, wil voortkwecken, of wanneer men 
op een krachtigcn onderstam een meer edele soort 
wil doen groeien. Als onderstam wordt veelal Libe
ria gebruikt, omdat die soort een zeer sterk wortel
stelsel bezit. Wil men jonge stammen verenten, dan 
worden de onderstammen verkregen door op gewone 
wijze plantmatcriaal te kweeken. De top van do 
goed uitgegroeido stammetjes wordt schuins afgc- 
snedon, het eveneens schuin afgesneden entrijs van 
de edele soort wordt daartegen aan gepast en beide 
goed met elkander vastgebonden. Na eenigen tijd 
zijn beide planton met elkander vergroeid en kan do 
nieuwe plant in den aanplant worden gezet. Wan
neer men een ouden aanplant door middel van enten 
wil verjongen, worden (lc oude boomen op stomp 
gekapt en een waterloot van do nieuw te kweeken 
soort daarin geënt, in welk geval zelfs oudo onder
stammen nog lang een nieuwen aanplant kunnen 
voeden.

Onderhoud van de koffie aanplantingen. 
Nadat de koffie geplant is, moet men nagaan of allo 
planten goed zijn aangeslagen en goed groeien. Wan
neer dit niet liet geval mocht, zijn, moeten zij door 
andere worden vervangen. Ook in latere jaren moe
ten geregeld zieke on doodc koffie- en schaduwboo
mcn worden verwijderd en door nieuwe worden 
aangovuld om don aanplant gesloten te doen blijven. 
Bij het onderhoud van don bodem pjoot men zorgen 
den grond in goeden toestand to houden en wel in 
de eerste plaats de bouwkruin beschermen. In geter
rasseerde aanplantingen worden do terrasson na 
zware regens bijgewerkt, terwijl de vanggoten op 
diepte worden gehouden en het daarin verzamoldo 
slib op het teri-as wordt uit gespreid.

Diepe grondbewerking kan uit den aard der 
zaak niet worden toegepast en het vroegor zoo sterk 
aanbevolen schoonwiedon en omwerken van den
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een voet diepte en daarin wordenbodem is door het verlies van humus weinig ratio
neel gebleken. Het is aan te raden den grond rondom 
de boomen oppervlakkig los te maken, het goed
aardige onkruid bij tijden af te snijden, doch niet 
uit te trokken en alleen het schadelijke onkruid 
zooveel mogelijk uit te roeien. Onder schadelijk on
kruid verstaat men die gewassen, die onderaardsche 
uitloopers of wortelstokken of zoden vormen on 
dientengevolge moeilijk uit te roeien zijn en het in
dringen van wateren lucht in den bodem tegengaan 
en waarvan de bladeren moeilijk vergaan. Goed
aardig onkruid zijn die planten, die zich hetzij door 
middel van zaad of door uitloopers boven den 
grond vermenigvuldigen, die geeno zoden vormen 
en waarvan de bladeren gemakkelijk vergaan. In 
den regel worden, gelijk reeds gezegd, op do kanten 
der terrassen opzettelijk goedaardige onkruiden, 
die den bodem met een dicht sluitend kleed van 
stengels en bladeren bedekken, aangeplant en zorgt 
men er voor, dat dit niet door schadelijk onkruid 
wordt verdrongen. Onder de goedaardige on
kruiden rekent men Agcrat um conyzoides (wëdoe- 
san), Commclina paludosa, Hydrocotyle. Alterran- 
thera, Tradescantia, Bidcns Sundaica enz,, terwijl 
onder de schadelijke onkruiden in de eerste plaats 
alang-alang genoemd moet worden en verder Pa- 
nicum re pens (lampoejangan), Cyperus-soorten enz. 
Eenigszins met goedaardig onkruid te vergelijken 
zijn de groenbemesters; nl. veel loof produceerende 
planten, voornamelijk Leguminosen, die tusschen 
de koffieboomen worden geplant en later onder 
den grond worden gewerkt. Bij de zorg voor den 
aanplant behoort het verwijderen van de waterlo- 
ten (siwilan, sriwilan, siroeng) en de snoei van de 
schaduwboomen, opdat deze snel in de hoogte schie
ten en geen overbcschaduwing teweegbrengen.

Ten einde de koffieboomen goed te kunnen ver
zorgen en om de vruchten binnen het bereik der 
plukkers te brengen, worden zij getopt. Heeft de 
boom bijv. een hoogte van zes voet bereikt dan 
neemt men telkens de jonge uitspruitsels aan den 
top met duim en vinger of met een scherp mes weg 
en noodzaakt zoo den boom zich in de breedte uit 
te breiden. Java-koffie wordt gewoonlijk op een 
hoogte van 4—(5 voet getopt; niet zelden laat men 
later, als de boom krachtig ontwikkeld is, aan den 
top een uitlooper staan, die dan later weer op één 
of twee voet hoogte wordt getopt, zoodat nog een 
étage takken boven aan den boom wordt toege
voegd. Liberia en Robusta topt men hoogcr; de 
laatstgenoemde niet zelden eerst op 8 voet, om de 
ontwikkeling van secundair hout in de hand te wer
ken. Ook de verjonging door middel van op stomp 
kapj>en is een vorm van toppen. Wanneer een oude 
boom den gcwenschten vorm verloren heeft en 
geene primaire takken meer draagt, kan men hem 
tot 1 voet boven den grond afsnijden om dan aan 
den stomp een of twee nieuwe stammen op te kwee- 
ken.

goot gegraven 
de meststoffen gebracht en met aarde toegedokt. 
Waar men over voldoenden stalmest beschikt, wordt 

het tweede jaar per boom een pctroleumblik vol 
gegeven en gaat men daarmede ieder jaar door. Is 
cr niet genoeg, dan bemest men in de jongere aan
plantingen de achterlijk gebleven boomen en in 
herontginningen den gcheelen aanplant.

Dafcrt verrichtte in Brazilië proefnemingen om
trent de bemesting van koffieboomen met kunst
meststoffen; zijne uitkomsten kunnen echter niet 
zonder meer voor Ncderlandsch-Indië geldig wor
den verklaard.

van

na

Ziekten en plagen. Do koffieboom is aan ve
lerlei ziekten en plagen blootgesteld, waarbij vooral 
atmosferische invloeden groote beteekenis hebben, 
o. a. de heerschende winden en de verdeeling van 
regen en droogte, en daar deze invloeden voor de 
verschillende st reken van den Archipel sterk uiteen- 
loopen, moeten de planters hunne werkwijzen en 
de bestrijding van ziekten en plagen naarde plaatse- 
lijkc omstandigheden inrichten. De gevaarlijkste 
koffieziekte is de reeds in dit opstel vermelde blad- 
ziekte, veroorzaakt door Hemileia vastatrix (Zie 
onder HEMILEIA). Deze schimmel, die verwant 
is aan de roestzwammen van het graan, doet aan 
de bovenzijde der bladeren geelachtige vlekken ont
staan, terwijl aan de onderzijde van het blad een 
oranjekleurig poeder — de sporen — gevormd 
wordt. Hoofdzakelijk worden de bladeren aange
tast, maar ook vertoont de zwam zich op de onrijpe 
vruchten, die dan opdrogen, zwart worden en een 
minderwaardig product opleveren. Woekert de 
ziekte voort, dan vallen eerst de aangetaste blade
ren af, takken en vruchten verdrogen en de plant 
kwijnt weg. Uitgestrekte aanplantingen zijn dooi
de bladziekte binnen enkele maanden verwoest ge
worden en oj) enkele plaatsen, b.v. op Ceylon, is de 
koffiecultuur er geheel door vernietigd. Talrijk zijn 
de middelen geweest, die men aanwendde om de 
ziekte te bezweren. Aanvankelijk zocht men ze in 
eene betere omwerking van den bodem, gepaard 
met bemesting om de planten krachtiger te maken 
en hen de gevolgen der aantasting beter te kunnen 
doen weerstaan, maar te vergeefs. Daarna paste 
men antiseptische middelen toe om de kiemen te 
dooden en voorbehoedmiddelen om de ziekte te 
voorkomen. Als zoodanig zijn te noemen de bespui- 
ting van de jonge planten op de kweekbedden met 
bouillie bordelaise of met tabaksextract; het prik
ken van de aangetaste plekken met een in zwavel
zuur gedoopte naald, het beschutten van de aan
plantingen aan de windzjjde door levende hagen 
van Bixa-boomen, die de zwevende kiemen zouden 
tegenhouden enz. — Wellicht hielpen deze midde
len plaatselijk een weinig, maar zij konden den voort
gang der koffiobladziekte niet stuiten. Veel meer 
succes heeft de vervanging van de Java-koffie ge
had eerst door de Liberia, daarna door een aantal 
liybride-soorten en eindelijk door de Robusta en nog 
enkele nieuwere koffie variëteiten. Eene andere door 
een schimmel veroorzaakte ziekte is de „djamocr 
oepas”, eigenlijk een algemeene naam voor tal van 
schimmelziekten, die liet hout aantasten en den 
bast doen afsterven. Zij veroorzaakt eveneens 
groote schade. Zij schijnt in vele gevallen sterk te 
worden aangewakkerd door groote vochtigheid in 
de atmosfeer en door gebrek aan licht. Als andere 
koffieziekten moeten nog genoemd worden kan kei
en aantasting door wortelschimmels.

Onder de dierlijke vijanden van den koffieboom

tv

I
Nadat de boomen een paar jaar oud geworden 

zijn, worden zij geregeld gesnoeid of uitgedund, 
om het oude ho^, weg te nemen en de ontwikkeling 
van jong vruchthout te bevorderen.

Op schrale gronden wordt bemesting aangewend 
ook bij boomen, die achterlijk zijn gebleven. Men 

gebruikt, als men hem krijgen kan, dierlijken mest 
(stalmest), compost, kampongvuil en den af val 
van indigofabrieken. Verder wordt veelal het afge
sneden onkruid en in dit verband ook de oogst van 
groen bemesters tot dat doel gebruikt. Rondom den 
boom, buiten den omtrek der wortels, wordt

-
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noemen wij in de voornaamste plaats insecten on 
hunne larven.

De groene luis (Lecanium viride) is een zeer ge
vaarlijke vijand, doordat de larven en de vrouwe- 
lijke dieren zich aan do bladeren en groene stengels 
vastzuigen en daaraan veel sap onttrekken. Zij 
scheiden een suikerhoudend vocht af, dat op lagor 
gelegen bladeren terecht komt en daarop door 
schimmel werking een zwarten aanslag doet ont
staan, dat roctdauw wordt genoemd. Vele kevers 
leggen hunne eieren op den stam en de takken van 
de koffieboom en de daaruit voortkomende larven 
boren daarin gaten en gangen, zoodat zij gemakke
lijk af breken of, als het niet zoover komt, verdrogen 
en zoodoende te loor gaan. Men kan de insecten wel 
bestrijden door de door luizen aangetaste planten 
met insectendoodende middelen te bespuiten en de 
door kevers aangevreten takken af te snijden, doch 
afdoende zijn deze verweermiddelen niet. Andere 
insecten tasten de wortels van den koffieboom aan 
en wel wortclluizen, engerlingen en nematoden. De 
boomen kwijnen dientengevolge of sterven zelfs 
geheel af. Volgens mededeeling van Dr. O. L. E. de 
Raadt in de Publicaties van hot Ned. Ind. Land-

Ook worden de afgevallen vruchten verzameld en 
afzonderlijk gehouden.

De koffie kan op twee wijzen worden bereid: op de 
gewone en op de VVest-lndischo of Braziliaansche- 
De laatste is thans de algemeen gebruikelijke gewor
den, omdat op deze wijze bereide koffie op do markt 
de hoogste prijzen haalt. Alleen kleine oogsten vóór- 
pluk, napluk of opgeraapte vruchten worden nog op 
do gewone wijze bereid. Bij de gewone bereiding 
(G. B.) worden de vruchten op droogbakken in 
dunne lagen uitgespreid en in do zon gedroogd. 
Daarna wordt van do glashard geworden koffie 
(glondongan) door stampen of door malen in een 
trog me* houten, ijzeren of koperen schijven de 
schil verwijderd, waarop de boonen door wannen 
van den afval worden gezuiverd.

Bij de West-Indische bereiding (W. I. B.) wor
den de bessen onmiddellijk na den oogst door mid
del van pulpers ontbolsterd. Het slijmerige vrucht- 
vleesch wordt weggespoekl en de in de hoomschil ge
bleven boonen worden aan een fermentatieproces on
derworpen om de laatste resten van het aanhangen
de vruchtvleesch oplosbaar te doen worden. Ka 
het fermenteeren, dat van 40 tot 60 uren duurt, al 
naar gelang van de temperatuur en ook van de soort 
der koffie, worden de boonen in groote waschtroru- 
mels terdego gewasschen, waarbij dan tevens de 
bovendrijvende aangetaste, beschadigde of anders
zins mindenvaardige boonen worden afgeschept, 
om afzonderlijk te worden verwerkt. De gewasschen 
koffie wordt gedroogd, eerst op droogbakken en 
daarna in speciale droogin richt in gen (Guardiola,. 
Van Maanen, Huyser e. a.). Is dit geschied, dan 
wordt zij soms als koffie in de hoomschil (gabah) 
verkocht, maar meestal in speciale toestellen, huilers 
genaamd, gedopt. Men scheidt de boonen van de 
gebroken doppen, sorteert hen naar de grootte door 
middel van zeven, leest de wankleurige en bescha
digde boonen met de hand uit en verpakt de goede,, 
soort bij soort, in zakken van 1 pikoel of 61,76 K.G. 
gewicht, die dichtgenaaid en gemerkt worden en 
dan voor verscheping gereed zijn.

In vroegere jaren werd niet alle koffie uit Neder- 
landsch-Indië onmiddellijk uitgevoerd; het Gou
vernement bewaarde een deel van de besto koffie 
gedurende eenige jaren in pakhuizen op de haven
plaatsen, waardoor zij een mooie gele kleur aannam 
en als „lcgkoffie” betere prijzen maakte. Door den 
achteruitgang van de Gouvcrnementskoffiecultuur 
is deze soort gaandeweg van do markt verdwenen.

Opbkungst. De opbrengst aan marktkoffie per 
bouw loopt zeer uiteen niet alleen voor de verschil
lende variëteiten, maar ook voor dezelfde soort, in 
dczelfdo landstreek, voor de verschillende onderne
mingen en ook voor dezelfde onderneming in de 
verschillende jaron.

Als normale opbrengst beschouwt men voor Java- 
koffio eon productio van 3 pikol per bouw in het 
vierde jaar, van 31/,, in het vijfde en zoo stijgende 
met een halven pikol per jaar tot een maximum van 
7 pikol in hot twaalfde jaar. Voor Ilobusta-koffie 
zijn do cijfers aanzienlijk hoogor en rekent mon in 
normale gevallen op 5—6 pikol in het tweede, 10—12 
pikol in hot derde en 12—15 pikol in het vierde jaar.

Do gewichtsverhouding tusschen de rijpe vruchten 
en de daaruit te verkrijgen marktkoffio kan volgens 
onderzoekingen van Oramor als volgt worden aange
nomen: voor Java-koffio 5 a 6 : 1; voor Liberia 
9 a 10 : 1; voor hybriden tusschen Java en Liberia 
8:1; voor Robusta 4,5 : 1; voor Maragogypo 4,4 i 
1 en voor Abcokute 7 a 8 : 1.

bouwsyndicaat, afl. XX, 6e jaarg. worden in den 
laatsten tijd Robusta aanplantingen in Oost-Java 
aangetast door veldratten, die de takken aanvreten 
om het inwendige merg machtig te worden. Men 
bestrijdt hen het beste met stukjes Ketella, die in 
arsenicum oplossing gekookt zijn. Gelijk boven 
reeds is medegedeeld, kunnen do schaduwboomcn 
evenzeer van plagen en ziekten te lijden hebben, 
zoodat ook aan de bestrijding daarvan de noodige 
zorg dient te worden besteed.

Oogstbekeiding. De leeftijd, waarop een koffie- 
aanplant zijn eersten oogst geeft, hangt, behalve van 
de ligging der tuinen boven de zee, in sterke mate af 
van de geteelde soort.

Onder gunstige omstandigheden kan men van 
Java-aanplant na drie jaren een kleinen oogst ver
wachten, maar bij Robusta krijgt men reeds in het 
t weede jaar een kleinen en in het derde een behoor
lijken oogst. Eerst na vijf of zes jaren heeft men 
goede, overvloedige oogsten, die in den regel tot het 
vijftiende jaar aanhouden. Men heeft evenwel aan
plantingen, die na veertig jaar nog goed producec- 
ren, maar dit zijn uitzonderingen.

Bij de Java-koffie vindt men in het begin van den 
Westmoesson een groolen bloei, zoodat bij die varië
teit de vruchten in een zeer kort tijdsbestek tegelijk 
rijp zijn. Bij de Liberia en de Robusta daarentegen 
gaan het geheele jaar door bloemen open, hoewel in 
sommige tijden de bloei veel sterker is dan in an
dere. Dientengevolge is bij die variëteiten do oogst 
meer gelijkmatig over liet jaar verdeeld. Een ander 
voordeel van die soorten is, dat de weersgesteldheid 
t ijdens den bloei niet van zooveel invloed is als bij do 
Java-koffie, omdat de gunstige en do ongunstige 
momenten over een langeren tijd verspreid zijn. 
Wanneer bij do Java-koffie in het korte tijdperk 

den bloei het weder ongunstig is, kan dovan
vruchtzetting mislukken en de oogst zeer klein blij
ven, hetgeen bij soorten, die vrijwel het geheele 
jaar door bloeien, niet het geval is.

Wanneer de koffiovruchtcn rijp geworden zijn, 
hetgeen aan de donkerroode kleur zichtbaar is, 
worden zij met de hand geplukt en naar het eta
blissement gebracht. Men draagt zorg zooveel mo
gelijk alleen de rijpe vruchten te plukken en komt 
na eenigen tijd in den tuin terug om de vruchten, die 
in den tusschcntijd rijp geworden zijn, te oogsten.
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takjes, komt caffeïne evoneons en wel soms tot 
ecne hoeveelheid van l.G % voor. Om deze redën 
wordt in Indië op verschillende plaatsen, o. a. in 
Sumatra en de Preanger-Regentschappon, door do 
inlanders het aftreksel van de bladeren als koffie 
gedronken (zie KOPI DAOEN).

Oaffeïne komt in de boon voor een gedeelte in 
vrijen toestand en voor de rest gebonden aan clilo- 
rogcenzuur voor. Bij het branden schijnt deze ver
binding ontleed te worden; aan do gebrande koffie 
kan men ten minste mot aetherische oplosmiddelen 
alle caffeïne onttrekken.

Naast do caffeïne hebben aan do opwekkende wer
king van de koffie nog deel de geurige producten 
(coffëol),die eerst bij do roostingder koffie ontstaan. 
De overige bestanddeclen hebben voor het gebruik 
als genotmiddel slechts ondergeschikte beteekenis. 
Deze zijn: a. suiker, die tot 10 % in de rauwe boon 
voorkomt en bij het branden wordt ontleed; b. vet 
en was (10—13 %); c. chlorogeenzuur; d. coffalzuur 
en verder cellulose, pentosanen, pectine en aschbe- 
standdeelen.

Bij het branden of roosten ondergaat de samen
stelling der koffieboon groote verandering, zooals 
blijkt uit een door J. Bell verrichte analyse van O. I. 
ongebrande en gebrande koffie:

Bestaxddeelex. Het physiologisch meest be
langrijke bestanddeel van dc koffie is de caffeïne, 
een stof,die ook in andere plantaardige genotmidde
len van deze groep: thee, kola, maté, guarana voor
komt en chemisch in nauw verband staat met de 
theobromine, het alcoloïd uit dc cacao. Om misver
stand te voorkomen, zij hier onmiddcllijk opgemerkt, 
dat de caffeïne geen invloed op den smaak der kof
fie heeft, zoodat de caffcïne-vrijo koffie, waaraan 
dit bestanddeel nagenoeg geheel is onttrokken, ter
nauwernood in smaak van de niet-geëxtraheerde 
verschilt. Caffeïne, die in chemische fabrieken in 
het groot bereid wordt uit afval van thee of uit 
averij-koffie, vormt klourloozc, glanzige, lange 
naalden van zwak bitteren smaak, met een smelt
punt van 225°. Zij werkt in kleine dosis opwekkend, 
doch zal in te groote hoeveelheid ziekteverschijnse
len (o.a. hartkloppingen) te weeg brengen. In do 
geneeskunde gebruikt men caffeïne o.a. bij hart
ziekten en migraine; soms ook in verbinding met 
andere stoffen als diureticum.

Voor de versckillondo typen van Coffea arabica 
loopt het caffeïncgehalte van de boonen uiteen tus- 
schcn 0,7 en 1,60 % en voor dc andere soorten zelfs 
tusschen 0.07 % in Coffea mauritiana en 1.97 % in 
Coffea cancphora. In de verschillende andere deelen 
van de koffieplant, vooral in de jonge bladeren en
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bare bestanddeelen, waarvan de helft bij het ge
wone koffiezetten in oplossing gaat. Eerst door het 
branden krijgt de koffie hare gewaardeerde eigen
schappen, zoodat deze bewerking met de meeste 
zorgvuldigheid moet geschieden. Geroost tot don- 
kerkastanjebruine kleur verliezen de boonen 10 a 
15 % aan gewicht, maar winnen zij 30 a 50 % in 
volume.

Ten einde de gebruikswaarde der diverse koffic- 
soorten te verhoogen, mengt men ze veelal dooreen; 
bij doelmatige menging vullen de bijzondere eigei 
schappen der verschillende soorten elkander aan.

Productie ex Haxdel. Volgens de statistiek, 
den 27sten Februari 1917 opgemaakt door do ma
kelaarsfirma’s te Rotterdam G. Duuring & Zoon, 
Kolff & Witkamp en Leönard Jacobson & Zonen 
bedroeg de koffieuitvoer der wereld in het jaar 
1915/16 dc volgende hoeveelheid in balen van 60 
KG.:

Rio 3.250.000; Santos IJ.744.000; Victoria 
635.000; Bah ia 316.000, of te zamen uit Brazilië:. 
15.945.000 balen. Mexico en Centraal-Amerika 
1.300.000; Venezuela, Colombia, enz. 1.617.000; 
Wcst-Indische eilanden enz. 150.000; Haïti 273.000; 
of te zamen uit Middel-Amerika 3.340.000. Afrika 
100.000; Britsch Oost-Indië en de Philippijnen 
80.000; Java 650.000: Sumatra 225.000; Celebes, 
Tiraor enz. 40.000, totaal uit Ncderlandsch-Oost- 
Indië 915.000.

Voor het jaar 1915/16 werd het totaal van den 
wereldoogst gesteld op 20.380.000 balen van 60 
K.G., dat totaal schommelde in do laatste 10 jaren 
tusschen 14,758.000 zak in 1907/08 en 23.918.000 
in het daaraan onmiddellijk voorafgegane jaar. Do

taxatie voor 1916/17 is 17.395.000 zak en voor 
1917/18 22.375.000.

De uitvoeren van Nederlandsch-Indië waren — 
als volgt gespecificeerd — in de laatste 5 jaren in 
pikols:

Java. Sumat.'Celebes jN.-Ind. 
n. Ned. n. Ncd.ln. Ned.ln. V. S.i Totaal.Jaar.

276.000 20.000' 16.000’ 47.000 359.000
240.000 20.500; 20.000 44.000 324.500
236.000 35.000 17.000' 79.000 367.000
573.000, 80.000 57.000' 38.000 748.000
459.000; 64.000; 30.000! 7.000 560.000

De totale aanvocren, afleveringen en voorraden 
in Nederland waren de volgende in balen:

19121-

1913
1914
1915
1916

■ Aan- Afleve- Voorraad
op 31. 
Dcc.

i
Jaar.

voeren. ringen, j

2.127.158 J 297.706 
3.430.957 365.725
1.380.149 j 259.440

1914.......... 1.697.189
3.498.976
1.273.864

; 1915
1916i

Literatuur: Van Gorkom’s Oost-Indische Cultu
res, opnieuw uitgegeven Deel II; Handleiding voor 
de Gouv. Koffiecultuur op Java door J. Heyting; 
Werkzaamheden op een koffieonderneming door F.
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W. Morren; Historisch-statistischc nantcckeningcn 
ovor do voortbrenging on hot gebruik van koffie 
door Mr. N. P.

teelde koffie was die van Rijswijk de allerbeste, dan 
volgde die van Mcester-TJómcIis en eindelijk die 
van Tandjoengpoera, In 1712 kwam de eerste Ja- 
vakoffie in Nederland aan de markt tot een hoe
veelheid van 894 pond, die 23§ stuiver het pond 
opbracht. Door aanmoediging in den aanvang en 
dwang later, namen de aanplantingen der be
volking steeds toe on kon in 1724 reeds meer dan 
1 milliocn pond Javakoffie verkocht worden. Hoo 
meer de oogst op Java werd, hoe minder er to 
Mokka werd ingekocht. Van af 1727 moesten 4 mil- 
lioen ponden en van af 1736 zelfs 6 milliocn 
ponden Javakoffie jaarlijks aan Nederland wor
den geleverd. Door dien overvloed daalde do 
marktprijs tot 12 k 13 stuivers het pond in 1735, 
zelfs tot 63/,, stuiver in 1737, maar later steeg die 
prijs weer tot 10 stuiver in 1750 en nog hooger daar
na. Aangezien alle onkosten (inkoop, transport, enz.) 
slechts 6 stuivers het pond bedroegen, werden er op 
de Javakoffie behoorlijke winsten behaald en was dat 
product, zooals de Gouv. Gen. Van Imhotf zich uit
drukte, langen tijd „een voornaam steunsel der 
Compagnie.”

O.-lnd. Compagnie. Bij de uitbreiding der cul
tuur in do eerstvolgende jaren volgde de Compag
nie, beurtelings gedreven door zucht naar winstbe
jag on vrees voor overproductie en smokkelhandel, 
een afwisselend systeem van aanmoediging en tegen- 
gang. Zoo namen de omvang van de cultuur en de 
productie, tengevolge van de genomen maatre
gelen, in de eerste jaren voortdurend toe, om 
echter spoedig daarop stationnair te blijven en 
achteruit to gaan, toen hot ook in de Molukken 
gebruikelijke stelsel van extirpatie of uitroeiing 
der koflieboomen werd toegepast tot tegengang van 
overproductie (1733). Zoo werden ook de prijzen, die 
aanvankelijk ter bevordering van de cultuur ge
steld waren op 9 of 10 en zelfs 15 rijksdaalders per 
pikol van 125 pond ‘), na weinige jaren terugge
bracht op 5 of 6 rijksdaalders (1729), een loon dat 
den planter op verre niet gaf wat hem toekwam 
en de bevolking tegen do cultuur innam.

De koffiecultuur werd aangevangen als een geheel 
vrijwillige cultuur. In hot tijdvak 1725—1729 werd 
het product echter gemonopoliseerd voor de Com
pagnie en sedert dien tijd schijnt de koffiecultuur, 
althans voor een deel, op hoog gezag te zijn gedre
ven en vindt men o.a. gewag gemaakt van een maat
regel waarbij, ingevolge contracten met de regenten 
aan elke t j a t j a h (vereeniging van huisgezinnen) 
in de Preanger-Regentschappen de aanplant on het 
onderhoud van 300, later van 1000 boomen werden 
opgedragen, terwijl bij cene Resolutie van 1729 bv. 
voorgeschreven word „uit hoofde van het schielijk 
verval dor koffiecultuur door ieder gezin nog 10 
boomen te doen aanplanton”.

Ook do verplichte levoring was destijds reeds 
voorgeschreven voor West- on later ook voor Oost- 
Java 2). Niet do gcheele productie echter werd in 
’s Compagnie’s pakhuizen geleverd; de Compagnie 
stelde jaarlijks vast welke hoeveelheid koffie naar 
Holland gezonden mocht worden, en om te voorko
men, dat er meer geproduceerd zou worden dan deze

den Berg; Brazilië.en. Jayiajlooj^ 
yK. F., van Dolden Laerne; Mededcclingcn aangaan- 

r de do teelt van Liberiakoffic, T. v. H. e. N. 18S0; 
Over de Liberia koffiecultuur op Java door Dr. P. v. 
Romburgh en H. J. Wigman; Eonige beschouwingen 
omtrent de oorzaken van den achteruitgang van de 
koffiecultuur op Sumatra’s Westkust. Voorts ver
scheidene opstellen in Tcysmatmia en Tijdschrift 
voor Nijverheid en Landbouw in Ned. Indië; Ver— 
slag van het kofficcongrcs te Socrabaja in 1907; 
Mcdcdcclingen van de proefstations voor bergcultu- 
ros; Indische Mercuur, Overzicht van den handel 
in koloniale producten; Mcdcdcclingen van ’s Lands 
Plantentuin enz. Ten slotte nog: Heinrich Semlcr, 
Die tropische Agrikultur; C. G. Warnford Lock, 
Oofieo, its culture and commerce in all countries; 
E. Raoul, Culture du caféier; Dclacroix, Les mala- 
dics et les ennemis du caféier; Leconte, Le café e. a.

KOFFIEBLADZIEKTE. Zie HEMILEIA VASTA 
TRIX en KOFFIE.

KOFFIECULTUUR. GOUVERNEMENTS- I. J;l- 
VA. Raakte men in Nederland eerst in de tweede 
helft der 17de eeuw bekend met het gebruik van 
koffie, in Indië daarentegen was het product vóór
dien al aan de Nederlanders bekend niet alleen, 
maar was het voor hen zelfs reeds een artikel van 
handel. In 161G bracht Pietcr van den Broeckc, zeer 
waarschijnlijk voor den eersten keer, van uit Mokka 
(Arabic) een kleine hoeveelheid koffie naar Java 
over. Dit verbruiksartikel viel spoedig zóó in den 
smaak, dat men er handel in dreef. In 1638 gelastten 
’s Compagnie’s machthebbers in Indië om in Mokka 
„3 a 4000 Man, van 30 pond elk, van de beste cauwa 
(koffie)” in te koopen, welker prijs aldaar zou bedra
gen „tot 40 a 50 Lztrynen”, d.i. f 22.50, de Man. 
Het eerste bericht, dat ons omtrent den verkoop van 
koffie in ons land bekend is geworden, is een gedrukt 
biljet, de kennisgave bevattende dat „in de Kamer 
tot Amsterdam op Dinsdag den 16den Maart 1666 
en volgende dagen” o.m. ook „cauwa de Mocha” in 
het openbaar zou worden verkocht. Het gebruik van 
koffie in Europa nam allengs zóó toe, dat de Com
pagnie in 1705 en 1708 reeds 400 000 en 500 000 
pond, zelfs meer, op de markt plaatsen kon. Het 
pond kostte aan inkoop (te Mokka of aan de Vóór- 
Indischo kust) toen slechts 8 a 9 stuivers on word 
verkocht voor 28 tot 38 stuivers, zoodat er een 
belangrijke winst op werd gemaakt.

De voord celen, in de laatste helft van de 17de eeuw 
on later aan de Amsterdamsche markt behaald met 
den verkoop van uit Mokka aangevoerde koffie, 
brachten de Oost-Indischc Compagnie on hare die
naren er toe de cultuur van dit gewas ook op Java 
te beproeven, c. q. in te voeren. In 1696 zond de 
Commandeur van de Malabaarkust, Adriaon van 
Ommen, eenigo koffieplantjes van Cammoor (Vóór- 
Indië) naar Java ter overplanting over. Deze plant
jes mislukten echter, „door den watervloot on do 
aardbeving anno J699 alhier meest verdroneken 
zijnde.” In 1699 werden van Malabaar weer eenigo 
koffieplantjes gezonden, dio in den tuin van don 
Gouv. Gen. Van Outhoorn uitgcplant werden en 
slaagden. Door tusschcnkomst van do inlandscho 
hoofden werd het zaad onder de bevolking ver
spreid en slaagde de cultuur onder don Gouv.-Gen. 
Van Hoorn vooral in do Bataviascho Ommelanden, 
do Proanger-Rcgcntschappcn en Cheribon. In Mid
den- en Oost-Java stuitte men bij do invoering op 
don tegenzin der bevolking. Van do op Java ge-

van

‘) Hierbij moet in ’t oog gehouden worden dat 
de pikol destijds niet overal op 125 pond 
soms op 222, 225 of 250 pond gesteld werd.

2) In 1775 nam do Gouverneur van Java heb 
besluit hot product in don Oosthoek door don 
kleinen man to doen inleveren en rechtstreeks 
aan hem to betalen.

maar

25ii
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onder beding van voorschol ), van de opbrengst hefc 
zich behield en slechts een klei

den planter afstond. Behalve hierdoor

hoeveelheid, werden herhaaldelijk bevelen tot ex
tirpatie gegeven. Tegen het einde van de 18de eeuw, 
toon het extivpatic-stelsel langzamerhand losgelaten 
moest worden on ook in de Vorstenlanden de koffic- 
tcelt een hooge vlucht nam, ging men over tot ver
koop van de overtollige hoeveelheid koflic in Indië.

Daendels was een warm voorstander van de 
koffiecultuur, benoemde voor ’t. eerst een Inspcc- 
teur-Gcneraal, deed *15 millioen boomen bijplan
ten en trof eenc nlgemeene regeling voor de koffie
cultuur, geschoeid op het in de Preanger gevolgde 
stelsel van verplichte teelt en levering. Hij bepaalde, 
dat do koffie onmiddollijk aan de planters betaald 
moest worden, tegen ongeveer 3 cent het pond; 
do regenten en mindere hoofden kregen een rijks
daalder per pikol van 126 a 12S pond, terwijl alle 
andere onkosten voor rekening van het gouverne
ment kwamen.

Raffles verklaarde de koffiecultuur op Java vrij 
met uitzondering van de Preanger-Rcgcntschappen, 
waar het stelsel van verplichte teelt en levering 
behouden bleef. Aan de bevolking elders werd echter 
gelegenheid gegeven de koffie in de Gouvernements- 
pakhuizen te leveren. Voorts werd onder het En- 
gelseli tusschenbestuur het eerst het voorstel ge
daan tot verhuur der koffietuinen voor drie jaren. 
De overproductie zoowel als de grooto daling der 
koffieprijzen (gevolg van het continentaal stelsel, 
dat don handel op Amerika belangrijk deed afne
men) leidde aanvankelijk tot verwaarloozing van de 
cultuur, doch toen de koffieprijzen stegen, werden 
wederom maatregelen tot aanmoediging genomen.

CoMM.-GEKERAAL. Het stelsel van verhuur der 
koffietuinen, waarmede de ontwikkeling eener wer
kelijke volkscultuur was beoogd, werd op grootere 
schaal toegepast onder Commissarissen-Generaal 
(1817). De bestaande tuinen werden verhuurd aan 
de desa’s, bjj voorkeur aan die, welke de aanplantin
gen aangelegd hadden, voor een prijs, die varieerde 
van */, tot 1/\ van de opbrengst, te betalen in geld 
of in koffie. Het restecrende deel 
bleef ter beschikking van de bevolking, doch kon 
desverkiezende aan hef Gouvernement geleverd wor
den tegen vooraf bepaalde prijzen. De huurders 
der bestaande tuinen verplichtten zich tevens tot 
aanleg van nieuwe. Het zou aan de desa’s vrijstaan 
de koffietuinen al dan niet in te huren op die voor
waarden. Waar de bevolking niet genegen was tot 
inhuur, zou het bestuur zelf exploiteeren met ge
huurde arbeiders, terwijl overigens de teelt vrij was 
tegen afstand van 2/6 van het gewas voor landrente 
en aan de inlanders voorschotten uit ’s lands kas 
toegestaan konden worden voor het telen van kof
fie. In de Preanger bleef alles bij het oude l).

De werking van dat verhuurstelsel was echter ge
heel anders dan men zich gedacht had. Van vrijen 
wil van de zijde der bevolking was geen sprake; de 
tuinen werden niet verhuurd, maar opgedrongen 
aan de desa’s; de arbeid was gedwongen en alles 
bleef zich regelen naarde inzichten van het bestuur; 
in werkelijkheid was het districts- of desahoofd de 
huurder, die den aanleg, het onderhoud der plant
soenen, kortom: alle cultuurwerkzaamhcden regel
de, naar goedvinden over het product beschikte, 
met opkoopers de transactiën aanging (meestal

l) Het systeem van Commissarissen-Generaal 
kwam in hoofdzaak overeen met de uitvoerig toe
gelichte voorstellen, door Presidenten Raden van 
Financiën in 1817 gedaan in eene Memorie betref
fende het verhuren van koffietuinen.

grootste deel voor 
nigheid aan •
werd de tegenzin der bevolking opgewekt door te- 
lage betaling van bestuurswege en door do moeilijk
heid van verkoop van het product aan particulieren 
tengevolge van het verbod van de oprichting van 
particuliere pakhuizen in de binnenlanden (1821). 
Toen in 1823 do gestelde huurtermijn van 6 jaar 
verstreken was, kon dan ook niet gedacht worden 
aan een vrijwillige verlenging van de afgeloopen 
huurcontracten en moesten deze op hoog bevel 
worden vernieuwd.

In naam bleef de koffiecultuur nog vrij en een 
voorstel van den Directeur der Middelen en Domei
nen in 1829 om alle koffie te doen leveren aan hot 
Gouvernement tegen betaling van den marktprijs,, 
na aftrek van de landrente en van 2|5 der waarde 
als huur voor het Gouvernement, werd door den 
Minister van Koloniën afgekeurd, omdat hierdoor 
vernietigd zou worden de vrije beschikking over de 
vruchten van den grond.

Van den Bosen. De omstandigheden waarin het 
moederland destijds verkeerde (zie onder CUL
TUURSTELSEL), leidden echter weinige jaren later 
tot loslating van het stolsel van vrije beschikking 
door de bevolking over het koffieproduct, een be
ginsel dat nimmer volledig toegepast was, en tot 
opname van de koffiecultuur in het cultuurstelsel 
van den Gouv.-Gen. Van den Bosch, waarvan het 
aanvankelijk geen onderdeel had uitgemaakt1).

De door dezen Gouv.-Gen. met betrekking tot 
de koffiecultuur gevolgde richting was gebaseerd 
op eene Nota van het lid in den Raad van Ned.-Indië 
Mekkus, van Mei 1832, die kortelijk samongevat 
hierop neerkwam. Het goed bedoelde, maar ver
keerd toegepaste verhuurstelsel van C.C.G.O., dat 
met de desa en niet met liet individu als contrac
tant rekening hield, had een toestand in het leven 
geroepen, waarbij de koffieplanlsoenen en de hiervan 
afkomstige oogsten als gemeenschappelijk bezit 
van de desa werden beschouwd. En dit gaf aan het 
desahoofd, dat behalve vertegenwoordiger der 
desagemeenschap vaak ook tusschenpersoon of 
handlanger van koffieopkoopers en speculanten 
was, ruimschoots, gelegenheid om bij de verhande
ling van het product naar zich toe te rekonen en 
hierdoor den planter te kort te doen. Het gevolg 
was, dat de koffiopbrengst voor een deel in de zak
ken van het desahoofd en voor een ander deel in 
die van opkoopers en speculanten terecht kwam; 
van het ©verschietende moest de belasting, die 
zwaar was (het 2/ö van het geheele product), ge
kweten worden en wat daarna overbleef, vaak 
slechts een schijntje, kon de planter zijn deel noe
men. Hieruit liet zich verklaren de afkeer, dien de 
bevolking algemeen van de koffiecultuur had en 
die zich uitte in het feit, dat zonder dwang des be- 
stuurs weinig of niets voor de instandhouding dier 
cultuur werd verricht, daargelaten nog dat opzette
lijke vernieling van tuinen somtijds plaats had ge
vonden. Om aan dezen ongezonden toestand een 
einde te maken werd voorgesteld, de bevolking de 
verplichting op te leggen al haar koffie aan het 
Gouvernement te leveren tegen betaling van een 
prijs, die geregeld moest worden naar den gemid
delden marktprijs te Batavia, Samarang en Soeiu-

de opbrengstvan

j
1

J) De koffiecultuur word niet gedreven op 
de gronden der bevolking, maar op staatsdomein,, 
zoodat van afstand der velden geen sprake was.
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baja, na aftrek van vervocrs- on onderhoudskosten, 
en voor do belasting (landrente) niet meer het 2/5, 
maar slechts hot 1/5 van do opbrengst in te houden.

Na een uitvoerige gcdachtonwissoling tusschcn 
Van den Bosch en Mcrkus over het bedrag van 
de belasting en de wijze van verkoop van de koffie 
werd ten slotte bij resolutie van 8 Augustus 1832 
bepaald, dat na 1 Januari 1833 alle koffie, welke 
niet voor Staatsrekening werd geteeld maar aan do 
betaling van landrente was onderworpen, met uit
zondering van die der particuliere landerijen, aan den 
Staat moest worden geleverd. Deze zou daarvoor 
den marktprijs betalen na aftrek van 2/5 voor land
rente en van de transportkosten. De marktprijs zou 
jaarlijks door de Nederlandsche Handelmaatschap
pij worden bepaald en werd voorloopig gesteld op 
ƒ 25 koper, waardoor de bevolking cene betaling 
ontving van ƒ 10 per pikol. Hiermede was het koffic- 
monopolie (verplichte levering) ingevoerd en weldra 
werd ook de verplichte cultuur — hoewel daarvan in 
geen der Regeeringsreglementcn vóór 1854 gespro
ken wordt — belangrijk uitgebreid.

Deze uitbreiding hield aan tot het aftreden van 
Van den Bosch als Minister van Koloniën (1839), 
toen van verschillende zijden de aandacht gevestigd 
werd op het drukkende van de cultuur voor de be
volking en door de liberale partij met nadruk aan
gedrongen werd op de verlichting van dien druk. 
Niettemin werd bij de beraadslaging over artikel 
50 Regceringsrcglemcnt verklaard, dat ook de kof
fiecultuur onder de Gouvernementscultures begre
pen was en deze cultuur derhalve als onderdeel van 
het cultuurstelsel als ’t ware officieel bestendigd.

Koloniaal beheer, koffiebaten en tegen
strijdige BELANGEN BIJ DE KOFFIECULTUUR. 
In het beheer van onze koloniën, na haren over- 
gang aan don Staat, vallen drie kenmerkende tijd
vakken te onderscheiden: I 1800—1830, — groole 
geldelijkc moeilijkheden in Nederland en in Indië 
(zie het artikel CULTUURSTELSEL), de kolonie 
lastpost van het moederland, hoogste bestuurs- 
desideratum: bezuinigen en evenwicht brengen 
tusschcn inkomsten en uitgaven, in verband hier
mede een wankele politiek, n.I. een van losheid van 
en schipperen met beginselen, te meer naarmate 
do geldnood steeg; II. 1830—1885,—de uitkomsten 
van het sedert ingevoerde cultuurstelsel maakten 
geleidelijk een einde aan definancieclc moeilijkheden 
en bezorgden de schatkist zelfs aanzienlijke stoffe
lijke voordooien, de kolonie voedster van het moe
derland, hoogste streven: behoud van die voordooien, 
hieruit voortgevloeid een fiscale politiek, n.1. die der 
welbekende „vaste bijdragen” en „batige sloten”, 
beginselvast toegepast, ook al moest sedert 1854 
(art. 50 Ril) daarbij, méér dan tot dusver, reke
ning worden gehouden mot do welvaart, en do ont
wikkeling van de inheemschc bevolking; III. 1885 
tot heden,—de „batige sloten” en „vaste bijdragen” 
waren allengs verminderd en ten slotte verdwenen 
(o.m. als gevolg van den langdurigen en schatten ver
slindenden Atjéhoorlog), do inkomsten uit de conig 
overgebleven gouvcmcmentscultuur(koffie) gingen 
met reuzenschreden achteruit (o.m. als gevolg van 
do bladziekte en do hierdoor veroorzaakte belang
rijke inkrimping van hot cultuurareaal en van het 
gebrek aan geschikte gronden binnen voegzamen 
afstand der desa’s), men móést na veel strijd en 
weifeling gaandeweg zich losmaken van het cul
tuurstelsel en op andere wijzen (belastingen, regio’s, 
gouvernoments exploitatiün, enz) de staatsinkomsten 
op peil houden en vermeerderen, te eerder naarmate

de voorziening in de verschillende nooden en be
hoeften van land en volk dringender werd en de in- 
landschc maatschappij verschijnselen te aanschou
wen gaf, die een langer uitstel dier voorziening niet 
gedoogden. Hierdoor geraakte het fiscale stelsel al 
meer en meer op den achtergrond, daarvoor is in de 
plaat s gekomen een streven dat de economische en 
staatkundige ontwikkeling van Indië beoogt: men 
koerst thans in de ethische richting, die naar eene 
gewijzigde coördinatie tusschen moederland en kolo
niën voert. In het eerste dier tijdvakken speelden 
de baten uit de koffiecultuur reeds een belangrijko 
rol in de gouvernementshuishouding: officieel was 
de cultuur in dien tijd gedwongen in de Preanger 
en Buitenzorgschelanden en vrij elders op Java, • 
doch dit laatste was slechts in naam,want inderdaad 
ging de bemoeienis van bestuurszijde met hare aan
gelegenheden zóó wijd en diep, dat de teelt niet vrij 
kón zijn. In het tweede tijdvak, nadat cultuur en 
levering van het product voor geheel Java ver
plichtend waren gesteld, namen die baten nog meer 
in beteekenis toe, overschaduwden zij later de voor- 
deelcn, die de andere tot het cultuurstelsel behooren- 
de gewassen opleverden, en namen zij zelfs een zoo
danige plaats onder de Indische finajiciën in, dat zij 
aangeduid werden als de „sluitpost der Indische 
begrootingen” of als de „kurk waarop Indië dreef”. 
Na het hoogste punt bereikt te hebben, daalden zij 
daarentegen in ernstige mate in het derde tijdvak, 
zoodat voortaan niet meer daarop gerekend kon 
worden; maar hoezeer zij ook in beteekenis verloren 
hadden, toch bleef men die baten nog langen tijd 
op prijs stellen en heette het menigmaal zelfs, dat 
do schatkist ze niet of noodc missen kon; eerst 
toen de voordcelen niet noeraenswaordig meer waren 
geworden, kon men er toe besluiten hen los te laten 
door in 1915 de gouvernementskoffiecultuur gelei
delijk af te schaffen (intrekking van artikel 56 RR). 
Intusschen is het begrijpelijk, dat het gouvernement 
in den loop der tijden menige poging heeft gedaan 
om do baten te behouden en, indien mogelijk, voor 
slinking te behoeden. Op welke wijze of in welken 
vorm ook, de uitslag daarvan echter, zelfs al was of 
scheen die een tijd lang gunstig, is op den duur 
immer negatief geweest. Hebben hiertoe al factoren 
van cultuur-technischen, administratie ven of ande
ren aard het hunne bijgedragen, de hoofdoorzaak 
schijnt gezocht te moeten worden in het feit, dat 
de gouvernementskoffiecultuur op dwang en moiio- 
polio gegrondvest was en dat hierdoor de belangen 
van schatkist en bevolking steeds met elkaar in 
botsing kwamen. Immers, het belang van den fiscus 
eischtehct behoud c.q. de vermeerdering der koffie
baten op do minst kostbare en minst risquanto 
wijze, hetgeen in do practijk neerkwam op hand
having van den gedwongen arbeid en van de ver
plichte levering van hot product en opeene zoo laag 
mogelijke betaling van het geleverde (monopolie- 
prijs) om de winst zoo hoog mogelijk op to voeren. 
Daarentegen vorderde het belang der bevolking, 
dat allo uit de koffietcclt voortspruitend voordeel 
den planter zclvon ten bate kwam, en dit kon 
alleen bereikt worden door hem van dwang, 
plichting en monopolio to bevrijden. De tegen
strijdigheid van belangen trad vooral op den 
grond en was dubbel voelbaar voor de bevolking 
in jaren van een geringen of mislukten oogst; omdat 
hot loon van don planter niet van het

ver-

voor-

quan-
tum van den verrichten arbeid, maar uitsluitend 
van do hoeveelheid van het aan do verplichto 
levering onderworpen product afhing, droeg de
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in zake die cultuur meer dan cons gewijzigd, on — 
hot moet worden erkend — daarbij worden tal van
.....atregclen genomen, zoowel tor tegemoetkoming
aan of tot opheffing van de bezwaren, die voor de 
bevolking aan de cultuur kleefden (ten ode, art. 56 
R.R.), als ter voldoening aan den wettolijken eisch 

de gedwongen teelt in een vrijwillige volkscul
tuur om te zetten (ton Gde, art. 56R.R.). Hoo goed 
bedoeld on uitgevoord echter, afdoend waron die 
maatregelen niet en konden zij ook niet zijn, omdat 
hot hoofdbezwaar: het stelsel van dwang en mono
polie, als leidend tot voordeel van de schatkist 
maar aan den anderen kant tot benadccling van de 
bevolking, daarbij gehandhaafd bleef, en dit zelfs 
zóóver ging, dat voor tal van streken op Java eerst 
tot afwenteling van dien steen des aanstoots werd 
overgegaan, toen de teelt van koffie alleen lasten 
en geen lusten meer opleverde en de bevolking 
ten eenenmale daarvan afkeerig geworden was.

De cultuur. In verband met verschillende klach
ten, gerezen over het drukkende der cultuur in 
sommige gewesten cn over het gebrek aan geschikte 
gronden (welke klacht reeds in 1850 geuit on 
daarna bijna jaarlijks herhaald werd), werd in 
1803 de Indische Regeering uitgenoodigd een gron
dig cn opzettelijk onderzoek te doen instellen om
trent de in de koffiecultuur op Java aantebrongon 
verbeteringen in den geest van het voorschrift, ver
vat in art. 56 Rog. Regl., luidende: „de Gouverneur- 
Generaal zorgt dat zooveel doenlijk opgehevon 
worden de bezwaren, die na een opzettelijk onderzoek 
raogten bevonden worden ten aanzien van die cul
tures te bestaan”. Dit onderzoek, ingcsteld door de 
hoofdinspecteurs Stoinmctz en Bosch leidde tot 
geen ander resultaat dan dat de conclusie van de 
meerderheid eener commissie uit de Tweede Ka
mer, strekkende om de Staatscultuur in beginsel af 
te schaffen, in de zitting van 19 Febr. 1875 verwor
pen werd, waarmede de noodzakelijkheid van het 
behoud van de koffiecultuur als ’t ware officieel 
was gedecreteerd.

Inmiddels was in ’t belang van de inlandsche 
bevolking voorgescbreven, dat geen aanplantingen 
mochten worden aangelegd op grootere afstanden 
dan 4 palen van de desa, cenc bepaling die oohtor 
niet uitvoerbaar bleek on weldra weder ingetrok
ken moest worden.

In 1872 werd door don aftredonden Gouv.-Gcn. 
Mr. P. Mijer de aandacht der residenten govos- 
tigd op het groote belang van de koffiecultuur en 
aangedrongen op ernstige behartiging van dat 
staats- en volksbelang; tevens werden bclooningon 
cn onderscheidingstcekenon uitgereikt aan ambte
naren, die zich met betrekking tot de koffiecultuur 
verdienstelijk hadden gemaakt. De cultuurpercen- 
ton, die in 1867 voor de Europeescho ambtenaren 
werden afgeschaft, bleven, eveneens tot aanmoedi
ging van de cultuur, voorde inlandsche ambtenaren 
behouden.

Preanoer-req kling. Strekte een en ander tot 
bevordering van de cultuur en tot vermeerdering 
van ’s Lands inkomsten, in de Preanger-Regont- 
schappen werd in 1872 cene nieuwe regeling van 
de koffiecultuur ingevoerd, welke in hoofdzaak hier
op neorkwam, dat het tot dusver gevolgde gebruik 
van aanplant in uitgestrekte geregelde tuinen op 
verre afstanden van de woonplaatsen der planters 
werd verlaten om, waar mogelijk, plaats te maken 
voor eene meer intensieve cultuur bij den aanleg van 
kleinere plantsoenen in den omtrek der desa’s; dat 
het oproepen en raasse voor het vcrrichteu van oul-

fiscus zoo goed als geen, de inlander echter alle 
risico. Gedurende de laatste twee decenniën van
haar bestaan gaf de koffiecultuur bij een inlevering 
van slechts 1 pikol per bouw reeds winst aan liet 
gouvernement, terwijl zij, in verband met den 
vastgesteldcn monopolieprijs van f 15 of f 7.50 
por pikol eerste of tweede soort koffie, eerst bij een 
inbreng van 4 pikols of hooger per bouw voorden in- 
landschen planter voordcelig was. Doch dit cijfer 
werd. als gemiddelde inbreng, in bedoeld tijdvak 
voor Java niet meer bereikt. De risico werd be
paald drukkend endeed den weerzin van den inlan
der tegen liet dwang- en monopoliestelsel toenemen, 
toen de op voegzamen afstand van de desa’s ge
degen supérieure, ruime oogsten oplcvcrende gron
den, die de bevolking beslist noodig had voor 
een loonend koffiebedrijf, verbruikt waren en de 
cultuur op middelmatige, zelfs twijfelachtige gron
den met gering voortbrengingsvermogen gedre
ven moest worden; op deze gronden vorderde de 
koffictcelt een intensiever cultuurwijze, m.a.w. 
zwaardcren arbeid van den inlander, die daarvoor 
cchtor geen behoorlijke vergoeding kon erlangen in 
den hem toegekenden monopolieprijs, en dit, ter
wijl het gouvernement nog een belangrijk voordeel 
uit de cultuur trok. Te drukkender was die risico, 
aangezien het kofiiegewas eerst in zijn 3de of 4de 
levensjaar productief werd en hierdoor de arbeid 
langen tijd onbeloond bleef, waartegen de inlan
der, economisch zwak en dientengevolge gehouden 
tot uitoefening van dadelijk of spoedig gewin op- 
leverendc bedrijven, allerminst opgewassen was. 
Werd, ter behartiging van het volksbelang, de ge
dwongen arbeid verlicht, waardoor niet meer het 
noodigc aan de verzorging van den aanplant kon 
worden verricht, of den planter een bijslag in geld 
toegekend om diens verdienste te verhoogen, dan 
was het gevolg, dat óf de oogstuitkomsten ver
minderden, óf de uitleveringkosten per pikol ver
meerderden, hetgeen niet strookte met het be
lang van de schatkist. Doch zelfs indien de cul
tuur op de vruchtbaarste gronden plaats had en 
oogsten van 4 pikols en hooger per bouw oplcverde, 
dan gingen de belangen van de bevolking en van 
den fiscus nog niet samen. Wèl werd in dat ge
val voldaan aan den bij ten 4de van artikel 56 lt.R. 
gestelden eisch, „dat de belooning der betrokken 
inlanders, met vermijding van schadelijke opdrij
ving, zoodanig zij dat de Gouvernementskultures 
hun, bij gelijken arbeid, ten minste gelijke voordee- 
len opleveren als de vrije teelt”. Daadwerkelijk 
echter was het economisch volksbelang ook dan in 
zoover niet gebaat, dat de aan den planter uitbe
taalde inleveringsprijs niet alleen ver bleef beneden, 
n.I. slechts het 1/2, 1/3 of J/4 gedeelte bedroeg van, 
den werkelijken marktprijs, maar ook door de gelijk
heid voor geheel Java alle koffie’s over één kam 
werden geschoren, terwijl toch verschil, bijwijlen 
zelfs groot verschil, bestond met betrekking tot 
de hoedanigheid en de marktwaarde (het product 
van de Preanger-Regentschappen en Tegal b.v. 
stond op de markt veel hoogergenoteerd dan dat 
van den Oosthoek van Javajy'

2 , V?' De geschiedenis van de koffiecultuur is eene aan
eenschakeling van pogingen om beide belangen 

goed mogelijk te dienen, en naar gelang van de 
wisselende inzichten der opvolgende besturen 

do stemming in do Staten Generaal werd 
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gevolge werd in den loop der jaren de gedragslijn

van



380KOFFIECULTUUR.

tuurwerkzaamhcdcn werd verboden en de cultuur* 
arbeid zóódanig moest worden geregeld dat daaraan 
alleen door de werkelijk bij de cultuur ingcdcelde of 
op andere wijze daarbij betrokken inlanders zou wor
dendeel genomen ;dat zondoruitdrukkclijketoestem- 
ming van de Regecring geen koffie op hoog gezag 
mocht worden geplant op grooteren afstand dan 12 
paal van de desa’s, voor welk doel de om en bij de 
desa’s gelegen, voor de teelt geschikte woeste gron
den in de eerste plaats in aanmerking moesten ko
men; dat van de cultuurdienstplichtige bevolking 
niot meer gevergd mocht worden dan een jaarlijk- 
schc bijplant van 50 koffieboomen per huisgezin; dat 
de bevolking het voorgeschreven aantal koffieboo
men mocht aanplanten,naar verkiezing,ook op eigen 
of op gehuurd en dan wel gcleenden individueel beze
ten grond in de nabijheid harer woningen; dat de 
gelegenheid tot inbreng van het aan de verplichte le- 
vering onderworpen product, waar needig en moge
lijk, zou worden uitgebreid, enz. Een en ander had 
de strekking om de aan de cultuur verbonden be
zwaren, t.w. het concentreoren der teelt tot enkele 
uitgestrekte complexen, het planten op te verre af
standen, het tewerkstellen van lieden, die niet bij de 
cultuur ingedeeld of betrokken waren, liet gemeen
schappelijk bezit van tuinen, te groote planttaken, 
het vervoer van hot in te leveren product over aan
zienlijke afstanden enz. uit den weg te ruimen niet 
alleen, maar ook de cultuur voor de bevolking zoo 
aanlokkelijk mogelijk te maken en in de plaats van 
een gedwongen teelteen vrijwillige volkscultuur in 
het leven te roepen en geleidelijk te ontwikkelen.

Aanvankelijk werd over de resultaten van deze 
nieuwe regeling gunstig gerapporteerd en in 1875 
werd zij dan ook toegepast op de overige gewesten 
van Java, behalve Pasoerocan, dat, naar men meen
de, van de regeling uitgezonderd kon blijven omdat 
do koffiecultuur daar reeds grootendccls eene volks
cultuur was geworden. Ook van deze meen in g kwam 
de Regeering echter in 1877 terug; het was gebleken, 
dat in Pasoeroean de 1) ij plantingen op onverstan
dige wijze overdadig waren uitgebreid en om daar
aan paal en perk te stellen, werd in dat jaar ook hiel
de Prcangor-regeling ingevoerd. Als leiddraad bij 
deze regeling gold een in 1873 door de Hoeren Van 
Gorkum, Holle en Pies samengestelde „Handlei
ding voor de koffiecultuur”, waarin o.a. gewezen 
werd op het nut cener meer intensieve grond bewer
king op hellende terreinen.

Na eenige jaren begon het oordeel over de werking 
van de Prcangor-rcgeling echter minder gunstig te 
luiden en werd het noodig geacht de residenten er op 
to wijzen, dat de toepassing cener intensieve cul
tuurwijze met oordeel des onderscheids behoorde 
plaats te hebben. Ook de uitbreiding der vrijwillige 
aanplantingen (m é r d i k a-, s o r a n g a n- en 
m i 1 i k-tuinen) ') ging niet naar wensch en het 
bleek, dat men omtrent de geneigdheid tot het aan
loggen van die tuinen te groote verwachtingen had 
gekoesterd.

Verminderde hierdoor geleidelijk de ingenomen
heid met het Preanger-stelsel, het groote belang van 
de koffiecultuur als bron van inkomsten voor de

schatkist trad in deze periode wederom meer op den 
voorgrond .In J 885 werden deEuropeesche en in land - 
schc ambtenaren van liet Binn. Bestuur mitsdien 
door den Gouv.-Gen. Van Rees aangeschreven om 
„zonder de lasten der bevolking te vermeerderen al' 
„het mogclijke te doen om den achteruitgang der 
„cultuur te voorkomen en om eloor gestadig toezicht 
„op aanplantingen, pluk en bereiding, zoomede door 
„gestrenge handhaving van het verbod tegen ont
trekking aan de verplichte levering, de opbrengst 
„zooveel mogelijk te doen vermeerderen”.

Tegelijkertijd trad meer en meer het denkbeeld 
op den voorgrond om de koffiecultuur te drijven op 
speciaal daarvoor gereserveerde terreinen volgens 
cultuurplannen, en toen in 1887 overgegaan werd 
tot intrekking van de Preanger-regeling, waren die 
plannen voor alle gewesten van Java vastgesteld.

KoFFiF.CTJLTüTjRREGELrNG 1887 („Handleiding 
voor de Gouvcmementskofficcultuur” en „Gids be
treffende do Gouvemementskoffiecultuur en wat 
daarmede in verband staat”, samengesteld door den 
hoofdinspecteur J. Heijting en goedgekeurd bij het 
gouvernementsbesluit van 28 Juli 18S7 no 36, Bij
blad no 4737). De cultuurplannen, na speciaal plaat
selijk onderzoek voor elk district afzonderlijk opge
maakt, bevatten in hoofdzaak: de desa’s, die bij de 
cultuur ingedeeld waren; de reserveterreinen en de 
uitgestrektheden, die voorde jaarlijksche beplantin
gen aangewezen waren; de jaarlijksche planttaken 
per man; de plantwijdte der koffie; de z.g. mini
mum levering per man; den vermoedelijken levens
duur van het gewas voor elk terrein; de toe te 
passen .cultuurwijze voor elk terrein, enz. Daar
nevens moesten registers en staten aangehouden 
worden betreffende den aanplant, den bijplant, 
de jaarlijksche afschrijving ajs anderszins. Door 
het een en ander had men een basis voor en een 
overzicht van het cultuurbedrijf, dat omvatte het 
aanleggen en onderhouden van koffie-aanplantin- 
gen, zoomede het plukken en bereiden van het 
koffieproduct. Als regel gold, dat cultuur-dienst- 
plichtig waren inlanders, bezitters van bouwgrond 
(sawah of tegal), onverschillig tot welke uitge
strektheid, en bezitters van erven, tuinen, boom
gaarden en vischvijvers van grooter dan 1 bouw ~ 
uitzonderingen hierop maakten zij, die uitdrukke
lijk als vrijgesteld aangewezen waren, gewoonlijk zij, 
die krachtens de adat niet cultuurdienstplichtig wa
ren. Tijdelijk vrijgesteld van bijplant werden die 
planters, welke de vastgestcldc minimumlevering 
aan product ingebracht hadden.Tijdelijkc vrijstelling 
werd ook verleend om andere redenen, ter beoordee- 
ling van het bestuur staande (ongunstige economi
sche omstandigheden, bemesting van den reeds aan- 
gelegden aan plant, calamiteiten, enz.). De planttaak 
bedroeg per man en per jaar 30, 40, of 50 hoornen bij 
afstanden (van de desa tot het te beplanten terrein) 
van 0 paal, van 4 to{ 6 paal, en van minder dan 4 
paal. De regeling had do strekking om de cultuur op 
minder intensieve, meer eenvoudige wijze te drijven 
en hierdoor de lasten, den druk der cultuur voor do 
bevolking te verlichten. Met betrekking tot de z.g. 
vrijwillige teelt werd aanbevolen om bestuursinmen
ging zoo min mogelijk te doen plaats hebben en den 
planter vrijheid te laten in zake aanlegen onderhoud 
van zijn plantsoen.

Een der belangrijkste verschilpunten tusschen 
deze „Handleiding” en die van Van Gorkum, 
Pies on Hollo was, dat voor sommige terreinen, 
waar zulks mogelijk geacht werd zonder belang
rijke selmde voor do productie der tuinen,

>) Mördika-tuinen: de tuinen die op den voet 
van de Preanger-regeling aan de inlanders wer
den overgedragen. Sorangan-tuinen: woeste gron
den ter beplanting met koffie aan inlanders afge
staan. Milik-tuinen; vrijwillige aanplantingon 
door cultuurdienstplichtigcn aangelegd op eigen 
of gehuurden grond. eeno
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diensten dan wel de koffietuinen tegen vaste beta
ling in gebruik te geven hetzij aan de inlandscho 
koffieplanters, hetzij — mot hunne toestemming — 
aan inlandscho of Europecsche ondernemers; 3°. het 
aanstellen van een Wetensc h appel ij k 
^dviseur voor de koffiecultuur, dit 
laatste ingevolge 
missie van Rapporteurs, die de voorgesteldc combi
natie van boschwezcn en koffiecultuur onraadzaam 
achtte, maar niettemin bij de leiding van deze cul
tuur ook rekening gehouden wenschtc te zien mot de 
eischen der wetenschap (zie de instructie in Bijbl. 
4S1S, verder Kol. Versl. 1894, bl. 204)f&. »

De Gouvernoments-koffiecultuur was door het 
aannemen van de motie-Van Houten in beginsel 
veroordeeld door de Tweede Kamer, maar bij her
haling verklaarden latere Ministers de baten uit 
die cultuur vooralsnog niet te kunnen missen. Al 
kwam het hierdoor niet tot eene dadelijke afschaf
fing voor geheel Java, toch bleef die motie niet 
geheel zonder gevolg. Althans men ging daarna 
over tot de intrekking der cultuur in enkele gewes
ten of gedeelten daarvan, waar de productie reeds 
sinds tal van jaren van geen beteekenis meer was, 
en dit hetzij met behoud van delevering, ware het 
dan ook voorloopig, ter bescherming van het mono
polie in de aangrenzende streken, waar de koffie- 
inbreng nog van eenig belang was, hetzij zelfs met 
opheffing van cultuur èn Ievering beide, in enkele 
andere residentiën of gedeelten daarvan, waar de 
koffieopbrengst tot een schijn geslonken was en 
voor clandestienen invoer van aan de verplichte 
Ievering onderworpen product uit de omgevendo 
gebieden, waar het monopolie nog bestond, geen 
vrees gekoesterd behoefde te worden.

De nieuw-aangestelde Wetenschappelijke Advi
seur, Dr. W. Burck, bestreed kort na zijn optreden 
in een openbaar geschrift de meening van de Staats
commissie, als zou de achteruitgang der koffiecul
tuur in hoofdzaak te-wijten zijn aan gebrek aan ge
schikte gronden en schreef den achteruitgang, naast 
de koffiebladziekte, toe aan de minder intensieve 
cultuurwijze, aanbevolen in de „Handleiding” van 
den hoofd inspecteur Heijting en toegepast door 
dezen hoofdinspecteur en zijne opvolgers. Do Indi
sche Regeering, hieromtrent gehoord, verklaarde — 
ook op grond van de door de residenten uitgebrach
te adviezen — de conclusiën van den Wetenschap
pelijke n Adviseur voor gegronde tegenspraak vat
baar te achten; zij schreef den achteruitgang van do 
koffieproductio niet toe aan de voorschriften van 
den Heer Heijting, maar aan verschillende andere 
oorzaken, in de eerste plaats aan de koffiebladziekte 
en kon geen termen vinden om eene intrekking of 
wijziging van de Handleiding van 1887 in overwe
ging te nemen.

De koffiecultuur bleef derhalve, tot aan het tijd
stip van de intrekking van art. 50 R.R. (1915), ge
dreven in hoofdzaak overeenkomstig de regeling van 
1887. Waar Liberiakoffie in plaats van Javakoffio 
werd geplant, werd de planttaak van den cultuur- 
dienstplichtige zelfs verminderd tot 25 boomon per 
man of minder, ten einde de oppervlakte van het 
plantsoen even groot te doen blijven als die voor den 
bijplant van Javakoffie, die bij een veel geringere 
plantwijdte (G'-G' tot 8'-8') geteeld 
dan de Liberia (JO'-IO' tot J2'-12'). Een enkele wij
ziging moge nog vermeld worden, al raakte zij do 
cultuur zelve niet; zij strekte ter verzekering van 
het domein recht van het gouvernement op do kof- 
fiereserveterreinen. Deze gronden konden n.1. voor

meer eenvoudige cultuurwijze werd aanbevolen. Ook 
in de tusschen 18S3 on 1SS7 vastgestcldo cultuur
plannen trad de eenvoudige cultuurwijze ter ver
lichting van den druk der cultuur meer op den voor
grond, al bleef de intensieve cultuurwijze behouden 
voor terreinen, waar zulks nóodzakclijk werd ge
acht.

De berichten over deze eenvoudige cultuurwijze 
waren in de eerste jaren gunstig; de achteruitgang 
in de producties bleef echter aanhouden ; do koffie
blad ziekte begon hare schromelijke verwoestingen 
aan te richten en meer en meer ontstond bezorgd
heid voor het verlieS der koffiebaten. Een en ander 
gaf der Regeering in 1SS8 aanleiding om aan eene 
Staatscommissie (voorzitter H. D. Ginne, secreta
ris O. J. H. Graaf van Limburg Stirum), op te dra
gen: „een onderzoek in te stellen naar de middelen, 
„welke kunnen strekken om den achteruitgang van 
„de Gouvernemcnts-koffiecultuur op Java en 
„Sumatra te verhoeden; de daaraan klevende 
„bezwaren zooveel mogclijk opteheffen, en, met in
achtneming dat die cultuur behoort tot de midde
len ter bestrijding van ’s Lands uitgaven, daaraan 
„eene met de belangen der bevolking overeenkomen- 
,,de uitbreiding te geven, zoodanig dat ook zij deele 
„in de voordeelen van die cultuur en dat de beloo- 
„ning van den daaraan besteden arbeid in overeen
stemming gebracht worde met het voorschrift van 
„artikel 5G ten 4° van het Regeeringsreglemcnt”.

Deze Commissie bracht een uitvoerig rapport 
uit, waarin de oorzaak van den achteruitgang der 
koffiecultuur in lioofzaak gezocht werd in het ont
breken van geschikte gronden, terwijl daarin tevens 
een ongunstig oordeel werd geveld over de door de 
hoofdinspeeteurs Heyting en Mounier samengestelde 
cultuurplannen en in ’t algemeen over de inmen
ging en het optreden der opeenvolgende hoofdin
specteurs voor de koffiecultuur. De eind-conclusie 
der Commissie was een voorstel om: a. den inkoop
prijs van de koffie te verhoogen tot ƒ 20; b, in begin
sel te besluiten tot opheffing van de gedwongen cul
tuur, welk beginsel na verloop van vijf jaren tot uit
voering zou moeten komen. Tovens werden ver
schillende maatregelen voorgesteld om de loslating 
van de dwangcultuur voor te bereiden en werd o.a. 
in overweging gegeven om de betrekking van hoofd
inspecteur bij de koffiecultuur in te trekken en het 
toezicht op die cultuur op te dragen aan de Hoofden 
van Gewestelijk bestuur. Een afzonderlijk voorstel 
van liet lid der Staatscommissie, Wessels, beoog
de loslating zoowel van de verplichte teelt als van 
de verplichte Ievering en het drijven van de Cou- 
vernements-koffieeultuur in vrijen arbeid, zooals 
ook reeds geschiedde met de kina- en de bosehcul- 
tuur.

Het rapport van de Staatscommissie, alsmede 
een naar aanleiding daarvan door de Indische Re
geering gedaan voorstel om koffiecultuur en boseh- 
wezen te combineeren onder één Hoofd inspecteur 
van het Boschwezcn, lokten in deTwecdeKamer der 
Staten-Generaal een uitvoerig debat uit (zittingen 
23 en 24 Nov. 1892), waarvan het resultaat was 1°. 
het toestaan van een bedrag van / 500.000 om aan 
de bevolking een geld el ij ken bijslag te kunnen uitbe
talen overal waarde inkoopprijs geen voldoend loon 
voor den gepresteerden arbeid opleverde (zie hier
onder); 2°. het aan nemen van eene motie van het 
kamerlid Van Houten, waarbij de Regeering uitge- 
noodigd werd 1°. het koffiemonopolio op te heffen; 
2°. de inlandsche koffieplanters te belooncn 
komstig de marktwaarde der door hen gepresteerde
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•don aanleg van vrijwillige kofficplantsooncii onder 
bepaalde voorwaarden en op den voet van de ont- 
ginningsordonnantie
staan, mot het gevolg dat do planters, aan do voor
waarden voldaan hebbende, een erfolijk individueel 
■bezitsrecht op den grond verkregen. De ervaring 
had evenwel geleerd, dat die maatregel aan het 
daarmede beoogde doel: do ontwikkeling eener 
volkskoffiecultuur, geenszins beantwoord en zelfs 
tot misbruiken van verschillenden aard aanleiding 
gegeven had, en tevens een beperking van het do
meinrecht van den Staat tot gevolg had, welke 
vaak niet strookte met de algemeeno of bijzondere 
Landsbelangen. Daarom werd die maatregel, waar
omtrent voorschriften gegeven waren in paragraaf 
VI van Heijting’s „Handleiding”, ingetrokken en 
mocht sedert reservegrond alleen tijdelijk in gebruik 
afgestaan worden aan den inlander ten behoeve 
van de vrijwillige koffictcelt. (Bijhl. 6033).

Herziening cultuurplannen. Wat de cultuur
plannen en de daarin omschreven wijze van grond
bewerking betreft, valt nog te vermelden dat, 
in verband met noodig gebleken wijzigingen in 
dio plannen en met het oog op de steeds toene
mende teelt van Liberia-koffie, aan den Weten- 
schappelijken Adviseur eene herziening werd opge
dragen. Om de koffiecultuur ook voor de toe
komst te verzekeren, diende de in die plannen opge
nomen reserve, welker uitgestrektheid vroeger naar 
een anderen maatstaf berekend was, uitgebreid te 
worden, waardoor na verloop van eenigen tijd, wan
neer de reeds door de cultuur in beslag genomen 
gronden uitgebouwd zouden zijn, de plantsoenen 
konden worden verplaatst en de gebruikte grond, 
hetzij door langdurige braakligging of door kunst
matige herbossching, voor eene nieuwe beplanting 
met koffie weer geschikt kon worden gemaakt. Ter 
bereiking van dit doel moest, waar mogelijk, voor 
elke bij de cultuur ingcdeelde desa een zoodanige 
uitgestrektheid gronds worden gereserveerd, dat de 
•desa in kringloop zou kunnen planten, met afwisse
lend gebruik en niet-gebruik van den grond voorde 
teelt van koffie. Daarbij moest bij de herziening op 
den voorgrond staan, dat niet alleen rekening ge
houden moest worden met de eischen van den bo
dem, maar in de allereerste plaats ook met den eco- 
nomischon toestand van de bevolking; waar een 
meer intensieve cultuurwijze noodig word geacht,zou 
niettemin steeds op den voorgrond moeten staan dat 
do koffieplantcndo bevolking niet te zwaar werd be
last en derhalve de planttaak moeten worden ver
minderd Al was de herziening der cultuurplannen 
aan den Wetenschappelijken Adviseur opgedragen, 
do goedkeuring daarvan zou alleen dan door de Re- 
gcering plaats hebben, wanneer overeenstemming 
omtrent den inhoud dier plannen verkregen was 
tussehen genoemden ambtenaar en het gewestelijk 
bestuur. Dit hield verband met do opvatting der Rc- 
georing, dat de verantwoordelijkheid voorden druk 
dor dwangcultuur niet bij don Wetenschappelijken 
Adviseur berustte, die in dienst was gesteld met de 
bedoeling den residenten met deskundigen raad 
voor te lichten op het gebied van wetenschap en 
tcohnick. Maar het was do taak dier bestuurshoof
den om te beoordeelen of en in hoever, gelet op don 
eoonornisehen toestand der betrokken bevolking en 
op de bijzondere plaatselijke omstandigheden, aan 

wetenschap en techniek kon worden 
voldaan, en vandaar dan ook, dat de verantwoorde
lijkheid voor den goeden gang van zaken bij de ge
dwongen teelt uitsluitend bij hot gewestelijk be

stuur moest blijven berusten. In 1901/02 was de 
herziening der cultuurplannen voor geheel Java af- 
geloopcn.

Bereiding. De bereiding van de koffie gesehieddo 
als regel door de bevolking zelve en bestond hierin, 
dat do geplukte bessen zoolang gedroogd werden 
totdat zij, bij schudden, rammelden, waarna door 
stampen vruchtschil, vruchtvlecsch, hoornschil en 
zilvervlies verwijderd werden en vervolgens de over
blijvende boonen werden gedroogd, gewand en ge
sorteerd in gave en goedkleurige (z.g. 1ste soort) en 
in gebroken of wankleurige koffie (z.g. 2de soort). 
Deze z. g. gewone inlandsche wijze van bereiding, 
primitief en gebrekkig, gaf der Rcgeering meermalen 
aanleiding tot het nemen van maatregelen om daarin 
verbetering te brengen Zoo werd in koffiestreken, 
waar voldoende water was, aan de bevolking de z.g. 
natte bereidingswijze geleerd, welke hierop neer
kwam, dat de bessen, zoo spoedig mogelijk na 
de pluk, van de vruchtschil werden ontdaan door 
middel van handpulpers of knijpers van eenvoudige 
constructie en daarna de boonen van de daaraan 
klevende zelfstandigheid werden gereinigd door was- 
sching in stroomend water; de aldus verkregen natte 
hoornschilkoffie werd glashard gedroogd en vervol
gens gestampt, gewand en gesorteerd tot marktkof- 
fie; vooral voorde Liberiakoffie was deze bereidings
wijze gewenscht, omdat bij droging de bes vaak zoo 
hard werd, dat het losstampen van de vruchtschil 
al te bezwarend zou zijn.

In groote koffiecentra (o.a. Pasoeroean, Proboling- 
go, Aladioen) werden aan de inlandsche tuinbezittera 
voorschotten verstrekt voor pluk, bereiding enz. en 
zulks met het doel om hen uit de handen te houden 
van geldschieters van minder goed gehalte. Deze 
liedon leenden n.1. geld uit tegen zwaren interest aan 
tuin bezitters, die, bij niet-voldoening aan de op zich 
genomen verplichtingen, dikwijls hunne tuinen aan 
de geldschieters moesten afstaan en wel voor zoo
lang, tot alle schuld gedelgd was. Hierdoor kwa
men de geldschieters ten slotte in het bezit van uit
gestrekte plantsoenen on beschouwden zij zich als 
lieer en meester daarvan. Door toepassing van aller
lei practijken zorgden zij er voor, dat de oorspron
kelijke bezitters niet al te spoedig hun schuld konden 
aanzuiveren. Hun was het er om te doen de verkre
gen tuinen zoo lang mogelijk te houden, die zij dan 
ook geheel te hunnen bate exploiteerden, d.w.z. er 
werd alleen geoogst, terwijl aan het onderhoud en 
do instandhouding zoo goed als niets werd ten kos
te gelegd, met het gevolg natuurlijk, dat do aan
plantingen qualitatief achteruit gingen. Waarderge
lijke toestanden bestonden, werden de door het 
gouvernement verstrekte voorschotten gebezigd 
voor do terugwinning der tuinen en voor de ver
dere exploitatie hiervan buiten do hulp der geld
schieters. De gouvernomentsvoorschotten, dio ge
heel renteloos waren, konden door in breng van kof
fieproduct in ’s Lands pakhuizen aangezuiverd wor
den. Zij werden niet meer verleend toen de koffio- 
oogsten belangrijk waren afgenomen. Daar in be
langrijke koffiestreken de krachten van de bevolking 
dikwijls niet toereikend waren voor de verwerking 
van den oogst, moedigde de Rcgeering de oprichting 
aan van bereidings-ctablissemcnten, waar de door de 
bevolking geplukte koffie door Europeesche onder- 
nomers op de zg. West-Indische wijze werd boreid. 
Reeds in 1836 werd in het Alalangsehe (Pasoeroean) 
een overeenkomst met een particulier aangegaan 
voor do machinale afwerking van gouvernemonts- 
koffio en sedert werden meer van dergolijko

inlanders worden afgo-aan
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blijven van (lic uitkeering voor den gehcclen duur 
hunner licenties. Do getroffen maatregelen bleken 
echter nog niet afdoende voor do stabiliteit van het 
pelmolen aarsbed rijf. Een der voornaamste klachten 
der licentiehouders was, dat do bevolking, voor
schotten van het gouvernement krijgende, weinig 
geneigd was haar product bij hen in te leveren en 
liet liever zelf bereidde. Wel gold als beginsel, dat 
het gouvernement geen voorschotten zou geven 

de pelmolenaars die zelf verstrekten, maarden 
meesten hunner ontbrak het aan de noodigc fond
sen voor dat doel en dus moest liet gouvernement 
er wel toe overgaan aan de bevolking voorschotten 
tcverschaffen. Daarom werd,wederom ter tegemoet
koming van het licentiebedrijf, het denkbeeld ge
opperd om aan de uitkeering der gouvemements- 
voorschotten aan de tuinbezitters het beding te ver
binden van in breng van onbereid product bij de 
licentiehouders tot aanzuivering der voorschotten. 
Aanvankelijk kon de Regeering zich niet hiermede 
vereenigen, maar in 1900 kwam zij, de belangen van 
licentiehouders en tuinbezitters behartigende, daar
op terug en trof zij een nieuwe regeling, waarbij voor 
de ondernemers, die zich daaraan onderwierpen, het 
hoogerbcdocld prijsverschil van / 0 (dat hen geheel 
ten goede kwam en waarboven eerst de verdeeling 
tusschen hen en het gouvernement aanving) tot / 7 
werd verhoogd, terwijl aan de tuinbezitters, die 
gouvemementsvoorschotten wenschten, de voor
waarde werd gesteld om door middel van in breng 
van beskoffie bij de licentiehouders de genoten voor
schotten aan te zuiveren (d.w.z. zij behoefden niet &1 
hun koffie bij den pelmolenaar te brengen, doch al
leen zóóveel als noodig was voor het terugbetalen 
van het voorschot). Voorts werd de ondernemer ver
plicht om voor de ingekochte beskoffie aan den tuin- 
bezitter een prijs te betalen, die in overleg met den 
resident vastgesteld zou worden en niet minder dan 
/ 2.75 (in plaats van / 2.50 zooals tevoren het geval 
was) per pikol bedragen zou, waartegenover stond, 
dat aan den ondernemer, als tegemoetkoming in 
zijn bedrijf, ter nadere verrekening /3 per pikol in
gekochte beskoffie zou worden uitgekeerd, met dien 
verstande dat voor de natte beskoffie, welke door de 
bevolking tot aflossing van de van het gouverne
ment genoten vooruitbetaling bij de licentiehouders 
was ingeleverd, aan dezen voor elke pikol zou wor
den te goed gedaan het verschil tusschen bovenge
noemd bedrag van /3 en den prijs per pikol, waarte
gen de verrekening van het door de tuinbezitters ge
noten voorschot plaats vond. Doch ook onder deze 
nieuwe regeling kon het koffiellcentiebedrijf zich 
nauwelijks staande houden. Het zocht nog redding 
in een verhooging van hef prijsverschil, maar dit 
nóch eenig ander oorbaar middel zou het afdoendo 
hebben kunnen baten. Zijne inkomsten en zijn reden 
van bestaan ontleenende aan de gouvernements- 
koffiecultuur, moest het staan of vallen met dat 
cultuurinstituut. Hoe meer dit door verschillende 
oorzaken aan uitputting leed en niet te redden 
was, des te meer ook kwijnde het licentiebedrijf 
geleidelijk weg. Vóór de intrekking van artikel 56 
II. 11. reeds hadden de verschillende licentiehouders 
hun bedrijf gestaakt.

Het denkbeeld om koffie van Regceringswego ma
chinaal te doen bereiden in speciaal daarvoor op to 
richten etablissementen werd meer dan ccns over
wogen, en laatstelijk werd dit aan de orde gestold 
in een voorstel van den Wetensehappelijken Ad
viseur voor de koffiecultuur, Dr. W. Burck, oin 
de dwangcultuur om te zetten in een z.g. con-

contracten gesloten, doch voor het Land leverden 
die transactiën in den regel weinig gunstige resul
taten op. In 1S91 werd een nieuw stelsel in het leven 
geroepen. Alleen zij, die daartoe een licentie van het 
bestuur gekregen hadden, mochten aan de verplich
te levering onderworpen beskoffie van de bevolking 
opkoopen en voor het gouvernement machinaal be
reiden (z.g. West-Indische wijze); terwijl vroeger de 
ondernemer voor zijn aandeel een op taxatie berus
tende premie ontving, zou hij voortaan als belooning 
erlangen al het meerdere in prijs, dat het door hem 
afgewerkte product (W.I.B.) zou opbrengen boven 
do uit hetzelfde gewest afkomstige en gelijktijdig 
opgeveilde, ©p de gewone inlandsche wijze bereide 
koffie (G.B.qFq 1895 werden nadere voorzieningen 
getroffen, die o. ra. ten doel hadden liet eigendoms
recht van het gouvernement op de in de etablisse
menten der licentiehouders zich bevindende koffie te 
verzekeren en de mogelijke nadeeligc gevolgen, wel
ke van eenc algemeene toepassing van het licentie
stelsel voor de schatkist te duchten waren door de 
toekenning van het volle prijsverschil, te keeren; 
met betrekking tot dit laatste werd bepaald, dat het 
prijsverschil alleen tot een maximum van / 6 per 
pikol in zijn geheel aan den ondernemer zou worden 
uitgekeerd; mocht het prijsverschil meer dan / G be
dragen, dan zou het meerdere gelijkelijk tusschen 
het gouvernement en den ondernemer worden ver
deeld. Tegelijk werd de regeling gemaakt , dat aan de 
licentiehouders.diegenegen warenzichaandcnieuwe 
voorschriften te onderwerpen en een persoonlijken 
borgtocht te stellen, de som van ƒ 2.50 zou worden 
uitgekeerd (te verrekenen bij den inbreng van het 
product in de gouvemementspakhuizen) voor elke 
pikol natte beskoffie, welke door hen van de bevol
king opgekocht werd, en dit als tegemoetkoming 
aan die ondernemers, omdat dezen in den regel over 
weinig of to weinig werkkapitaal te beschikken had
den en hierdoor over geldelijke moeilijkheden bij de 
uitoefening van hun bedrijf klaagden. Deze perso
nen hadden in eenige streken ook te kampen met het 
feit, dat vooral bezitters van groote koffietuinen 
niet genegen waren hun beskoffie aan de licentie
houders af te staan; hierin werd getracht verande
ring te brengen door in beginsel aan te nemen, dat 
het gouvernement geen voorschotten in geld voor 
den pluk zou verstrekken, waar de licentiehouders 
die zelf geven wilden. Veelal bleken dezen daartoe 
echter niet in staat, daargelaten nog, dat de groote 
tuinbezitters hun product meestal liever zelf wensch
ten te bereiden, omdat zij hieruit meer voordeel voor 
zich behaalden dan uit den verkoop daarvan aan den 
licentiehouder,al was dat voordeel vaakVan weinig]tc 
rechtvaardigen aard (afzetterij van hulpplukkers en 
bereiders, smokkelhandel), De uitkeering van / 2.50 
per pikol roode bes, welke gebaseerd was op een ver
houding van 6 pikol onbereid op 1 pikol bereid pro
duct (monopolieprijs /15), bleek al spoedig niet toe
reikend omden licentiehouders (ook wel pelmolenaars 
genoemd) de noodige fondsen voorden koffieinkoop 
te verschaffen, omdat zij, alleen volrijpe bes opkoo- 
pende, dikwijls slechts 5 pikol onbereid product be
hoefden om J pikol bereid uit te leveren. Zij werd, 
ten einde den ondernemers tegemoet te komen, voor 
1896 verhoogd tot / 2.85. Intusschen werd, ook met 
het oog op de mogelijkheid tot vorming van naam- 
looze vennootschappen tot exploitatie eener koffie- 
licentie, een nadere wijziging der bestaande bepa
lingen wensehelijk geacht, in verband waarmede de 
regeling weid getroffen, dat de ondernemers, aan be
paalde voorwaarden voldoende, verzekerd konden

waar

1

i

i

• j
;
I

?



393KOFFIECULTUUR.

tractcultuur (1899). Niet alleen zou, naar die 
Adviseur meende, daardoor een product van 
botcro hoedanigheid 
verkregen kunnen worden, maar de maatregel zou 
ook tal van andere voordeelcn kunnen opleveren, 
waarvan de voornaamste zouden zijn, dat het prijs
verschil, anders met de licentiehouders te doelen, ge
heel ten goede van het gouvernement komen zou en 
dat de onttrekking van het aan de verplichte leve- 
ring onderworpen product, omdat aan do bereiding 
in de desa door de bevolking zelf en daarmede aan de 
gelegenheid tot smokkelen een eind zou komen, in
dien al niet geheel verdwijnen dan toch zeer bemoei
lijkt worden zou. Om deze redenen verklaarde de 
toenmalige Minister van Koloniën Van Asch van 
Wijck zich vóór de oprichting van gou vernemen ts- 
kofïiebereidingetablissementen met de verplichting 
voor de bevolking tot inlevering van haar product 
in de roodo schil. Om de bevolking, die de bereiding 
van hare koffie liever aan zich behield,metden maat
regel zooveel mogelijk te verzoenen, diende er voor 
gezorgd te worden,dat de inbreng van het onbereide 
product voor den planter zoo licht mogelijk zou zijn 
en de voor dat product te betalen prijs niet veel zou 
mogen verschillen met, desnoods zelfs iets hooger 
zou mogen zijn dan, hetgeen verschuldigd zou wezen 
voor de daaruit te verkrijgen hoeveelheid bereide 
koffie tegen de maatstaf van / 15 per pikol. Op den 
voorgrond werd echter gesteld, dat de maatregel 
niet in eens tot al die streken van Java zou mogen 
worden uitgestrekt waar het koffiemonopolie nog 
bestond, maar voorloopig alleen als proef, na een 
goede voorbereiding, in een beperkt daarvoor gun
stig gebied genomen en eerst later, wanneer daarvan 
goede uitkomsten verkregen waren, geleidelijk uit
gebreid zou mogen worden. Overeenkomstig die aan
wijzingen en met bijstand van een ter zake deskun
dig persoon werd in 1903 een proef op kleine schaal 
genomen in het onderdistrict Ngebel, district Poe- 
loeng der residentieMadioen enop de onderdistricts- 
hoofdplaats Ngcbcl, een voor het bedrijf gunstig ge
legen punt, het bereidingsetablissement gebouwd. 
Zoowel de daarmede in den aan vang verkregen be 
vredigende uitkomsten, als de overweging dat de 
proef door hare beperktheid geen afdoende gege- 
vons voor eene degelijke bcoordeeling der zaak kon 
opleveren, leidden er toe om een jaar later nog 
een proef met de fabriekmatige bereiding van gou- 
vemementswege elders op Java te nemen, maar dan 
op oenigszins ruimere schaal, waarvoor werd aange- 
wezon een in het noordelijk gedeelte der residentie 
Preangor-Regcntsehappcn gelegen gebied, waar uit- 
gestrekte koflieplantsoenen werden aangetrofEen. Op 
een zestal plaatsen nabij of in liet centrum der voor
naamste koffictuincomplexcn werden hulpctablisso- 
menten gebouwd, waar de beskofiie van schil en 
vruchtvleesch ontdaan en tot hoornschilkoffie van 
een zekere vochtigheidsgraad bereid werd, en op de 
gewestelijke hoofdplaals Bandocng werd een ccn- 
traalctablissement opgericht, waar tl o van do hulp- 
etablissementon afkomstige hoornschilkoffie tot 
murktkoffie van verschillende soorten vorder afge
werkt weid. Voor elk der proefgebieden in Madioen 
en de Breanger Regentschappen werd een in koffio- 
boreiding doorkneed persoon als beheerder in dienst 
gesteld oj) een passende maandclijkscho bezoldiging, 
benevens een telken jare door de Regeering vast te 
stellen bedrag aan tantièmes, uit te keeren over do 
meerdere winst (overwinst) die het fabriekmatig 
bereide product boven de op de gewone inlandsche 
wijzo l o eide koffie, uit hetzelfde gewest afkomstig,

behaalde; natuurlijk beoogde men hiermede het 
gcldelijk belang van die personen te koppelen aan 
het welslagen der proeven. Overwinst leverde het 
etablissement te Ngebeleenige keeren op; het aldaar 
bereide product wist hoogere prijzen te verwerven 
dan-de door de bevolking bereide koffie, die trou
wens niet gunstig aangeschreven stond op de markt. 
Anders was het met do Preangcr-etablissementen 
gesteld; niet dat het daarvan afkomstige product 
minder voortreffelijk was, integendeel het stond 
verre boven de Ngebelkoffie, het voldeed zelfs aan 
de hoogste eischcn van de markt en behaalde dan 
ook vaak fancyprïjzcn, maar daartegenover stond, 
dat de door de bevolking bereide Preangerkoffie 
op de markt evenzeer een uitstekenden naam 
had, zelfs vrij hoog genoteerd stond en langzamer
hand — doch geheel buiten verwachting — steeds 
hooger gewaardeerd werd, waardoor het oorspron
kelijk bestaan hebbende prijsverschil tusschen die 
twee koffie’s meer en meer wegslonk, af en toe nihil, 
een enkele maal zelfs negatief was. Was de impopu
lariteit van de etablissementen al een beletsel voor 
het succes der proefnemingen en oefenden ook nog 
andere factoren een nadceligcn invloed daarop 
uit, — de grootste slag werd aan die inrichtingen 
toegebracht door den reusachtigcn achteruitgang 
van de koffieoogsten in de proefgebieden, want hier
door konden zij niet naar hunne volle capaciteit 
werken, waren zij zelfs gedoemd tot een kwijnend 
bestaan. Door de intrekking der gouvemements- 
koffiecultuur kwam aan dat bestaan van zelf een 
einde.

Koffiepakiiuizen. Met uitzondering van de kof
fie, benoodigd voor eigen gebruik van den planter 
en zijn gezin, moest alle koffie, door inlanders hetzij 
vrijwillig, hetzij in dwang geteeld, ingeleverd worden 
in ’s Lands pakhuizen, die overal in koffie-centra 
van Regeeringswege opgericht en onderhouden wer
den. Zij waren onderscheiden in permanente en 
hulppakhuizcn, welker beheer werd toe vertrouwd 
aan inlandsche (bij uitzondering ook Europeesche) 
koffie-inkoop-pakhuismeesters, die behalve een 
vaste bezoldiging ook eene pikolsgewijze belooning 
ontvingen voor de ingeleverde hoeveelheid koffie. 
(Ind. Stb. 1880 no. 20, Bijbl. n°s 35SG, 368i, 3928, 
Kol. Versl. 1896 bl. 207). Van die pakhuizen, waar 
de inbreng tongevolge van den achteruitgang der 
koffiecultuur sterk verminderd was, doch nog geen 
intrekking wettigde, werd het beheer aan in
landsche hulppakhuismeesters dan wel als bijbe
trekking aan een ter plaatse gevestigden inland- 
sehen beambte opgedragen onder genot van inkom
sten, die afhingen van de hoeveelheid ingekocht 
product.

Het vervoer van de koffie van de binnenlandscho 
naar do strand pakhuizen geschiedde door onder
nemers na openbare aanbesteding, of wel (bij uit
zondering) in dagloon. Hierin kwam gedurendo de 
laatste jaren verandering; in tal van gewesten of 
groepen van gewesten op Java werd, oorspronkelijk 
bij wijzo van proef, dat vervoer door het gouverne
ment in eigen beheer genomen; do uitkomsten hier
van waren nog al bevredigend on wezen uit, dat do 
maatregel, mits goed voorbereid en uitgevoerd, tot 
besparing van Lands gelden kon leiden. To Batavia 
werden cenige keeren ’s jaars groote openbarêT vei
lingen van gouvernemcnlskoffic gehouden tot hoe
veelheden, die door de Indische Regeering in overleg 
met het Opperbestuur telken jare werden vastge
steld. Op aanvraag van hot gewestelijk bestuur wer
den bovendien voor plaatselijk gebruik kleino hoe-
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kregen om, waar nooclig, verbodsbepalingen uit
.....rdigon tegen hot zonder vergunning

doen vervoeren, en het in ontvangst of in bewaring 
nemen van koffiebladeren. Dit was noodig om het 
in enkele streken voorkomend kwaad te kunnen 
beteugelen, dat do koffieheesters van hunne blade- 

werden beroofd om daarvan een koffiedrank te

veelheden koffio op verschillende gewestelijkc en af
delingshoofd plaatsen in het openbaar geveild, als 
preventieve politiemaatregel tot tegen gang van ont
trekking van koffie tot dat doel aan de verplichte 
levering. Een deel van den gouvernemontskoffie- 
oogst, tot een door den Minister van Marine noodig 
geoordeelde hoeveelheid, werd jaarlijks aan het De
partement van Marino verstrekt tegen een regulari- 
satieprijs, die in verband met de op de grootc markt 
voor het product behaalde prijzen werd vastgesteld. 
Alle overige gouvernementskoffie, mits niet. onge
schikt voorde Europeescho markt en niet schadelijk 
voor de gezondheid, moest door lusschcnkomst van 
do Nederlundsche Handelmaatschappij, waarmede 
het gouvernement een consignatiecontract heeft, 
naar Nederland verscheept en aldaar — gewoonlijk 
te Amsterdam en te Rotterdam — in het openbaar 
opgeveïld wórden. Vodr'cle'vêillngen in Indië werden 
vaak limites vastgesteld, t.w. prijzen, waarbe- 
neden geen koffie mocht worden toegewezon; de 
koffie, die den limiteprijs niet haalde, werd opge
houden en mede naar Nederland ten verkoop ge
zonden, althans dikwijls.

Smokkelhandel. Onttrekking van koffie aan de 
verplichte levering had ten allen tijde op min of meer 
beduidende schaal plaats en tot tegengang van dit 
euvel werden van Regeeringswege verschillende 
maatregelen toegepast. Vooral in do laatste jaren 
werd in de verschillende gewesten afzonderlijk per
soneel aangesteld, belast met het opsporen van over
tredingen van het koffiemonopolie en hoewel dit per
soneel in hoofzaak preventief werkt, werden toch 
elk jaar vrij belangrijke hoeveelheden gesmokkelde 
koffie aangehaald. Het hierbedoeld personeel was 
vooral van dienst in de gewesten, grenzende aan een 
der residenties, waar het koffiemonopolie was opge
heven en waar de inlander dus geheel de vrije be
schikking had over het product.

Een ander middel om onttrekking van koffie 
aan de verplichte levermg tegen te gaan, was — 
gelijk reeds is medegedeeld — gelegen in den ver
koop van Gouverncmentswege van kleine hoe
veelheden koffie op gewestelijke en afdeelings- 
hoofdplaatsen en zulks ter voorziening in de plaatse
lijke consumtie en om den clandestienen opkoop zoo
veel mogelijk te beperken. Deze verkoop bepaalde 
zich vroeger tot koffie 2de soort, doch sinds 1895 
werden ook kleine hoeveelheden koffie 1ste soort ver
kocht.

In 1879 werden bepalingen vastgesteld, volgens 
welke in bepaalde streken het vervoer van koffie 
strafbaar zou zijn, tenzij het gedekt was door een 
pas voor particuliere koffie of door een geleidebiljet 
voor gouvernementskoffie. In de eigenlijke koffie- 
streken behoefde het vervoer uit de tuinen naar de 
desa’s en pakhuizen niet door een pas of geleidebil
jet gedekt te worden, maar zou liet dan ook alleen 
langs bepaalde wegen in zekere richtingen mogen 
geschieden. In sommige kringen was het bezit van 
koffie alleen voor enkele categorieën van personen 
toegelaten. De in die bepalingen sedert aangebrachtc 
wijzigingen en aanvullingen (laatstelijk in 1901 en 
1903) betroffen echter niet liet daarin neergelegde 
passenstelsel, dat in beginsel onveranderd bleef. In 
1901 werden ook strafbepalingen in hef leven geroe
pen op het verkoopen of aan anderen afdragen van 
aan de verplichte levering onderworpen koffie.

Golden die regelingen het koffieproduct zelf, ook 
ten aanzien van de koffiebladeren moesten bijzon
dere maatregelen worden getroffen (1899), waardoor 
de hoofden van gewestclijk bestuur het in hun macht

vervoeren.vaa

ren
maken.

Leiding en toezicht. De leiding van do koffie
cultuur berustte vóór 1 Januari 1905 bij den Dirco- 
lour van Binnenl. Bestuur en daarna bij den Direc
teur van Landbouw,Nijverheid en Handel, bij wiens 
departement do cultuur sedert was overgebracht, 
zoomede bij de residenten, die cok met betrek
king tot deze cultuur de verantwoordelijke personon 
waren voor den goeden gang van zaken in hun ge
west. Het dagelijksch toezicht werd uitgeoefend 
door de desahoofden, onderdistricts- en districts
hoofden, die op hun beurt gecontroleerd werden 
door de controleurs en ass.-residcnten. (Ind. Stb. 
1850 no. 24; 1875 no. 234; Bijbl. no. 4314,4316, 
4317, 4318). Bij die leiding werd de departements- 
clief bijgestaan door een staf van deskundige amb
tenaren (tot 1893 door een hoofdinspecteur, daarna 
tot 1905 door een wetenschappelijk adviseur, on 
van 190G af door een inspecteur, aan wien een of 
meer adjuncten waren toegevoegd). In enkele be
langrijke koffieslrckcn op Java (Pasoeroean, Prean- 
ger-Regentschappen, Tegal en Madioen) werden 
sedert 1900eenige Europeesche opzieners in dienst 
gesteld, in het bijzonder om de betrokken contro
leurs behulpzaam te zijn bij de uitoefening van 
toezicht op de koffiecultuur.

Vrije cultuur. Zooalshierbovcn werd opgemerkt, 
werd de dwangcultuur in beginsel veroordeeld door 
het votum van de Tweede Kamer van 24 November 
1893. De bevolking trok echter in verschillende stre
ken nog grootc voordooien uit die cultuur on dc 
schatkist kon de baten uit de koffiecultuur voorals
nog niet missen; vandaar dat de opvolgende Minis
ters met grootc behoedzaamheid te werk gingen bij do 
toepassing van dat beginsel en dat de Minister van 
Koloniën Crkmer o.a. in 1897 verklaarde; „Ophef
fing der Gouvernements-kofliecultuur, zonder dat 
„zich eene vrije koffiecultuur ontwikkeld heeft, die 
„aan de bevolking de voortduring verzekert van do 
„inkomsten, die zij thans uit de Gouvernementscul- 
„tuur trekt, en zonder maatregelen die aan de sohat- 
„kist vergoeding schenken voor wat haar zou ont
vallen, zou nio, te verdedigen zijn”.

Ontwikkeling van de vrije cultuur, zoo mogelijk 
met het doel om de dwangcultuur in eene vrije cul
tuur op telossen, was derhalve naast eene rationeelo 
regeling van de dwangcultuur sindsdien het stre
ven van de Regeering. In de gewesten, waar die 
dwangcultuur nog bestond, werd het uitbreiden dor 
vrijwillige aanplantingen door verschillende maat
regelen, o.a. door het toekennen van geldelijke tege
moetkoming (waarover hieronder), aangemoedigd; 
in do zg. Liberia-circulaire (Bijbl. no. 5003) zette do 
Regeering meer uitvoerig uiteen v/elk standpunt de 
ambtenaren bij de aanmoediging van de vrijwillige 
teelt van Liberiakofiie hadden in te nemen.

In do gewesten, waar het monopolie was opgolie- 
ven, werden eveneens pogingen aangewend om de 
vrije teelt bij de bevolking ingang te doen vinden. 
Zoo werden erfpachtsaanvragen aldaar geweigerd, 
indien de gronden geschikt geacht werden voor do 
uitbreiding van de vrijwillige koffiecultuur, terwijl 
voorts gratis kofliezaad werd verstrekt en gelden 
werden toegestaan voor den aanleg van kweekbed-

I
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don. Welke pogingen do Rcgcoring ook aan wendde 
de dwangcultuur van koffie in een vrije cultuur 

te doen overgaan, zij leden alle schipbreuk. Uitge
zonderd enkele kleine aanplantingen op erven, langs 
paggers of in de on middellijke nabijheid der desa’s, 
waren de onder den mam „monosooko” bekend 
staande koffietuinen inderdaad geen uit werkelijk 
vrijen wil door de bevolking tot stand gebrachte 
plantsoenen, allerminst de uitgestrekte monosoe- 
ko’s, dio in de verschillendo bergstreken van Java 
aangetroffen werden. Zij hadden hun ontstaan te 
danken aan don welbekenden zachtcn dwang, „paren- 
tah aloes”, van de zijde der ambtenaren on hoofden, 
en dagteekenden in den regel uit dc jaren, in welke 
weer eens in het bijzonder dc nadruk wos gelegd op 
de onmisbaarheid der koffie baten. De bezwaren, die 
de ontwikkeling eener werkelijke volkskoffiecultuur 
in den weg stonden, waren hoofzakelijk: 1. hot. stelsel 
van dwang en monopolie en hetgeen daaraan an
nex was, bovendien tè lang en vaak tè ver door
gezet; 2. de economische zwakte, het gemis aan 
kapitaal en de onvoldoende kennis van den in
lander, tengevolge waarvan do bevolking niet in 
staat en niet geneigd was om de cultuur van koffie, 
die haar niet dadelijk maar eerst na verloop van 
jaren oogst en gewin kon bezorgen, op een eonigs- 
zins groote schaal te drijven; 3. gemis van of gebrek 
aan voor de cultuur geschikte gronden op niet te 
verren afstand van de desa’s, zoomede de ziekten en 
plagen, waarvan het koffiegewas, vooral gedurende 
do laatste drie decenniën, te lijden had, hetgeen het 
bedrijf te gewaagd maakte.

Plantloon. Wat nu betreft het plantloon: de 
betaling voor dc gedwongen dan welde vrijwillig ge
teelde koffie in de gewesten, waar het monopolie nog 
bestond, ook in de geschiedenis hiervan spiegelen de 
tegenstrijdige belangen van schatkist en bevolking 
zich af.

De zg. m a r k t p r ij s, aanvankelijk gesteld op 
ƒ 10 per pikol (zie boven) werd door Merkus ver
laagd tot ƒ 8.33 zilver, doch maakte na de totstand
koming van het Regeerings-Reglement van 1854 
plaats voor een jaarlijks door de Regeoring te bepa
len plantloon, dat berekend werd uit den gemiddel
den koffieprijs der laatste vijf jaren (volgens gege
vens van do Factorij der Xedcrl. Handelmaatschap
pij). Was deze'minder dan ƒ 20 dan zou de aanbren
ger, na aftrek van */6 voor landrente en /2.50 voor 
onkoston, ƒ 8,50 por pikol ontvangen. Voor elke 
meerdere waarde van ƒ 2,50 zou hij /0,50 meer ont
vangen tot een maximum van ƒ 13 bij een markt
prijs boven ƒ40. Na 1807 werd dit maximum steeds 
uitgekeerd in alle gewesten behalve Banjocwangi en 
Besoeki, waar een geringer loon werd uitbetaald; 
in 1873 werd ook voor deze gewesten dat maximum 
voorgeschreven. In 1874 werd het plantloon op voor
stel van don Minister Fransen v. d. Putte verhoogd 
tot ƒ 14 on in 1889 op voorstel van don Minister Kcu- 
chonius tol ƒ 15, welk loon tot de opheffing der kof- 
fie-cultuur bij dc inlevering in de pakhuizen betaald 
word. In de Vorstenlanden betaalde dc Regeoring 
aan do onafhankelijke Prinsen, die zelf de koffie le
verden, ƒ 35 per pikol voor de eerste duizend pikol, 
ƒ 30 voor de tweede duizend en ƒ 20,66 per pikol voor 
hot overige. Aan don Sultan en don Soesoehocnan 
(die ƒ15 per pikol aan de bevolking betaalden) werd 
door het Gouvernement uitgekeerd ƒ 20 per pikol 
voor de eerste duizend pikols, ƒ 15 voor de tweede 
duizend en ƒ 11,00 voor het overige. (Ind. Slb. 
1890 no. 99). Voor inferieure koffie werd (ook inde 
Gouvornementslanden) slechts de helft betaald.

Word do koffie in do roodo schil ingeloverd dan 
werd daarvoor1/,; van den vollen prijs betaald. (Ind. 
Stb. 185S no. 19, 46, 118; 1807 no. 21; 1809 no. 15; 
1871 no. 50; 1872 no. 31, 161; 1873 no. 273; 1877 no. 
257; 1889 no. 22, 57).

Bovon werd reeds medegedeeld, dat de voortdu
rende achteruitgang der koffieproduct ie de Rcgcc- 
ring in 1888 bedacht deed zijn op middelen tot redres 
en dat eenc staatscommissie benoemd werd om die 
middelen aan te geven. Deze commissie wees er op, 
dat de onvoldoende betaling voor de ingeleverde 
koffie remmend werkte op de ontwikkeling van de 
cultuur en stelde voorden prijs voorde in te leveren 
koffie te verhoogen tot ƒ 20 per pikol. De Minister 
van Koloniën Van Dcdera kon zich, evenmin als de 
Indische Regeoring, met dit voorstol vcrccnigcn1), 
doch vroeg aan do Wetgevende Macht een crcdiet 
aan van ƒ 1.500.000 om in die streken, waar do cul
tuur niet loonend was in den zin van art. 56 Reg. 
Regl., maar evenmin voor algoheele loslating in 
aanmerking kwam, een b ij s 1 a g aan dc bevolking 
toe te kennen ten einde de cultuur loonend te 
maken.

Het aangevraagd crediet werd door de Twcedo 
Kamer gereduceerd tot ƒ500.000, waarna onder
zocht diende te worden, waar de cultuur al dan niet 
loonend was en tot welk bedrag bijslag toegekend 
zou moeten worden, een en ander met inachtneming 
van het voorschrift in genoemd wetsartikel, dat 
de cultuur van koffie bij gelijken arbeid minstens 
gelijke voordeelcn aan den planter moest opbrengen 
als de teelt van eigen gewassen. Een uitgebreid en 
tijdroovend onderzoek in Indië volgde, waarbij 
onder cijfers gebracht moesten worden 1°. het loon 
door den inlander verdiend bij de teelt van eigen ge
wassen ; 2c het loon verdiend bij dc Gouvemcments- 
koffiecultuur. Daar het Reg. Regl. eischte, dat bij 
gelijken arbeid gelijk loon verdiend zou worden, 
moest uitgerekend wordon hoeveel in beide gevallen 
het dagloon bedroeg en hiervoor moest wederom 
worden nagegaan, hoeveel dagen arbeid in de kof
fietuinen werden besteed van af de ontginning tot 
aan het afsterven der tuinen en hoeveel gedurende 
de vruchtdracht ontvangen werd aan pikolgelden in 
de pakhuizen. Was op deze wijze een gemiddeld dag
loon bij de koffiecultuur gevonden, dan werd op de
zelfde wijzo het dagloon bij de teelt van eigen gewas
sen berekend. Bleek het eerste lager te zijn, dan 
zou het verschil, berekend over een geheel jaar, 
als bijslag aan de bevolking uitgekccrd moeten wor
den. Met de toekenning van bijslag volgens dc resul
taten van dit onderzoek werd een proef genomeu, 
doch na een drietal jaren moest in 1897 aan het Op
perbestuur medegedeeld worden, dat do proefnoming 
als mislukt moest worden beschouwd en dat van de 
toekenning van bijslag op den aangegoven voet geen 
heil voor de ontwikkeling van do koffiecultuur kon 
worden verwacht. De inlander begreep trouwens 
het geheele bijslagstelsol niet; het was voor hem te 
ingewikkeld. In den aanvang kwam do vrees bij hem 
op, dat hij, nu er geld gegeven werd, harder zou moe
ten werken voor de koffiecultuur, eono vrees echter, 
dio hem weldra ongegrond bleek. Wat hij echtor wel 
begreep, was, dat do bijslag, waarvan het bedrug een 
bepaald aangenomen maximum (inkoopsprijs ƒ 15 
plus ƒ 15 maximumbijslag = ƒ 30 per pikol koffie)

1) Ook de Tweede Kamer had door hot aanne-
mon van de motic-Van Houten zich in beginsel
verklaard tegen verhooging van don inkoop
prijs.
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uit gekoerd — dit geschiedde als regel over drio 
jaien verdeeld —, had het bestuur nog cenigen vat 
op den planter en kon het dezen noodzaken althans • 
iets te doen in het belang van de cultuur, maar was 
de laatste termijn uitbetaald dan verviel alles tot 
het oude, d. w. z. dat alleen toezicht en dwang den 

n plant voor vorwaarloozing konden vrijwaren. Het 
stelsel van tegemoetkoming, zeer kostbaar voor het 
Land, bleek dus niet het middel te zijn ter omzet
ting van de gedwongen cultuur in een vrijwillige cul
tuur, althans niet zoolang het monopoliestelsel met 
den verplichten inbreng van alle koffie in de gou- 
vemementspakhuizen gehandhaafd bleef. Geconsta
teerd zijnde, dat er geen neiging bij de bevolking be
stond om de proeven voort te zetten, werden dezo 
gestaakt.

Intusschen hadden ccnige beschouwingen van den 
toenmaligen Wetenschappelijkcn Adviseur voorde 
koffiecultuur, Dr. Burck, den Minister van Koloniën 
in 1903 aanleiding gegeven de Indische Rcgeering 
uit te noodigen om eenc algcmcene toepassing van 
het stelsel van kofficplantcn tegen geldehjke tege
moetkoming (het z.g. contractenstelsel), ook du» 
met betrekking tot de dwangcultuur, in nadere 
overweging te nemen. Pleitten de bovenvermelde 
feiten reeds niet vóór die toepassing, bovendien 
werden tal van principicelc bezwaren aangevoerd, 
waarvan de voornaamste deze waren: 1. de zeker
heid ontbrak, dat de aanplantingen overal zóó 
goed zouden slagen, dat de bevolking in het te ver
krijgen product een voldoend loon zou vinden voor 
den verrichten arbeid; 2. er was geen waarborg, dat 
de kosten, welke de schatkist zich getroosten moest 
voor den maatregel, door de uitkomsten goedge
maakt zouden worden; 3. de aanplantingen zouden 
te veel arbeid voor onderhoud en verzorging ver- 
eischcn, waarvan de planters de dupe zouden worden 
(o. a. ten nadeele van hun eigen landbouw); 4. be
langrijke vermeerdering van bestuursdwang zou 
noodig zijn om de aanplantingen voor verwaarloo- 
zing te behoeden. Wat ten slotte in deze de deur 
dicht deed, was, dat een plaatselijk onderzoek, in 
de belangrijkste koffiestreken van Java mgcsteld, 
aan het licht had gebracht, dat, behoudens zeer 
enkele uitzonderingen, de inlandschc bevolking 
nergens genegen was contracten aan te gaan tot 
het planten van koffie tegen geldelijke tegemoet
koming. En de hoofden van gewestelijk bestuur ver
klaarden zich allen tegen den maatregel uit over
weging,dat de voor het contractenstelsel benoodigdo 
uitgestrektheid geschikte grond niet aanwezig was, 
dat de geldelijke voordeelen van het stelsel ver bene
den de verwachtingen vanDr. Burck zouden blijven, 
en dat het stelsel den tegenzin der bevolking in de 
koffiecultuur niet zou doen verdwijnen, integendeel, 
in vele streken dien veeleer zou verergeren. Tot een 
algemeene toepassing van het stelsel, dus ook voor 
de dwangcultuur, kwam het dan ook nimmer. 

Intrekking van artikel 56 R. R.. Afschaffing
VAN DE O O U V E It N E M EN TS - K O FF IE C U LT U U R. Tn 19U5 
werd het Departement van Landbouw, thans Land
bouw, Nijverheid en Handel geheeten, opgericht, 
waaronder de koffiecultuur, die tevoren tot den 
werkkring van het Depart ement van Binncnlandsch 
Bestuur behoorde, kwam te ressorteeren. In vol
doening aan de opdracht om
welke gedragslijn voortaan ten aanzien van de 
cultuur behoorde te worden gevolgd, deed de toen
malige Directeur van Landbouw, Professor Dr. M, 
Trcub, het voorstel om de steeds aehteruitgaande 
Gouvernements-koffiecultuur, welke èn om de te

niet mocht overschrijden, geen volledige betaling 
voor den verrichten cultuurarbeid was, vooral niet 
in die streken, waar de cultuur op middelmatige of 
inferieure gronden gedreven werd. De per planter 
uitgekeerde bedragen waren niet groot, soms zelfs 
onbeduidend klein, en hierdoor maakte de bijslag 
volstrekt geen indruk op de bevolking, vermocht 
hij evenmin den tegenzin van den inlander voor de 
cultuur weg te nemen, niet gesproken nog van de 
uitwerking in de practijk, die voor enkele streken 
geheel tegengesteld was aan hetgeen men er van ver
wacht had.

Daarop werd opnieuw een reeds vroeger geopperd 
denkbeeld in overweging genomen om de koffiecul
tuur aan te moedigen en de bezwaren, dio zij voor 
de planters had, weg te nemen, nl. het toekennen 
van eene tegemoetkoming per bouw gedurende de 
eerste drie ja ren, waarin het meeste werk moest 
worden verricht, doch hoegenaamd geen loon werd 
verkregen, omdat de koffie dan nog niet oogst- 
baar was. Hiermede waren reeds in 1S93 op be
scheiden schaal proeven genomen in enkele goede 
koffiestreken op Java en de aanvankelijk bevredi
gende resultaten van die proeven leidden tot de 
vraag of op deze wijze het einddoel: oplossing van 
de dwangcultuur in eene vrije cultuur, niet het best 
bereikt zou kunnen worden. De bedoeling was voor- 
loopig den hier bedoelden maatregel alleen toe te 
passen op de vrije cultuur en eerst bij gebleken uit
voerbaarheid en doelmatigheid ook bij de dwangcul
tuur deze gcldelijke tegemoet koming uit te keeren ’) 
Bedoelde proeven werden intusschen uit gebreid in 
de beste koffiestreken van Java. Zoo werden tus- 
schen de jaren 1894 en 1901 alleen in de residentie 
Pasoeroean (waartoe thans het voormalig gewest 
Probolinggo behoort) successievelijk 936 bouws met 
koffie beplant onder toekenning eener geldelijke te
gemoetkoming. Zoo kwamen ook die z.g. contract- 
aanplantingen tot stand o. a. inde residentiën Prean- 
ger-Regent schappen (Tjikalong), Soerabaja (Dja- 
boeng), enz. Het bedrag der tegemoetkoming per 
bouw, als zijnde afhankelijk van verschillende plaat
selijke factoren, wisselde van ƒ75 tot / 125. In 1903 
moest echter worden gerapporteerd, dat het beoogde 
doel niet bereikt was. De planters hadden zich uit
sluitend door het geld laten verlokken en voelden 
voor het koffieplanten zelf eigenlijk niets. De stem
ming der bevolking ten opzichte van de koffiecultuur 
was door de tegemoetkoming niet verbeterd. Alleen 
door voortdurend streng toezicht van bestuurswege 
uit te oefenen kon de aanplant van een behoorlijk 
onderhoud verzekerd blijven. Verslapte dat toezicht, 
dan werden de cultuurwerkzaamhcden óf niet óf 
onvoldoende verricht. Zelfs aan reeds vruchtdra
gende en de gunstigste vooruitzichten opleverendc 
plantsoenen werd de noodige verzorging onthou
den, en niet zeldzaam waren de gevallen dat de 
planter zulke tuinen in den steek liet of 
appel en een ei aan anderen overdeed; de geld 
lijke tegemoetkoming had hij ontvangen, dit was 
zijn doel, en het overige liet hem koud. Zoolang 
het bedrag der tegemoetkoming niet geheel

‘) Blijkens het Kol. Versl. van 1897 werd de 
maatregel op kleine schaal toegepast bij de ge
dwongen cultuur op sommige terreinen in de resi
denties Preanger -Regentschap pen, 
1 e g a 1 en Probolinggo; bij de vrije teelt
in de Preanger-RcgontBC happen 
Pasoeroean, Probolinggo, Besocki 
en Cheribon.
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gcnstrijcligheid dor daarbij betrokken belangen van 
<len fiscus en do bevolking èn met hot oog op do 
geheel veranderde tijdsomstandigheden in den be- 
staanden vorm — n.I. als belichaming van het oude 
dwang- on monopoliestelsel — niet langer gehand
haafd kon blijven, geleidelijk los te laten en daarvoor 

op den grondslag van staatsondernemingen te 
drijven vrije cultuur in de plaats te stellen. Deze 
ondernemingen zouden gevormd worden door vor- 
óoniging tot groote complexen der bestaande, zoo
wel gedwongen als z. g. vrijwillig aangelegde, koffie- 
aanplantingcn, welke van de inlandschc bezitters 
zouden worden afgekocht, indien zij niet benoodigd 
waren voor den eigen landbouw of voor de weide
velden der bevolking dan wel voor andere gouver- 
nemcntsdoeleindon (boschreserve, enz.).

Kon de Rcgeering zich met de geleidelijke losla- 
ting der cultuur gerccdelijk vereenigen, tegen het. 
denkbeeld om staatsondernemingen op te richten 
had zij bedenkingen van practischen en principice- 
len aard; de maatregel werd te gewaagd geoordeeld 
voor do schatkist en zou bovendien de bestuursin- 
monging in de cultuur doen toenemen, terwijl arti
kel 56 R.R. voorschreef die te verminderen en ten 
slotte geheel te doen ophouden. Zij gaf er de voor
keur aan om do van de inlandschc bezitters af te 
koopen koffietuinen, tot groote of kleine complexen 
voreonigd, verder te doen exploiteeren door parti
culiere ondernemers —Europeanen, Inlanders of met 
dezen gelijkgcsteldcn —, aan wie de grond onder be
paalde voorwaarden, indien noodig voor elk geval 
afzonderlijk vast te stellen, in erfpacht, in huur of op 
anderen voet zou worden afgestaan. De planters, die 
niet genegen waren hunne tuinen af te staan, zouden 
deze behouden voor zoover do voorschriften der In
dische agrarische wetgeving in het algemeen en do 
op den met koffie beplanten grond uitgeoefende 
rechten van den inlander in het bijzonder zulks 
veroorloofden (o. in. Ind. Stb. 1910 no. 163, Bij bl. 
6745 jo 6033). Do woeste, tot de koffiereserve bc- 
hoorende, terreinen, voor zoover in het heden of de 
toekomst niet noodig geacht voor den inlandschcn 
landbouw, voor veeweide of voor andere staatsdoel
einden, zouden op do gewone wijze in erfpacht kun
nen worden uitgegeven.

Op 5 Maart 1915 kwam het wetsontwerp tot in
trekking van artikel 56 R. R., bcoogendc de geleide
lijke afschaffing dor Couvcrnementskoffiecultuur, 
in do Tweede Kamer der Staten-Generaal in behan
deling. Vond die maatregel onverdeelde instemming 
en werd de consequentie daarvan, het verlies der 
toch niet meer belangrijke koffieopbrengst.algemcon 
aanvaard, — de wijze, waarop do koffiecultuur 
afgewikkeld zou worden, met name: do afkoop 
van do koffietuinen on de uitgifte hiervan in erf
pacht, in huur of op anderen voet aan particuliere 
ondernemers, vond afkeuring, wijl het verkieslijk 
werd geoordeeld den vrijkomenden koffiegrond aan 
do bevolking Ie laten, opdat deze meer voordeel zou 
hebben van de intrekking cener cultuur, die haar in 
den laatsten tijd meer lasten dan lusten had opgelo- 
verd. Unaniem wonsehto de Kamer een andere op
lossing voor de zaak, n.1. bevordering der koffie
cultuur als volkscultuur onder de tactvolle en des
kundige leiding der ambtenaren. Een rnotio van het 
Kamerlid Mr. D. Fock, waarbij het niet aanbeve
lingswaardig werd genoemd om bij den overgang 
van het gedwongen cultuurstelsel tot een volkscul
tuur don weg te bewandelen, zooals do Rcgeering 
zich dien voorstolde, on er op werd aangedrongen 
de volkscultuur te bevorderen door coöperatie on

het verschaffen van goedkoop land bou wcrediet, 
werd zonder hoofdclijkc stemming aangenomen, en 
de Minister van Koloniën, van meening zijnde dat 
het voordeel voorden fiscus niet het meeste gewicht 
in de schaal mocht leggen, zoomede dat in het be
lang eoncr volkskofficcultuur wel iets te doen viel, 
verklaarde daartegen geen bedenking te hebben. 
Hiermede verviel het principieele verschil tusschcn 
het voorstel der Rcgeering en het standpunt der 
Kamer ten opzichte van de wijze van afwikkeling. 
De geleidelijke afschaffing der koffiecultuur zal dus 
moeten plaats hebben met inachtneming van de 
daarbij betrokken bcvolkingsbelangen niet alleen, 
maar ook zal daarbij, voor zoover bereikbaar, van 
bcstuur3wege hot noodige dienen te worden ver
richt tot aanmoediging en bevordering cener volks- 
koffieeultuur. In de Eerste Kamer gaf de behande
ling van het wetsontwerp geen aanleiding tot bijzon
dere bespreking. De intrekking van artikel 56 R.R. 
is te vindon in de wet van 8 Mei 1915 (Ned. Stb. 
216). Met de afwikkeling der Gouvcrnements-koffie- 
cultuur op Java is thans een aan vang gemaakt, zoo- 
dat zij over eenigen tijd tot het verleden zal behoo- 
ren.Sedert 1 Januari 1917 zijn de gedwongen cultuur 
en levering van koffie in de residentie Preanger- 
Regcntschappen ingetrokken (Ind. Stb. 1917 n° 5).

Cijfers. Ten slotte mogen do volgende cijfers een 
overzicht geven van de beteekenis der gouveme- 
mentskoffiecultuur op Java gedurende de laatste 
drie decenniën, dus in het tijdvak van haar achter
uitgang tot de intrekking van artikel 56 R.R.

In 1885 besloeg het areaal der gedwongen cultuur 
een uitgestrektheid van 86.000 bouws (elk van 
7096,5 M-) met 136 milliocn boomen, in 1895 nog
50.000 bouws met 68 millioen boomen, in 1905 niet 
meer dan 37.000 bouws met 42 millioen boomen, en 
einde 1913 slechts 18 000 bouws met 18 millioen 
boomen. Het aantal bij do cultuur ingcdcelde gezin
nen was voor die jaren respectievelijk 547.000,
286.000, 152.000 en 150.000. Wat betreft de z. g. 
vrijwillige of onder dien naain bekend staande aan
plantingen (monosoeko), zijn voor 1885 geeno 
stellige cijfers bekend, maar voor 1895 werd de 
uitgestrektheid daarvan geschat op 126.000 bouws 
met 172 millioen boomen, voor 1905 op 75.000 
bouws met 125 millioen boomen, en einde 1913 op
31.000 bouws met 55 millioen boomen.

De gouvernements-koffieoogst bedroeg in 1885
500.000, in 1895 320.000, in 1905 71.000 en einde 1913
56.000 pikols. Met welke reuzenschreden die oogst 
in de laatste drie decenniën is achteruitgegaan, 
blijkt uit hot volgende: terwijl over het tienjarig 
tijdvak 1S75/1S84 de gemiddelde jaarlijkscho oogst 
nog was 943.000 pikols, daalde die in 1SS5/1894 tot
432.000 pikols, in 1895/1904 tot 224.000 pikols on in 
1905/hedon tot 64.000 pikols.

Behalve don aan do bevolking to betalen inkoop
prijs had het Gouvernement verschillende uitgaven 
to doen voor kosten van pakhuizen on personeel, 
vervoer van do koffie naar do strandpakhuizen, 
cultuurpercenten aan inlandschc ambtenaren, bij
slag enz., waardoor do pikol koffie het Gouverne
ment te staan kwam op een bedrag, dat in 1SS5 
ƒ 17.29, in 1895 / 17.75, in 1905 ƒ 19.94 en in 1913 
/ 1S.91 was (in Indië). Slechts een enkele keer was 
dat bedrag grooter dan / 20.— Hierop kwamen ech
ter nog onkosten voor do verscheping naar Neder
land en de opschuring on veiling aldaar, gewoonlijk 
bedragende tusschon ^ / 4 en / 5 per pikol. De prij
zen, waarvoor do Gouv. Java-koffio in Nederland 
verkocht werd, waren zeer afwisselend, zooals blij-

•eene
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ken kan uit het onderstaand overzicht,waarin tevens 
de productie der Gouvcmeincnts-cultuur wordt ver
meld. De laagste prijs was 17 ets. in 1848, de hoogste 
65* ets. in 1873. Merkwaardig is de plotselinge da
ling, die in 1S97 intrad en bijna 10 jaar aanhield. 
In 1907 begonnen de prijzen te stijgen en verhieven 
zij zich spoedig boven do 35 en 40 cis, om in 1912 
zelfs de 50 ets. per */8 K.G. te overschrijden.

i

Productie 
op Java. 
Gouv.- 
oogst.

j
Looi* der Prijzen. .Jaar.

:
r1.267.167 42*, 40, 42, 50*, 48*

558.280 i 48, 39, 41*, 38, 37, 39* 
1.007.613 38*, 36, 33*, 35*, 37
1.024.868 36, 32, 28$, 25$, 27
1.072.492 27*, 34, 31, 29*, 30, 32, 35*
1.011.787 36, 32, 29*, 27, 26*, 28

499.909 28, 26, 24, 27, 25*
816.932 26, 27, 35, 39*, 41*, 39
254.491 39*, 42*, 57*, 59, 54, 51*
5G4.600 51, 35, 39*, 38*, 41, 38*, 4C*>

52*, 49*
49*. 52, 491, 44, 52*, 54* 
54*, 55, 58. 52J, 56, 59*, 57* 
57*, 61*, 54*, 48, 52, 55*, 5'S
53, 55, 51, 56'
56*, 54*, 50, 53*, 52 
52, 53, 51, 53*, 51
51, 54*, 53, 56*, 54
54, 50*, 52, 50,'51, 52, 50 
50*, 51, 55*, 38 
34, 35 
252, 34*
31, 39 
30*, 38
32, 38 
25, 34 
28*, .31*
29*, 32*
31, 35 
31, 36*
34, 37*
35, 41 
40, 44*
44*, 51
52, 54

1879
1S80
1S81
18S2Productie j 

op Java. ! 
Gouv.- 
oogst.

1SS3Loor der Prijzen.Jaar. 1S84
18S5
1886
1S87|
18881S27 399.557 30, 34, 26*

1828 416.171 26*, 21*, 25
1S29 2S1.661 2öj 27*“ 23, 25*
1830 288.742 23, 21, 23*

299.0S6 23*, 28, 26, 34, 32*
314.173 I 32*, 41, 35, 37*

1833 366.100 j 37*, 34*, 40, 35*
1S34 431.700 35*, 38*, 26*. 33*, 30
1835 358.000 ! 30, 39,'.36*
1S36 575.606 36, 29*. 31*
1837 588.5S2 I 31, 24, 29*
183S 53S.S00 31*. 26*, 3_1
1839 905.200 ! 30*, 34, 32
1840 6S8.700 | 32, 25*, 29*
1841 853.300 j 28, 27, 25*
1842 951.000 j 25*, 23, 23*
1843 1.023.100 | 23, 2H, 20
1844 j 948.S00 20, 22*, 21*, 21, 21*
1845 1 631.800 ! 21*, 23*, 21*
1846 I 872.000 I 22, 19* 20
1847 1 766.000 ! 20, 21*. 20
184S ! 853.100 . 20, 17, 18, 18*
1849 ! 455.200 1 18, 25, 34, 25*
1850 ! 966.000 34, 37*, 24*, 30*, 32
1851 ! 1.061.000 I 30*, 23*, 27, 26
1852 : 873.166 . 25*, 24, 27*, 26*
1853 | 682.953 ! 26*, 31*, 29, 33
1854 ! 1.065.100 ! 33*, 28*, 29
1855 j 1.146.300 ! 29, 32*. 32, 34
1856 749.800 j 33*, 31*, 33
1857 893.800 33, 43*, 33
1858 895.200 33, 27*, 32, 30, 34
1859 734.600 34, 38, 34, 29*, 36, 38*
1860 987.600 38*. 40, 39
1861 895.667 39, 39*, 37*, 45, 44
1862 658.100 44, 46, 45*
1863 1.112.304 45, 46*, 44, 45*
1864 433.200 ! 45*, 46*, 40*, 46, 45*
1865 941.100 45*, 43*, 46, 44*, 45*
1866 ! 1.087.400 I 45, 38, 44*, 41, 42, 40
1867 ! 880.700 I 42, 41, 39*, 40*. 41, 39, 38*
1868 588.616 ! 38, 37, 30, 36, 35
1869 962.800 35, 34, 43, 34, 35*, 32*
1870 986.034 32*, 35*, 31*, 33*, 32, 35
1871 445.550 35, 36*, 33, 34*, 32*, 43
1872 986.000 43, 44*, 40*, 47, 44, 50
1873 773.900 50, 52," 57, 53*, 50, 53*, 57,

60, 62*, 65*
65*, 72*, 50, 54, 52, G9*, 

54*, 56*
56*, 52*, 61, 57*, 58 
57, 51*, 54*, 51, 52*. 50* 54* 
55, 58*, 50, 53, 52, 54 

853.000 54, 51, 47, 49, 44, 49, 46, 44 40

1889 583.458
95.800

382.518
692.696

6S.999
363.927
319.955
264.880
474.368

91.731
198.858
207.140
104.506
219.495
297.730

64.804
70.729

171.887
30.701
82.358
32.542
32.066
22.157
80.710
55.984

1890
18911831
18921832
1893
1S94
1895
1896
1897
1898
1S99
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912: 1913

Heeft de zuivere jaarlijksche opbrengst van 
de koffiecultuur 

in 1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
J896

bedragen, sedert 1904 verminderde zij snel en ten 
slotte was zij tot een enkel millioen, soms zelfs tot 
slechts cenigc tonnen gouds geslonken.

In goed producccrende streken bracht de koffie
cultuur der bevolking groote voordeelon aan; zoo 
werden in het vijfjarig tijdvak 1879—1883 in Pasoe- 
roean in sommige districten J2, 19 tot 21 pikols por 
huisgezin geproduceerd, vertegenwoordigend 
waarde van meer dan / 300. In vele andere streken 
echter waren de producties en de verdiensten voor do 
bevolking veel geringer; in hetzelfde vijfjarig tijd
vak werd in verschillende districten in Panjoemas, 
Kediri, Hagelen, Cheribon en Madioen een gemid-

1 ~ 15 millioen
37

i ■

13:
23||
35
10
12
30
13
16
14

i

;
1874 1.032.000 o eono

1875 493.400 
1.266.200

875.400
1876

.; 1877
1878

:
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KOFFIECULTUUR —KOLA.

KOJAN (Gebruikelijk: Kojang). Inhoudsmaat, 
voornamelijk gebruikt voor het berekenen van 
scheepslasten en op 2 ton (32 pikol of 1976,302 
K.G.) berekend. Als maat voorden zouthandel is zij 
gesteld op 30 pikol of 2011,2679 liter. Plaatselijke 
verschillen van deze officiccle opgaven komen ech
ter veelvuldig voor; een kojang rijst wordt b.v. te 
Batavia op 27, te Semarang op 28, te Soerabaja op 
30 pikol gesteld. ' ““...~

KOKA. Zie SLANKAPEN.
KOKEI. Naam op de Aroe-eilanden aan een 

Klauwierachtigen vogel, Pilohui ferm- 
gineus, gegeven.

KOKKELKORRELS. Drogerij, zijnde de vrucht 
van Anamirta cocculus. Wight et Am., fam. Menis- 
-permaceae, cenc klimplant van tropisch Oost-Azië. 
Kokkelkorrels worden in Indische landen en ook in 
Europa het meest gebruikt als bedwelmend middel 
om de vischvangst gemakkelijk te maken (zie 
TOEBA); zij bevatten de zeer giftige stof pikro- 
toxine.

KOKONTOLAN (soend.). Zie HELICTEPvES.
KOKOS. Zie KALAPA. De afleiding van den 

naam kokos, eigenlijk de benaming van de noot van 
den kalapa, maar die ook aan den boom zelf gegeven 
wordt (kokospalm) is onzeker. Prof. Vetli („Uit Oost 
en West”, bl. 222) vermeldt de meening, dat zij zou 
zijn afgeleid van liet Portugecsche en Spaansche 
coco, mom-aangezicht of masker om kinderen mede 
bang te maken; de kokosnoot zou door de gaatjes of 
putjes ccnige overeenkomst, hebben met een aange
zicht, inzonderheid, zooals Van Linschoten opmerkt, 
met dat van een meerkat, en dus niet ongeschikt 
zijn om kinderen bang te maken! Volgens Hunger: 
Cocus nucifera, blz. 5, is deze verklaring onjuist en 
moet de naam „cocos” afgeleid worden van het 
woord „coco”, dat de inheemsche benaming van 
de palmvrucht in haar oorspronkelijk vaderland zou 
zijn, welke in die betcekenis in verschillende India
nentalen van Cent raai-Amerika wordt gebruikt.

KOKOSEILANDEN. Zie COCOSEILANDEN, 
alsook GRONDGEBIED (I, bl. 827).

KOKOSAN (jav., soend.). Zie LANSIUM.
KOL BANDAN (BËLANDA?) Algcmecne gebrui-e> ^ 

kelijke inlandscho benaming. Zie PISONIA ALBA.
KOLA, Cola nitida en Cola acuminata R. Brown, 

familie Sterculiaceae. Boom uit tropisch Afrika, die 
thans ook in zeer verschillende andere streken op 
min of meer uitgobreide schaal wordt aangeplant.
In Nederlandsch-Indië vindt men de cultuur uit
sluitend in. Midden-Java als bijgewas op caeao- 
ondememingen. De zaden, kolanoten, bevatten 
caffeïne en aromatische stoffen, om welke reden zij 
door do inhecmscho Afrikaansehe bevolking met 
graagte gekauwd worden om het gevoel van ver
moeienis to verdrijven. De jaarlijkscho wereld
productie van kolanoten wordt op 20.000 ton ge
raamd,waarvan slechts 1000 ton uit productielanden 
buiten tropisch Afrika worden verkregen en nog 
maar een onbeduidend onderdeel daarvan is uit 
Nederlandsch-Indiö afkomstig.

Volgens do statistieken van don Handel, de In- 
cn Uitvocrrcchton in Ned. Indië bedroeg de uitvoer 
van Java in K.G.:

deld dagloon van niet meer dan 1 fi 3l/2 cont por 
huisgezin verdiend. In do laatste 15 jaren vóór do 
intrekking van artikel 50 R.R. beteekendo do uit 
do Gouvernements-koffiecultuur getrokken ver
dienste voor do bevolking weinig of niets, werd zij 
door haar in do meeste streken ook niet meer op 
prijs gesteld en was zij ten slotte niet anders dan 
eon aalmoes. Slechts in heel enkele streken was het
er beter mee gesteld. Het beste, of wil men: het 
minst slechte, koffiejaar uit dat tijdvak, is 1903, 
toon do oogst ruim 297.000 pikols bedroeg. Omge- 
slagon over de bij de cultuur betrokken huisgezin
nen, waren de gemiddelde koffielevering cn de 
bruto-verdienste per huisgezin in dat jaar voor: 
Preangcr-Rogtsch. 0.73 pikol = ƒ 10.95 verdienste 
Pokalongan 
Semarang 
Pasoerocan 
Bosoeki 
Kedoe 
Madioen

1.37 = - 20.55
0.75 „
2.20 „
2.30 „
0.73 „
1.28 „

Men kan zich dus een voorstelling maken van het 
geringe loon, dat na 1903 met de teelt van koffie 
verdiend werd door de bevolking, toen de oogsten 
gedaald waren tot */2, 1/3, J/6, V9 cn nog minder 
van dien van 1903.

= - 11.25 
= - 33.— 
= - 34.50 
= - 10.95 
= - 19.20

II. BUITENBEZITTINGEN. In dit deel van
den Archipel bestaan, sedert de intrekking van het 
koffie-stelsel in Gorontalo in 1870, in Benkoelon in 
1872, in de Minahasa (Menado) in 1899, terSuma- 
tra’s Westkust in 1908 en in Tapanoeli in 1908, geen 
Gouvernements-koffiecultuur en -monopolie meer.

Literatuur: Rapport Staatscommissie over de 
koffiecultuur (I8S9); /Van Deventer, Landelijk 
stelsel, Dl. I en II; <Dc Jonge, Opkomst Nederl. 
Gezag, Dl. VIII, IX, X, XIII; Van Soest, Geschie
denis van het cultuurstelsel; Pierson, Koloniale po
litiek; De Louter, Handleiding Staats- en Adminis
tratief recht; Van der Lith, Ned. Oost-Indië, Dl. II; 
Veth, Java, Dl. II; Van Delden Laërne, Brazilië en 
Java; Handelingen Eerste en Tweede Kamer; Kolo
niale Verslagen; Eindverhandelingen over do volks
welvaart op Java en Madoera. L. E. D. v. R. 

KOFFIELUIS. (Dactylopius adonidum L.). Schild
luis oj) alle tropische kasplanten, in het bijzonder 
Koffie, Dramena, Musa. Zie RHYNCHOTA. 

KOFFIERAT. Zie LOEWAK.

C. -vFVo

KOFO (NOGRD-CELEU.). Zie PISANG.
KOGELVISSCHEN bohooren tot de Plectognathi 

(zie VISSCHEN). Rug- cn buikvinnen ontbreken. 
De beenderen van boven- en onderkaak vormen een 
snavel met een harden snijdenden rand. Schubben 
ontbreken, maar hot lichaam kan geheel of gedeelte
lijk met stekels bezet zijn, die opgezet kunnen wor
den door don slokdarm of daarmede samenhungendo 
luchtzakken op te blazen. De dieren drijven in op
geblazen toestand op den rug in hot water. Wegens 
de giftigheid van velo soorten worden zo niet gego
ten. Het gif, dat in allo organen dezer vissollen, be
halve in de spieren, schijnt voort te komen, werkt 
voornamelijk op het centraal zenuwstelsel cn ver
oorzaakt duizeligheid, flauwten cn erger. Bij Diodon 
(Egelvissehen), MAL. Boontak-doeri, vortoonen bo

en onderkaak geen naad in het midden. Hot 
lichaam draagt groolo stekels. Bij Tetrodon mal. 
Boental, Boentak of Moentak, jav. boentak, ver- 
toonen boven- cn onderkaak een medianen naad. Het 
lichaam is meestal slechts gedeeltelijk met stekels of 
stekeltjes bezet. Vele soorten zijn fraai gestreept 
en gevlekt. Do meeste leven in zee, doch enkele 
soorten komen' ook in zoetwater voor.

von-

Totaal.Jaar. | naar Nederland.
I19.2

1913
1914
1915

15542
8349

24234
31453

8977
8349
4052

25827
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400 KOLAKA-KOLEN.

__ In dc jongste bruinkolen is de hout-KOLAKA. Kustplaats gelegen aan de Mengko- 
kabaai. Zie CELEBES (d. de Zuid-Oostarm), ook 
Sa rasin’s Reiscn in Celebcs (I, 335).

KOLAMPIS (soesd.). Zie ACACIA TOMEN-t 
TOSA.

KOLANA. Landschap aan bet O.einde van he 
■eiland Alor of Ombai.

KOLANG-KALING (mal., jav.). Zie ARENGA.
KOLÈK. Zie VAARTUIGEN. ------—•

----- KOLÈKAN. Zie VAARTUIGEN. ------
KOLÈLÈT. District van de afdceling en het 

regentschap Pandéglang, residentie Bantam, met 
•de"hoofdjil'aats Petir; liet heeft 55 desa’s.

KOLÈLÈT (soExn.). Zie FICUS ELASTIÖA en 
CAOUTCHOUC.

KOLEN (Steenkolen, Bruinkolen). Eigen- 
s c h a p p c n. Geologisch gesproken noemt men 
steenkolen de kolen van vóór-tertiairen (voorname
lijk carbonischen) ouderdom; bruinkolen die uit de 
tertiaire- en kwartaire tijdvakken, voor zoover de 
stof geeit veen moet worden genoemd. Chemisch 
onderscheidt men ze doordat het fijne bruinkool- 
poeder bij koking met kaliloog daaraan een donker
bruine kleur mededeelt, wat met steenkoolpoeder 
niet het geval is; volgens dit criterium zouden de 
oud-tertiaire (eocene) indischc kolen tot de steen
kolen behooren, de jong-tertiaire (jong-miocene en 
pliocene) tot de echte bruinkolen, terwijl de oud- 
miocene een tusschenproduct voorstellen. — Een 
ander criterium ter onderscheiding is het waterge- 
halte, waarop het eerst door Hooze de aandacht 
is gevestigd en dat bij steenkolen niet meer dan 6 a 
7 % bedragen mag, bij bruinkolen hooger wordt 
naarmate ze jonger zijn en zelfs tot ruim 40 % kan 
oploopen. Een bepaling van dit watergehalte schijnt 
zeer geschikt om uit te maken tot welke onderaf- 
deeling van het tertiair een indische kool behoort: 
de ecocene kolen komen niet boven 7 %, blijven 
in den regel vrij veel daar beneden (2—4 %);de 
oud-miocene bevatten 9—15 %, dc jong-miocene 
15—22 % en de pliocene 25 % en meer. Ook beoor
deeld naar de kleur van het fijne poeder bij het 
krassen met een scherp voorwerp of het fijn-wrijven 
op een wit biscuit plaat je, die zwart moet zijn bij 
steenkool, bruin bij bruinkool, zouden de eocene 
kolen tot steenkool te rekenen zijn, terwijl de oud- 
miocene wel uiterlijk zwart zijn, doch bij het krassen 
meest donkerbruin worden.

Wat het warmtegevend vermogen betreft, staan 
ook de beste indische kolen (Ombilin) wat ten achter 
bij de goede carbonische soorten (7300—7G00 cal. 
tegen 8000 cal.); er zijn echter vele geologisch oude 
steenkolen, die zelfs het kleinste gegeven cijfer niet 
bereiken; ook daarom kunnen de eocene indische ko
len dus gevoegelijk tot de steenkolen gerekend wor
den. Zij bezitten in hun hoofd massa bij zwarte kleur 
een zeer sterken pekglans, en worden om die reden 
dikwijls met den iiaam „pekkoien” aangeduid; — 
een eigenscliap der eocene indische kool is nog, dat 
zich bij liet vergruizen weinig fijn stof vormt (ook 
bij eenige oud-miocene kolen is dit het geval) doch 
meest slechts zeer kleine scherpkantige stukjes, in 
tegenstelling met vele engelsche kolen, o.a. Óar- 
difi.

rocarpus.
structuur dikwijls nog goed zichtbaar.

Geologisch- en geografisch voor- 
komc n. Aan geen delfstof is Indie rijker dan aan 
kolen, wat in verband staat tot de zeer grootc uitge
strektheid, die de tertiaire sedimenten aldaar inne- 

In de carbonische periode (Sumatra)zijn slechtsmen.
geringe sporen van koolvorming aangetroffen. Eoce- 
nc kolen zijn voornamelijk ontwikkeld: a) op Sumn- 
tra in de .Padangsche bovenlanden (Ombilin-kolcn- 
veldcn) en in mindere mate in Indrapoera, in dc 
Boven Kampar-s.rcek, in en.bij.de baai van Tapa
noeli en in de Lampongs bij dc rivier Sëpoetih; b) in 
Zuid-Borneo in dc afdceling Martapoera (Péngaron- 
kolenvelden); langs de Barito boven Moeara Téwèh 
en waarschijnlijk ook meer westelijk en zuidweste
lijk daarvan: c) in Zuidoost-Borneo op de eilanden 
Poeloe Laoct, Sëboekoe en Nangka en langs de kust 
aan de Pamoekan- en Adang-baaien; d) in West- 
Borneo bij Salimbau en aan de Embau, benevens 
op enkele andere plaatsen (zie hierachter); c) op 
Java in de Preanger-Regcntschappen bijSoekaboomi 
en aan deTjileloe baai en in het zuiden derTcsidcn- 
tie Bantam (hot Bajah-kolenveld); /) in het zuid
westelijke schiereiland van Celebcs; g) waarschijn
lijk op Nieuw-Guinea 
zijn bekend van Zuid-Borneo (stroomgebied van 
de Barito en andere naar het zuiden stroomonde

O u d-m ioceno kolen

rivieren); van Oost-Bornco (de Batoe Panggal-Pëla- 
rang kolen in Koetei), van West-Sumatra (Boekit 
Soenoer bij Benkoelen en wellicht ook die van Tapa 
Toean in Atj .-h en enkele andere plaatsen langs de 
kust); vermoedelijk behooren hiertoe ook de kolen 
van Siak (Tjënako, Rétèh). —- Jong-miocene en 
'pliocene kolen zijn in vele en dikke lagen gevonden 
langs een groot gedeelte van de zuidoost- en oostkust 
van Bornco: Asem-Asöm in het zuiden, Balik Papan- 
baai, Sanga-Sanga en Tönggaloeng Ajam in Koetei, 
St. Lucia baai; zij zijn verder bekend uit Palembang 
en uit de noordelijke helft van Benkoelen; van Java 
uit de residentie Bantam (Bodjong Manik) en Röm- 
bang (Sédan) en van verscheidene der kleinere 
eilanden.

B ij zonderheden betreffende do 
kolenterreinen. — I. Sümatka. 1. Westkust 
van Aljéh. P. J. Jansen onderzocht in 1901 (Jaarb. 
Mijnw. 1903, 179) eenige kolonvindplaatscn in Meu- 
laboh; wel werd een 1,5 tot 6 M. dikke laag van 
bruinkool aangetrolïen, doch deze bevatte 2G % wa
ter en is dus voor stoomkool ongeschikt; duar ont
ginning en afvoer vermoedelijk goedkoop kunnen 
geschieden zou de kool wellicht voor andere doelein
den bruikbaar zijn. In Tapa Toean werd door P. J. 
A. Renaud een onderzoek ingesteld (Jaarb. Mijnw. 
1885, II); hij vond een laagje zeer onzuivere kool 
van 0.50 M., dat nog voor bijna de helft uit kleisteen 
bestond; ook op een paar andere plaatsen werden 
dunne bankjes dezer, vermoedelijk mioccne, kool 
aangetrolïen. — 2. Tapanoeli. Reeds in deel XXVI 
(18G4) van het Nat. Tijdschr. v. N. I. werd door P. 
van Dijk gewag gemaakt van een onderzoek naar 
kolen in en hij de baai van Tapanoeli (zie ook Jaarb. 
Mijnw. 1875. II), dat in 1859 plaats had. Op het 
eiland Poeloe Pand jan g werd een 10 cM. dik luagjo 
kool van goede hoedanigheid gevonden, dat 23°
Z.VV. helde. Verbeek (Jaarb. Mijnw. 1877. I) vond 
later ook in eenige riviertjes ten N.O. van Sibojga in 
den eocenen zandsteen (breceie-étage) een laagje van 
0,1—0,3 M. dikte. Van het eiland Nias beschreef R. 
Everwijn in Jaarb. Mijnw. 1872. I, bruinkolen met 
13—17 % water uit de rivier Glora, noord van Goo-

i

Zoo goed als alle indische kolen bevatten 
zeker

naareen
percentage hars, dat meestal in de jongere 

bruinkolen veel grooter is dan in de pekkoien (de 
Umbilm-kolen zeer weinig; die van Péngaron ong.

/o); dit hars is onoplosbaar in alcohol en aether, 
optosbaar in chloroform en is volgens Hooze waar
schijnlijk afkomstig van het plantengeslacht Dipte-

I
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noeng Sitoli. Verbeek vond later in do nabijheid de
zer plaats 3 laagjes van hoogstens 0,5 M. dikte eener 
in raioeene morgels voorkomende bruinkool 
slechte hoedanigheid (Jaarb. Mijnw. 1874.1 en 187G. 
!)• — 3. In de Padangsche Benedcnlanden zijn kolen 
bekend bij Painan

132) uit de (oud mioeenc) Goomai-lagen „pekkool- 
lagen”, die plaatsclijk eenigo meters dik zijn. —
8. Oudere (cocenc?) kolen vindt men in het land - 
schap Indragiri met 8—0 % water in het stroom
gebied der ïjÖnako-rivier bij Pangkalan Kasei 
Napal, in het landschap Kwaloe en in het rijk 
Stak in het gebied der Rétèh rivier, die bij een onder
zoek in 1885 zelfs 11 % water bleken te bevatten, 
wat echter wel abnormaal kan zijn. Intusschen 
schijnt op beide vindplaatsen het zwavel (pyriet-) 
gehalte nogal aanzienlijk te zijn. Die van Siak waren 
reeds in 1853 bekend (Nat. Tijdschr. v. dat jaar). 
Ook aan de Boven Rokan-rivier (Loeboek Bandara) 
en in de onderafdeeling Pangkalan (G. Pematang en 
B. Mendalak) komt kool voor van eocenen ouderdom 
(2, 7—4, 2% water), doch zeer onzuiver (bijna 40 % 
asch); nadere bijzonderheden werden niet bekend. 
Hirschi (Tijdschr. Aardr. Gen. 1915. p. 482) be-^S

van

en
on Indrapoera, beide echte pek- 

kool van eocencn ouderdom, doch slechts in dunne 
laagjes van goringo uitgestrektheid (Jaarb. Mijnw.
1877.T en 1894).— 4. benltoclcnis rijkaan kolen.In do 
Ommelanden waren zij reeds door P. van Dijk en 0. 
de Groot nader bekend gowordcn (Nat. Tijdschr. v.
N.-I. XXII (1860), XXX (1868) en Jaarb. Mijnw.
1875. II), terwijl het Bestuur van de aanwezigheid 
ervan sedert hot midden der vorige eeuw op de hoog
te was. Door Verbeek (Jaarb. Mijnw. 1881. I) werd 
de kool als mioceen bepaald, terwijl R. Fennenm 
(Jaarb. Mijnw. 1885.1) het kolenterrein bij den Boe- 
kit Soenoer gedetailleerd onderzocht. Er schynen 
hier 3 koollagen te zijn, resp. van ong. 1,6; 3,0 en 
3,5 M. dikte, die door veel storingen geen aaneenge
sloten veld, doch slechts kleine, onderling onafhan
kelijke terreintjes vormen; uit het best gelegen veld 
(Simpoer) zal niet meer dan 400.000 ton stukkool te 
halen zijn. Hot mineraal is bruinkool met groot 
asch- en tot 20 % watergehalte; uitwendig ziet do 
kool er goed uit. Ook aan den weg van Benkoelen 
naar Tandjong Agoeng komt by Doesoen Baroe een 
weinig hellende laag bruinkool voor van middelma
tige kwaliteit. Van jongeren datum, waarschijnlijk 
plioceen (Verbfeek in Jaarb. Mijnw. 1881. I) zijn do 
vele koollagen in de afdeelingen Mokko-Mokko on 
Lais, deels door van Dijk (Nat. Tijdschr. v. N.-I.
XXII, 1860 en XXVII, 1864), deels door Everwijn 
(Jaarb. Mijnw. 1876. II) beschreven. Het zijn dof
bruine echte bruinkolen, met hoog watergehalte, die 
in soms dikke lagen (tot 3,8 M.) voorkomen. — 5. In 
de Lampongs komen een paar koollagen voor in de 
eocene breccio-étago bij do rivier Sepoetih (Verbeek 
in Jaarb. Mijnw. 1877. II on 1881.1); het mineraal is 
glanzend zwart en goed van hoedanigheid; de eerste 
laag bestaat uit 2 koolbanken van 0,5 en 0,7 M., ge
scheiden door een kleilaag van 0,5 M.; do tweede 
laag is ten hoogste 0,7 M. dik. — 6. Reeds in het Nat.
Tijdschr. v. N. I. van 1853 komt een bericht voor 
over de bruinkolen van Palembang en R. Everwijn 
ondorzocht de voornaamste vindplaatsen in 1858 
(Ibid. XXI, 1860 on Jaarb. Mijnw. 1879. II); Ver
beek beschouwt zo als van pliocenen ouderdom 
(Jaarb. 1877. II), Tobler (Tijdschr. Aardr. Gen.
1906. 234) komt tot hetzelfde resultaat; deze laatste 
bericht ook (blz. 249) over door een jong stollings
gesteente anthracietachtig veranderde kolen al
daar. Het zijn voornamelijk de stroomgebieden van 
de Ogan, Enim en Lëmatang, waarde echte bruin
kolen van 1,25 Sp. Gew. aan den dag treden in lagen, 
die tot 5 M. dikte bereiken; boven Lahat worden 
geen kolen meer aan getroffen. Vooral die van Darma 
aan do Enim zijn bekend; een proef, vroeger op 

der Gouvts .stoomschepen genomen, wees uit 
dat met Darmakolen alléén geen stoom te houden 
was, wel als men zo met Borneo-kolon vormongde.
Later werden zij voor particulier gebruik ontgonnen.
Ook in de afdeoling Banjoe Asin worden bij hot 
riviertje Tocngkal bruinkolen gevonden van slechto 
kwaliteit. 7, Vande kolen van Djambi is nog weinig 

jbekend (Tobler, Jaarb. Mijnw. 1910. Verh.); zij zul
len, wat do tusschen do petroleum-niveaux voor

komende lagen betreft, in eigenschappen wel niet 
veel van die van Palembang afwijken, doch vermeldt die een voor ontginning voldoendo dikto en hoo-
Toblor (Uebcr Deckenbau in Djambi; Verh. d. danigheid bezitten, doch hun ligging is niet
naturf. Ges. ia Basel, Bd. XXVIII. Teil 2, 1917, regelmatig; b) in den zandsteenrug G. Walat bij

van

schreef een eoceen kolenvoorkomen uit het stroom
gebied der Boven-Kampar, bij Bétoeng(met kaart); 
de voornaamste laag is 2—4 m. dik; de kool bevat 
3,9 % water en 3 % asch en heeft ong. 7000 cal. 
ver brand in gs waarde; doontginbarc voorraad wordt 
door hem op 7 mill. ton geschat; eigenschappen 
als Ombilin-kolen. — 9. Het grootste en belangrijkste 
kolenterrein van Indië is gelegen in de afdeeling 
Tanah Datar der Padangsche Bovenlanden, in het 
stroomgebied der Ombilin-rivier, naar welke het den 
naam Ombilinkolenveld heeft gekregen. Een uit
voerige beschrijving met kaarten is gegeven door 
R. D. M. Verbeek in het Jaarb. Mijnw. 1875. II 
(zie ook W. H. de Grove, Het Oembilien-kolenveld 
in de Pad. Bvl. en het transportstelsel op Sum. 
Westk., ’s Gravenhage, Landsdrukkerij, 1871).

Het koolhoudende terrein kan op natuurlijke 
wijze in drie deelen worden verdeeld:

A. Het Zuidelijkste en voorloopig belangrijkste 
veld, het gunstigst gelegen voor de ontginning 
en waarin deze dan ook geopend werd, is het 
Boer landveld, aan den rechteroever der Ombilin- 
rivier (zie verder hierna onder Staatskolenex- 
p 1 o i t a 1 i e s).

B. Aan geno zijde der rivier ligt het Sigaloet- 
veld, dat in hoofdzaak door diepbouw zal moeten 
worden ontgonnen. Door een steilen bergwand 
is het gescheiden van

0. het Paranibahan-veld, waarin de koollagen, 
voor zoover zich dit laat aanzien, meer gestoord 
zijn dan in do beide andere velden.

Eerst in de allerlaatste jaren is men begonnen 
met meer gedetailleerd het koolvoorkomen in 
het Sigaloet- en Parambahan-veld na te gaan; 
de Jaarverslagen van den Sumatra-Staatsspoor- 
weg en van de Ombilin-mijnon sedert 1913 geven 
daarvan eenigo gegevens.

II. Java. Ofschoon de oppervlakte van dit 
oiland zoo goed als uitsluitend uit tertiaire en jon
gere gesteenten bestaat, komt het eoceen er slechts 
botrekkelijk zelden aan den dag (volgens Verbeek, 
Java, p. 885, over 0.232 % der opp.), alhoewel 
er aanleiding is om to verwachten, dat het hier 
en daar onder de jongoro bedekking voorkomt. 
Dikwijls, doch volstrekt niet overal, bevat dit 
eoceen koollagen. Dit is o. a. het geval: a)in Zuid- 
Bantam, het Bajali-kolenveld, reeds aan Junghuhn 
bekend on door Verbeek en Fennema nader

een

on
dorzocht (Java, p. 782 o.v.); hot is eigenlijk het 
eenigo terrein op Java, waar koollagen voorkomen

zeer
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1854; XVII. 1858/9 en Jaarb. Mijnw. 1879. I), dafc 
hij bij Salimbau, aan do Mélawi even boven Sintang 
en in het rijk van Boenoet aantrof. Eenige nadere 
bijzonderheden worden vermeld door C. J. van 
Schelle in Jaarb. Mijnw. 1883. II, N. Wing Easton in 
Tijdschr. Aardr. Gen. 1899. 245 en G. A. F. Molen
graaf in: „Geologische Verkenningstochten in Cen- 
traal-Borneo”. De kolen behooren waarschijnlijk tot 
lieteoceen; do lagen bevatten zelden meer dan 0,6 
M. aan zuivere kool, die op zich zelf goede stoom- 
kolen vormt. De voornaamste plaatsen, waar de 
kolen aan den dag komen zijn (van oost naar west): 
1. bij Ikoe Tambai aan de Kapoeas niet ver van 
Poetoes Sibau; 2. het landschep Boenoet en wel aan 
den benedenloop der rivieren Bojan, Sèbilit en Té- 
baoeng; 3. aan de benedcn-Embau; 4. bij Salimbau;
5. dicht boven SÖmitau aan do Kenëpai rivier;
6. aan den middenloop der Kêtoengau; 7. aan de 
bencden-BÖlitang; 8. een weinig bovenstrooms van 
Sintang aan de Mëlawi; 9. aan de monding der 
Tëbidah in de Kajan.

IV. ZüIDER- EN OOSTERAFDEELING VAN BORNEO. 
Deze residentie is bijzonder rijk aan kolen en de vor
ming ervan heeft gedurende het geheele tertiaire 
tijdvak plaats gehad. Reeds Schwaner berichtte er 
over en in het Nat. Tijdschr. v. N. I. XIV. 1857 
komt een zeer belangrijke studie voor over de Oost- 
Borneo kolen van 0. de Groot, die in 1852 Poeloo 
Laut en in 1855 Koetei bezocht; de kolen van Mar- 
tapoera waren reeds veel langer bekend ; daar was 
zelfs omstreeks 1846 een aanvang gemaakt met een 
gou vernemen ts-ontginning.

De tertiaire lagen strekken zich in Zuid-Borneo 
tot diep in het binnenland uit. Combineert men de 
meer of minder betrouwbare berichten, zoo ligt het 
kolenterrein aldaar overal naar het westen op of to
gen het oudere gebergte, dat zich in ongeveer Z.-N.- 
richting uitstrekt langs de westgrens van Pëgatan, 
Koesan, Bangkalaan en Pasir, buigt zich dan naar 
het westen langs do grens van Koetei benoorden 
Mooara Tèwèh, om vervolgens naar het zuidwesten 
en zuiden over het bovenstroomgebied der Groote- 
en Kleine Dajak-rivicren naar dc kust terug te koe
ren ; tertiaire inhammen schijnen ook nog voor te ko
men in Sampit en Kota Waringin.

Van dit reusachtige gebied, dat evenwel voor ver
reweg het grootste deel bedekt is door jongere en 
jongste afzettingen en waarvan het oeceen vermoe
delijk slechts het randgebied uitmaakt, is maar oen 
zeer klein stuk gedetailleerd onderzocht, n.1. hot 
terrein tusschen Pöngaron on Martapoera, waarom
trent in Jaarboek Mijnw. 1893 uitvoerige mededee- 
lingen werden gedaan door J. A. Hooze.

De koollagen zijn aldaar bevat in één tot drie (en 
dan nagenoeg evenwijdige) heuvelreeksen over een 
lengto van ongeveer 50 K.M., bij 
breedte van 3£ K.M., ofschoon zij ongetwijfeld ook 
verderop over 25K.M. tot aan de Java-zee,doch hier 
door moerassig en diluviaal terrein bedekt, to vinden 
zijn. IIoozo onderscheidt do volgende kolenvelden: 
a) het Péngaron-veld (naar het Z.W. tot aan de S. 
Maniapon-besar), dat door den hcuvelbouw (zie 
hierachter) goed bekend is geworden. Er werden bij 
het drijven der eerste dwarsgalerij niet minder dan 
20 koollagen en -laagjes doorsneden, waarvan 7 mot 
8,38 M. kool op een totale gesteen tod ikto van 70 AI.; 
hiervan was laag C de dikste met 220—240 c.Al. en 
ook de best ontginbare; b) het Soengei Raja-Asa- 
han-veld, dat zich tusschen de Riam Kiwa on Ta- 
koeti-rivieren over 11 K.M. uitstrekt, Het aantal 
bruikbare lagen schijnt hier nogal te varieeren, even*

Soekaboemi, waar een paar koolloagjes gevonden 
worden, die nog al door koollci verontreinigd 
zijn: het voorkomen is onderzocht en beschre
ven door Huguenin (Jaarboek Mijnwezen 18S0 
I) en door IIoozo (Ibid 1S82, I); c) aan de Tji- 
letoe-baai (Aquasi Boachi en Huguenin in Nat. 
Tijdschr. XI en XII) en ten oosten van Palaboe- 
han Ra toe ^(Verbeek, Java, 99S), op beide plaat
sen'slcclïts onbeduidende snoertjes kool.

In het tertiair, jonger dan eoccen, heeft de kool, 
evenals elders, do eigenschappen van bruinkool 
en slechts op weinige plaatsen zijn do lagen dik 
genoeg om voor behoorlijke ontginning in aan
merking te komen

Zoo komt bij Nanggoelan in Djokja een circa 
1 M. dikke koollaag voor (zie W. O. P. Amtzenius 
in Nat. Tijdschr. XXVII en P. van Dijk in Jaarb. 
Mijnw. 1872. I, verder ook Verbeek, Java, 330), 
die een vrij inferieur product bevat. Ten Zuiden 
van Sédan in Rémbang komen eenige bruinkool- 
lagen voor van hoogstens 60—70 c.AI. dikte (Ver
beek, Java, 222).

Een uitvoerig onderzoek werd indertijd door H. J. 
W. Jonker ingestcld naar het bruinkolenveld van 
Bod jong Manik, afd. Lëbak der res. Bantam (Jaarb. 
Mijnw. 1872. II, met scheik. onderz. door Vlaande
ren in 1S72. I; later, 1877.1. rapporteerden ook van 
Dijk en Huguenin daarover; ook verscheen een op
stel erover in Tijdschr. v. Nijv. en Ldb. XVIII, 1873, 
330), dat ruim 13 K.M. oppervlakte bezit en zich 
langs de beide oevers der Tji-Oedjoeng uitstrekt; 
het werd 1827 ontdekt (Ind. Alag. 2o 12-tal no. 5—6, 
1845). Er werden 3 lagen gevonden, die een helling 
van 10—20° naar het N.W. hebben; de eerste laag is 
1—2 M., de tweede 1,8—2,7 M. dik en kon over 3£ 
K.M. worden vervolgd; de derde bereikt slechts een 
dikte van 0,5—0,9 AI. Wat den vorm betreft is het 
een echt bekken en zou ontginning ook zeer goed mo
gelijk zijn, ware het niet dat de kwaliteit veel te wen- 
schen laat; het watergehalte werd op niet minder 
dan 23,7 % bepaald (zie ook Verbeek, Java. II. 880).

Van veel minder belang zijn de bruinkolen van de 
Tjilëtoe-baai, waarover Aq. Boachi en Huguenin 
rapporteerden (Nat. Tijdschr.v. N. I. 1856en ’57), — 
in de nabijheid van de Aleeuwenbaai, Z.W.-hoek van 
Java (Ibid. 1853, 1854 en 1855),—die op dc grens 
van Batavia en Bantam aan de Tji-Doeri (Ibid. IX, 
1855), — in de Ommelanden van Batavia (Ibid. 
XVI. 1858/9), — op het land Bolang 1SS]~Bmtênzorg. 
(Ibid. XVIII, 1859), — op de Pamanookan- en 
Tjiasémlandcn (Ibid. XXX. 1868), — bij Tëlok 
Djambi in Krawang (Ibid.) XX. 1859) en bij Pasir 
Pandjangin Tegal (Jaarb. Alijnw. 1882. II), ofschoon 
op deze laatste plaats de laag ruim 3 M. dik is en 
over 1000 AI. aan den dag komt.

De bruinkolen, die op verschillende plaatsen van 
Madoera gevonden worden, b.v. bij Lésoeng Laoet, 
afd. Pamekasan, zijn zeer onzuiver en komen slechts 
in weinig uitgestrekto en dunne laagjes voor (Ver
beek, Java 54). — Ook op het eiland Bawean vindt 
men enkele dunne laagjes eener zeer jonge bruinkool 
(Ibid. I. 175).

In het algemeen kan men zeggen dat Java, ver
geleken bij Sumatra en Borneo, zeer arm aan 
kool is.

III. Westerafdeeling van Borneo. Reeds in 
het Nat. Tijdschr. v. N. I. 1850/1 komt een rapport 

proef, genomen op Z. M. Tjipanas, met 
kolen van Pontianak en kort daarna werd door R. 
Everwijn een onderzoek naar het voorkomen van 
dit mineraal in do residentie ingesteld (Ibid. VII.

;
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als do dikte dor brandstof; één dor lagen bevat tus- 
schon 195 en 255 cM. kool; c) het veld tusschen do 
Takooti-rivier en de Riam Kanan, tor lengto van on
geveer 11 K.M., waarin ten minste 4 gedeeltelijk ont- 
ginbare lagon voorkomen; het zuidclijksto deel van 
dit veld is het Djabok-Djclamadi-terrein, waarin 
men vroeger plan had do kolenmijn Delft (zie hierna) 
te vestigen en waarin ten minste 9 lagen zijn bekend 
geworden, waarvan 2 & 3 ontgin baar, resp. met 100 
—130, 60—S0, en 40—80 c.M. kool; d) het veld tus
schen de Riam Kanan en de Banjoe Irang ter lengte 
van ongeveer 15 K.M.; op het middelstuk zijn drie 
heuvelreeksen, meer naar het zuiden twee,en hier had 
do vroegere mijn Julia Hermina bij Kalangan hare 
ontginning en waren 3 weinig hellende koollagen be
kend, resp. van 105—150, 75 on 50 cRI. dikte, waar
van de beide eerste ontginbaar met goedo kool.

Do Martapoera-kolen komen in samenstelling on 
chemische eigenschappen tamelijk wel met die der 
Ombilin overeen; zij bevatten echter nogal veel 
hars, soms tot 2 %, en geven meest veel asch, door
dat zij dikwijls doorweven zijn met zcor fijne klei- 
bandjes; in dit opzicht maken de kolen van het veld 
d) een gunstig figuur. Op aschvrije kool berekend 
komt gemiddeld 5,4 % water en 74 % koolstof voor. 
In afwijking van de Sumatra-kool is die van Marta- 
poera niet aan zelfontbranding onderhevig en is ook 
het pyriet (zwavel-) gehalte meest zeer gering.

Van het voorkomen der cocenc kolen in het 
stroomgebied van de Barito gaf Kcmmcrling een 
goede en vrij uitvoerige beschrijving in hetTijdschr.

/Aardr. Gen. 1915 (zie ook Hi.schi in dat tijdschrift 
1908 p. 777).

Op het vaste land van Zuidoost-Bornco komen 
verder nog eocene kolen voor aan do Kloempang- 
baai bij Tandjong Déwa en Tandjong Batoc (Jaarb. 
Mijnw. 1888. TA. II), waarde koolformatie direct op 
serpentijn ligt en aan de Pamoekan-baai (Ibid.) bij 
Samelantakan, waar zij op diabaas is afgezet. Op 
beide plaatsen schijnt slechts één laag aanwezig te 
zijn, die tot ongeveer 2 M. dik kan worden, doch 
meerdere ldeibanden omsluit. Noordelijker zijn in do 
kuststreek geen eocene kolen meer bekend.

Bclangrijker dan de laatstgenoemde vindplaatsen 
zijn die op PocloeLaoct(Jaarb.Mijnw. 1888. TA. II), 
waar volgens Hooze drie lagen aanwezig zijn, die van 
af de noordpunt over 11 K.M. in Z.Z.W.-richting 
doorloopen en waarvan do ondersto vrij regelmatig 
2,5 M. dik is, terwijl de beide andere ongelijk van 
dikto zijn, resp. 30—275 c.M. en 45—130 c.M. Do 
gehecle lengte der koolformatie is 34 K.M., doch in 
de zuidelijke 22 Iv M. is slechts één laag bekend van 
gemiddeld 1 M. dikte. Het watcrgehnlte der Poeloe 
Laoel-kolon is G—7,5 %, hot zwavclgehalte is 0,6— 
1.3 %; door het vrij hoogo aschgehalte werdon zij 
vroeger wel 30 % boneden ongclseho kolen gesteld, 
doch door behoorlijk wasschcn en scparcoren kan dit 
veel verminderd worden. Evenmin als do Péngaron- 
kolen zijn zij aan zelfontbranding onderhevig.

Ook op eenige andere eilanden dezer bestuurs- 
afdeeling zijn soortgelijke kolen gevonden n.1. op 
Seboekoc (2 lagen, waarvan een van 1 Ar. dikte), 
Nangka bösar (3 lagen, w.o. een van 1 M. dikte) 
Nangka kötjil (hier werd vroeger een laag van 70— 
80 cM. ontgonnen), Soowangi (een dunne laag van 
25—50 cM. en eon zwaardere van 85 cM. mot veel 
kleisteenbankjes en daardoor onzuiver).

Bchooron de hiervoor beschreven kolen dezer re
sidentie alle tot de steenkolen, de na te noemen 
moeten tot de bruinkolen gerekend worden.

In het Nat. Tijdschr. v. N. I. X. 1856 publiceerde

II. F. E. Rant de resultaten van zijn onderzoek 
(1853) der bruinkoollagcn van Asêm-Asem (Zuid- 
Bornco, ton O. van kaap Sélatan)cn in Jaarb. Mijnw.
1893 worden deze mcdcdcelingen door Hooze aan
gevuld. Er werd vastgcsteld dat do bruinkoolforma- 
tio over ten minste 20-K.M. doorloopt en vermoe- 
dclijk samenhangt met die langs de zuidoost-kust. 
Behalve een aantal dunnere lagen (50—150 c.M.) is 
er één van circa 3 M. cn één die tusschen 6 en 10 M. 
afwisselt. Is dus de hoeveelheid zeer groot, de hoe
danigheid laat te wenschcn over; dc kolen bevatten 
tusschen 18 en 25 % water, veel hars en van 1,3—
2,7 % zwavel; zij behooren dus tot het jongste mio- 
ceen, misschien reeds tot plioceen.

Tot laatstgenoemde of een nog jongere formatie 
behooren echter zekerde kolen van den Boekit Oelin, 
ten N.O. van Martapoera (rechter stroomgebied der 
Riam Kiwa), waar door Rant (zie boven) zeven lagen 
waaronder drie van 4 M. en een van 12 M. dikte wer, 
den gevonden; de kolen zijn dof, branden als turf- 
geven weinig rvarmto en bevatten 43 % water.

Van de Pamoekan-baai langs de oostkust noor
delijk gaande, ziet men bijna overal de jongere 
koolformatie aan den dag treden. De kolen aan 
de Adang-baaiin Pasir openen dc rij, doch schijnen 
van zeer slechte hoedanigheid; ook aan de Balik 
Papan-baai zijn ze aanwezig, doch nog weinig 
bekend.

Van meer belang en beter onderzocht zijn de 
Koetei-kolcn (Hooze in Jaarb. Mijnw. 1887. TA.
I), welke in de buurt van dc hoofdplaats Samarinda 
in gewoonlijk ongeveer N.Z.-richting met ooste
lijke helling aan dc oppervlakte komen. De oudste 
en meest westelijke groep is die van Batoe Pang- 
gal, waar 12 lagen met 45—55° helling gevonden 
worden met ruim 10 M. kool, waarvan de 5 zwaar
ste tusschen 100 en 190 c.M. dik zijn. Het mine
raal bevat 10—13 % water, gemiddeld 2 % zwa
vel en wordt als oud-mioccen beschouwd. Ten
gevolge cener verschuiving is ook de meest ooste
lijke groep, die van Pörangat-Damar-Pélarang, 
van denzelfden ouderdom; op de beide eerste 
plaatsen zijn 15 koollagen bekend, waarvan 8 
ontginbaar met totaal 9£ M. kool cn dikten tus
schen 70 en 210 c.M.; te Pélarang kent men slechts 
8 lagen, alle ontginbaar, met 101 M. kool en dik
ten tusschen S0 en 230 c.M. Het watergehalte is 
hier 9—14 %, dat aan zwavel 4—3 %. Wat jonger 
(jong-miocecn) is de tusschen gelegen groep van 
Tenggaloeng Ajam-Lerong met IS lagen, die 30° 
naar O.Z.O. hellen, waarvan 15 ontginbaar met 
ruim 21 M. kool on dikten tusschen 80 en 250 
c.M. (7 lagen zijn dikker dan 150 c.M.). Het water- 
gohaltc bedraagt echter 18—22 %, terwijl zij 
3J % zwavel on veol hars bevatten; daarenboven- 
vorgruizon zij zeer stork, houden moeilijk stoom en 
geven veel vonken en roet, zoodat zij voor scheeps- % 
en loeomotiofgebruik ongeschikt zijn. — Hooze 
berekende dat men alleen door heuvelontginning 
over een lengto van 16 K.M. (langs de rivier ge
meten) bruto aan stukkolen zou kunnen winnen 
2h millioon ton uit dc jongere- en 1 millioon ton 
uit de oudero groep.

Verder komen in Koetci nog kolen voor aan do 
Sanga-Sanga rivier, waar 4 lagen bekend zijn, 
waaronder één van 4.30 M. dikte; do kwaliteit is 
echter inferiour en het watergolialto 14—15 % 
(Verslag Mijnwezen 1885/0). In ouderdom sjehij- 

zij met die van Pélarang overeen te komen.
Het aanwezig zijn van meerdere koollagen meer 
naar het binnenland kau niet worden betwijfeld.

non
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de cocon© Martapoera- on Pocloo Laut-kolcn 25 %, 
do Ombilin-kolcn 15 a 20 % beneden goodo Car- 
diffkolen gestold moeten worden. Het is echter 
gebleken dat met name de cocene kolen, indien 
enkele wijzigingen in rooster en trek worden aan- 
gobracht, ook bij hot gebruik van vele moderno 
ketels zeer goede stoomkolen zijn en zij worden 
dan ook geregeld bij verschillende gouvernements
diensten en bij de particuliere stoomvaartmaat
schappijen gebruikt. De speciale proeven, in 1911/12 
genomen, ton einde na te gaan of de Ombilin- 
kolen ondor de tegenwoordig gebezigde ketels dor 
oorlogsschepen kunnen worden gebruikt, wezen 
echter uit, dat zij niet aan de gestelde cischen 
voldeden (Jaarverslag Ombilinmijnen over 1912).

1. Verslag van proeven met indische kolen 
op Z. M. Tjipanas in April 1852 (Nat. Tijdschr. 
v. N. I. 1852).

2. P. v. Dijk. Over de waarde van eenige In
dische kolensoorten (Ibid. XV. 1858).

3. Vergelijkende proeven genomen met Oem- 
bilicn- en Engelsche steenkolen, aan boord van 
Z. M. stoomschip „Maas en Waal” in Mei 1872 
(Jaarb. Mijnw. 1872. II).

4. Verslag over de Bornco-steenkool en hare 
geschiktheid als brandstof (Jaarb. Mijnw. 1887. II).

5. Proeven op het S.S. Zwaluw mot Newcastle-, 
Péngaron-, Sémbalioeng-, Batoo Panggal- en As- 
sahankolen (Verslag v/h Mijnwezen o/h le kwar
taal 1883).

6. Proeven op het S.S. Ternate met Pénga- 
ron-, Sémbalioeng-, Pélarang- en Batoe Pang- 
galkolen (Ibidem).

7. Beproeving van Ténggaloeng Ajam- on 
Nowcastlekolon a/b S.S. Zwaluw (Verslag Mijn
wezen o/h 2e kwart. 1884).

8. Vergelijkende proeven met Ombilin-, Sém
balioeng-, Koctci-, Péngaron-, Assahan-, New
castle- en Cardiffkolen a/b van Z. M. Padang en 
het Gts. S.S. Zwaluw in 1881 (Jaarb. Mijnw. 1885).

9. Geschiktheid der Ombilinkolcn voor liet 
stoken onder waterpijpketels; proeven genomen 
a/b H. M. S.S. Holland (Jaarb. Mijnw. 1905).

10. Proeven met Ombilinkolcn a/b H. M. S.S. 
de Ruyter en Hertog Hendrik (Mededeelingen 
betreffende liet zeewezen, 31e deel, 3e afl,).

11. Proeven mot Ombilinkolcn mot een speciale 
marine-installatio aan do JSmmahavcn (Jaarver
slag Ombilinmijnen 1911. p. 16/18 en 1912 p. 11).

Is de waarde van het grootste gedeelte dor 
Indische kolen als sloornlcolcn niet hoog en soms 
zelfs gering te noemen, zij kunnen wellicht in niet 
te verre toekomst in aanmerking komen om, zoo- 
als men dat noemt, veredeld te worden, d.w.z. 
verwerkt op teer, ammoniak, misschien ook paraf
fine en niet in do laatste plaats op vloeibare brand
stof voor motoren. Behalve door Dr. E. 0. J. 
Mohr (Industriccle mogelijkheden in Ned.-Indië) 
is hierop de aandacht gevestigd door Mr. W, A. 
J. M. van Waterschoot van der Gracht in zijn 
Rapport over de opsporing van delfstoffen in 
Ned. Indië, 1915, p. 12—16.

Staats kolenexploitaties.
Reeds omstreeks het midden der vorige eeuw 

was de Regcering overtuigd van do wenschclijk- 
heid, om ten behoeve van eigen diensten (toen
maals alleen Marine) to kunnen beschikken over 
een eigen steenkolenmijn en het oog viel daarbij 
op de in het voormalige rijk van Bandjermasin 
gelegen afzettingen, waar in hot begin van 1846 
aan de Riara Kiwa-rivior een aanvang werd ge-

Dat tussclien do Koetei-rivier (Mahakam) on 
do Sangkoclirang-baai do kolenformatie gevonden 
wordt, kan als zeker worden aangenomen en aan 
de genoemde baai is zij ook bekend. Zij heeft 
echter niet de uitgestrektheid en het belang van 
die in Bërau (do rijken Gocnoeng Tabor on Sém
balioeng), die door Hoozo onderzocht is (Jaarb. 
Mijnw. 1SS6. TA.) en dicht bij de kust is gelegen. 
Aan den G. Sawar onderscheidt hij een onderste 
groep met 5 ontginbaro lagen (van 2 tot 44 M. kool) 
on een bovenste groep met 6 lagen, waarvan 3 
ontginbaar (van 1 tot IJ M. kool); de helling is 
10—15°, het watergelmlte 14—15 %, zoodat zij 
tussclien de beide Koetei-groepen in staan; er 
zouden volgens Hoozc netto bijna 2J millioen ton 
stukkolen door heuvelbouw to winnen zijn. — Een 
afzetting van echte jonge bruinkolen met meer 
dan 30 % water ligt tegenover het eiland Sëpi- 
nang; zij bevat 21 lagen met bijna 32 M. kool, 
w. o. 15 ontginbaar zouden zijn met dikten boven 
1 M. en tot 3.90 M. toe; de helling is hier 25°. 
Een steilere helling van 50° bezit een viertal lagen 
mot tezamen-10 M, kool, dat in Goenoeng Tabor 
aan de Sögari-rivier werd gevonden.

Nog noordclijker zijn bruinkolen bekend van 
het eiland Tam kan (oud-mioceen ?) en van de St. 
Lucia-baai, beide van inferieure kwaliteit (Hooze 
in Jaarb. Mijnw. 18S8. II).

V. Overige eilanden. Voor zoover do geologi
sche samenstelling der overige eilanden bekend 
geworden is, moet het onwaarschijnlijk geacht 
worden, dat ergens de kolcnformatic in eenigszins 
aanzienlijke uitgestrektheid voorkomt; een uit
zondering maakt wellicht Nieuw-Guinea, waar 
ton minste het voorkomen cener goede kolensoort 
zeker is, en Zuidwest-Celebes. Overigens zijn alleen 
onbeduidende hoeveelheden bruinkolen, meest van 
slechte kwaliteit, hier en daar aangetroffen. Do 
bekende vindplaatsen zijn: in de ondcrafd. Maros, 
Pangkadjéné, Barroe, Noord-Boni en in het lancl^ 
schap Tanêtè in Zuidwest-Celebes (Jaarb. Mijnw. 
1913 Plaat 9 der Verhandelingen en Nat. Tijdschr. 
VII, 1854); de kolen zijn hier grootendeels eoceen, 
docli ook jonger; het van gou vernemen tswege in- 
gestelde onderzoek werd in 1915 voltooid; op 
Batjan (Ibid. 1853 en 1854); in de residentie Ter
nate op het eiland Soda Bësi met 27 % water 
en op de oostkust van Noord-Halmaheira mot 
23 % water (Jaarb. MijnwT l&Sö. Iï)7

Technische waarde der Indische 
kolen.

=
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i Vrij wel van het begin van het bekend worden 
dier kolen af werden vergelijkende proeven ge
nomen onderling of met verschillende engel
sche (ook wel australischc en japansehe) kolen- 
soorten, ten einde de waarde onder den stoom- 

, ketel vast te stellen. Daar de staatsontginningen 
in de eerste plaats beoogden om de Marine van 
kolen te voorzien (later kwamen daarbij ook do 
Staatsspoorwegen) werden de meeste dier proe
ven genomen a/b van oorlogschepen of van schepen 
der Gouvernementsmarine; de voornaamste zijn 
hieronder opgegeven. Als algemeen resultaat kan 
worden vermeld dat de Indische kolen door hun 
geringer soortelijk gewicht een grootere ruimte 
innemen dan de meeste goede engelsche stoom
kolen, dat zij sneller verbranden en daardoor 
neiging vertoonen tot rook-

'
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en roetvorming. Do 
minder goede eigenschappen bijeengenomen zullen 
van de zooveel mogelijk gezuiverde Indische kolen 
de oud-miocene Koetei- en Berau-kolen 30 6,35%,

| :;
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maakt met de voorbereiding tot een ontginning, 
die „do Hoop” werd genoemd. Door do blijkbaar 
ondeskundige leiding word de mijnput vorkoord 
geplaatst en onvoldoende verzekerd; hij stortto 
in Mei 1848 ten declc in. Daar de plaats ook on
gezond was, werd zij verlaten en in de buurt van 
Péngaron een nieuwe mijn begonnen, dio door den 
G.G. Rochussen in persoon geopend en „Oranje- 
Nassau” genoemd werd. Do eerste administrateur 
was H. von Gaffron, terwijl in Maart 1852 de mijn 
onder het oppertoezicht van den resident werd 
gesteld. Er werd tot 1872 alleen door hcuvelont- 
ginning gewerkt, dus zonder mijnput, waarbij in 
maximum 70 M. hooge, doch naar O. en W. lager 
wordende heuvels over een lengte van 3500 M. 
in bewerking werden genomen, wat herhaaldelijk 
verplaatsing der laadplaatsen aan de rivier ten 
gevolge had. Van 1848 t/m. 1S72 werd verkregen 
ongeveer 1G3.000 ton uit de 3 lagen A, 0 en D, 
resp. 1.5 (0.8 goede kool), 2,6 (2.5 goede kool) 
en 1.4 M. dik. Een diepere laag F leverde alleen 
goede smecdkolen; overigens was het product als 
stoomkolen zeer geschikt. Het vervoer over do 
rivier tot Martapoera was echter dikwijls moei
lijk en kon slechts' in vaartuigen van geringen 
inhoud plaats hebben, waardoor dit transport 
niet alleen duur, maar ook ongeregeld was.

Nadat men reeds spoedig tot het besef was ge
komen dat Péngaron niet zeer gunstig voor ont
ginning gelegen was, werd den ingenieur Rant in 
1854 opgedragen een betere plaats op te zoeken; 
deze vestigde zijn aandacht op de heuvels Djabok 
en Djélamadi aan de Riam Kanan, doch slechts 
12 K.M. van Martapoera verwijderd (tegen Pënga- 
ron 50 K M.), waar 3 a 4 lagen van 100—ISO c.M. 
kool aanwezig zijn. Een reeks boringen word uit
gevoerd en in 1857 een algemeen plan voor do 
kolenmijn „Delft” door C. de Groot ontworpen, 
dat echter niet tot uitvoering kwam doordat in 
1859 hot personeel, behalve de toevallig afwezige 
ingenieur, door de Bandjar’sche opstandelingen 
werd vermoord. Later gaf men om verschillcndo 
redenen hot gcheclo plan open bleef men tePëngaron 
werkzaam.

Intusschen was de opmerkzaamheid gevestigd 
op de kolen in Koctei bij Samarinda, die voor 
afvocr heel wat gunstiger liggen dan die van Pé- 
ngaron en in kwaliteit daarvan niet te veel verschil
len. Na eonig onderzoek werd in 1861 bepaald 
dat te Pélarang een kleine ontginning zou worden 
geopend, evenwel met het doel die later over to 
doen aan een particuliere maatschappij. Ondcr- 
handelingen daarover leidden echter niet tot een 
resultaat; de werkzaamheden worden tot eindo

te kunnen af voeren. De van 1873 tot 1879 naar 
Bandjerinasin vervoerde kolen (26.440 ton) waren 
voor hot grootste deel van Asahan afkomstig; 
eerst in laatstgenoemd jaar nam de diepbouiv to 
Péngaron aan de productie deel, doch nog in 1880 
bleef Asahan bestaan, dat eerst 1881 werd opge
heven.

De omstreeks dien tijd aangebrachte grooto ver
anderingen in de Marinckctcls waren oorzaak dat 
do Pëngaronkolen, die voor een volkomen ver
branding lange vuurkanalen noodig hebben, bij 
do Marine niet meer gewild waren. Daarenboven 
leverde de ontginning steeds verlies op en kon do 
gemiddelde hoofdelijke jaarproductie met de aan
wezige dwangarbeiders niet hoogcr dan tot onge
veer 26 ton worden opgevoerd (het maximum bij 
de vroegere hcuvclontginning, bereikt in 1856, was 
38 ton). Tot Bandjermasin kostten de kolen fll 
de ton en daar de waarde op Java, in vergelijking 
met de geïmporteerde Engclschc kolen, op niet 
meer dan f 15 mocht worden gerekend, konden 
ze liet dure zeetransport naar Java, dat op min
stens f 6 de ton te stellen was, niet verdragen. Wel 
werden zij aldaar, b.v. bij do Bataviasche Haven
werken, gunstig beoordeeld, doch deze dienst ge
bruikte slechts kleine hoeveelheden. Proeven om 
in Europa van het kolengruis briketten te laten 
maken lieten zich aanvankelijk wel gunstig aan zien, 
doch tot het oprichten ccner brikettenfabriek werd 
toch niet overgegaan. Men was daarom in beginsel 
reeds tot een staking der werkzaamheden besloten 
toen een groote brand in de mijn, in Sept. 1884, 
waardoor men deze moest laten ondcrloopen,daartoe 
den doorslag gaf. Van 1879—1884 werden gepro
duceerd 58.700 ton kolen, waarvan 17.600 ton 
gruis (dus ^ 30 %).

Men trachtte nu de mijn en haren inventaris te 
verpachten en op 19 Nov. werd een uitbesteding 
te Batavia „gehouden, dio echter door gebrek aan 
gegadigden mislukte. Ten slotte werd in 1S88 do 
concessie „Oranje-Nassau” buiten openbare medo- 
dinging verleend aan J. Ph. v. d. Ploeg, die er echter 
niet in slaagde het noodigc werkkapitaal bijeen te 
brengen, zoodat geen aan vang met de ontginning 
werd gemaakt en de concessie in 1893 weer werd 
i n ge t rok ke i i/lZSZ *

In 1868 was het voorkomen van een uitgestrekt 
kolenveld in de Padangsche Bovenlanden door de 
onderzoekingen van W. H. de Greve bekend ge- 
wordon (De Greve. Het Oembilien-kolenveldin de 
Pad. Bvl. en het transport.stelsel op Sum. West
kust. ’s Gravenhage, Landsdrukkerij, 1S71); nadat 
dezo door een ongelukkig toeval om het leven was 
gekomen, werd zijn werk door R. D. M. Verbeek 
voortgezot (Jaarb. Mijnw. 1875. II en 1877. II). 
Ofschoon zoowel kwaliteit als kwantiteit der kolen 
zeer gunstig waren voor een exploitatie, was de vrij 
geïsoleerde ligging midden in Sumatra daarvoor 
een ernstig beletsel en daar de politieke toe. tand een 
af voer naar do Oostkust verhinderde, was hot ma
ken van een spoorweg naar de Westkust een eerst 
voreischto waarvoor ook al spoedig de noodigo 
opnemingen werden gedaan (J. L. Cluysenaar, 
Rapport o/d aanleg v/o. spoorweg ter verbinding 
van de Ombilin-kolenvelden met de Indisoho 
Zee. Dopt. v. Koloniën ’s Gravenhage, 1878). 
Men dacht in den aan vang alleen aan een parti
culiere ontginning en in de voorwaarden van uit
besteding, vastgesteld bij G.-B. van 20 Juli 1886 
No. 29, der Concessie Locnto (omvattende een deel, 
groot 640 bouws, van het Soongoi Doerian kolen -

JS72 voortgezet en daarna nam de sultan van Koe- 
tcidc mijn over en voorzag speciaal do Marine aldaar 
van kolen. Er werd gemiddeld ongeveer 600 ton 
per jaar geproduceerd, die tegen f 8.— f. o. b. 
geleverd konden worden; de kwaliteit was echter 
niet bijzonder goed; vooral het zwavelgchalte 
was hinderlijk.

Inmiddels had de hcuvclontginning te Pénga
ron langzamerhand haar einde bereikt (de lagen 
hellen hier 45° naar N.W.) en werd in 1868 besloten 
tot den aanleg van twee mijn putton (oen voor 

voor water en lucht) tot op onge- 
75 M. diepte. Ten einde echter geen onder

opvoer en een 
veer
breking dor productie te krijgen, werd in Juli 
1869 een tijdelijko heuvclontginning geopend to 
Asahan (een weinig ten westen van Péngaron), die 
pas in 1873 voldoende voorbereid geregeldwas om
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1007 300.099
1908 314.065
1909 339.694
1910 387.522

1916 485.000 
(voorl. cijfer).

1898 149.434
1899 181.325
1900 196.207
1901 19S.074 

In het geheel zijn dus geproduceerd tot uit.
1916 ong. 6£ millioen ton.

veld) werd dan ook den concessionaris de ver
plichting opgelegd tot den aanleg van een stoom - 
spoorweg over Solok __en Padang Pandjang naar 
Padang (Brandewipisbaai); "<Ic "kosten werden op 
t" l2 millioen begroot. Daar intusschcn de Regce- 
ring een beslissing wenschte uit te lokken over de 
vraag of het niet beter was den spoorweg door 
den Staat te doen aan leggen, werd in Nov. 1886 
bekend gemaakt, dat de uitbesteding niet zou 
plaats hebben. Nadat genoemde beslissing in po
sitieven zin was beantwoord en met den aanleg 
reeds was begonnen, werd bij de wet van 2S Dec. 
1891 (Ned. Stb. No. 223) bepaald dat ook de kolen
exploitatie der Ombilinmijnen voorloopig van 
staatswege zou geschieden; in 1892 werd met de 
proefontginning een aanvang gemaakt.

Tot nog toe is alleen het Socngei Doerian-kolen
veld voor een deel in exploitatie gebracht. Men is 
evenwel in 1913 aangevangen door boringen het 
Sigaloet-terrein nader te verkennen, terwijl ook 
het geologisch detailonderzoek ter hand genomen 
is; in het Westelijk deel bleek een groote over
eenstemming met het Docrianveld: laag C komt 
voor in 2 banken (I van 3—5 M. en II van 2—3 
M.), terwijl laag A (III) 2—24 M. dik is. Ook 
is men met de verkenning van het Param balian- 
kolenveld begonnen (1914).

In ontginning waren tot 190S twee lagen en wel 
uitsluitend door heuvelbouw: een bovenste laag 
A, ruim 2 M. dik (aan het dak bevindt zich een 
brandscliieferpak van 40 c.M., dat tegen de zeer 
slechte, brokkelige schalies moet blijven staan, 
ook de vloer is slecht en heeft neiging tot opzwel
len) en een onderste laag C, welker dikte op gemid
deld 7—8 M. is aan te nemen, doch waarvan de 
beide uitersten 0.50 M. en 17—18 M. zijn; de 
vloer wordt gevormd door schalies, daarboven 
komt circa 1 M. naar boven in kool overgaande 
brandschiefer, vervolgens 5—6 M. kool met in 
het midden een dun laagje brandschiefer, daar
boven weer 1 M. brandschiefer, waarop 2 M. 
kool rust; het dak, een dunne laag schalie onder 
gehande zandsteen, is zeer goed en de galerijen 
blijven dikwijls zonder cenige ondersteuning.

De algemeene strekking der lagen was in de eer
ste jaren Z.O.—N.W. met plotselinge plaatselijke 
afwijkingen naar O.W.; verder naar het Noorden 
draaide de strekking tot Z.W.—N.O.

De vertikale afstand tusschen A en C was 30—40 
M., doch naar het noorden schijnen zij wat 
meer tot elkaar te naderen. Tuschen beide lagen 
komt nog een derde, B, voor, die aanvankelijk 
niet meer dan 80 c.M. kool bleek te bevatten en 
toen niet ontgonnen werd, doch welker dikte ver
derop tot 14 M. vermeerderde, zoodat sedert 1908 
ook deze laag in exploitatie is gebracht; overigens 
werd Jaag B gebezigd als afvoerbasis van laag A, 
daar het dak beter is.

Per 1 October 1913 worden van do steenkolon- 
maatschappij Poeloc Laoet overgenomen de op 
Pocloe Laoet gelegen stecnkolenconcessies en deze 
verder van gouvemementswege ontgonnen.

De producties waren hier:
1904... 16.860 ton 1911... 154.918 ton
1905... 78.168 „ 
1906.

1912.. . 148.101 „
1913.. . 126.445 „ 
1914.

87.243 „
92.804 „
99.143 „

1909.. . 140.129 „
1910.. . 133.788 „
Bij G. B. van 19 Oct. 1916 no. 45 werd bepaald

dat in eigen belleer (op kolen) zal worden ontgon
nen een terrein (van ong. 125 H.A.) gelegen aan 
de Enim-rivier, een weinig bezuiden Moeara Enim 
bij de doesoen Lingga; de bedoeling is blijkbaar 
de Zuid-Sumatra-spoor daarmede van brandstof 
te voorzien; met de voorbereiding der ontgin
ning is reeds een aan vang gemaakt.

1907 128.505 „
1915.. . 117.710 ,,
1916.. . 124.000 

(voorl. cijfer.)

1908

Particuliere europeescho ontgin
ningen.

Onder do eerste concessies tot mijnontginning, 
door het Ned. Ind. Gouvernement verleend, be
hoorden zulke tot winning van kolen. In 1852 reeds 
werd door D. J. van den Dungen Gronovius con
cessie gevraagd voor ontginning van kolen aan do 
Mahakam-rivicr; hij voldeed echter niet aan do ge
stelde voorwaarden en na zijn overlijden bleef do 
zaak rusten.

In 1854 werd aan R. J. W. P. Wijnmalen de 
eerste kolenconcessic: Banjoe Irang verleend; zij 
was gelegen bij Kalangan in het zuid westelijk uit
einde van het veld IV d. (zie boven) in de afd. 
Martapoera. De mijn Julia Hcrmina leverde in 1859 
de eerste lading kolen af; spoedig daarop werd liet 
geheele personeel door de Bandjareezen vermoord 
en sedert werd de ontginning niet meer hervat. In 
1879 werd de concessie ingetrokken.

Op de bruinkolen in de afd. Banjoe Asin (Paleni- 
bang, zie onder I. G) werd in 1874 aan G. Burrows 
de concessie Toenkal verleend, waarvan wel eenig 
product werd verkregen, doch die niet in geregelde 
exploitatie kwamen 1904 werd ingetrokken; do 
kolen bleken een groote neiging tot uiteenvallcn 
te bezitten.

II

!

. :

Een langere levensduur was beschoren aan do 
steenkolen concessie, die aan eenige hoeren in 1880 
werd verleend op een terrein langs beide oevers 
der Mahakam in ICoetei en die in 1888 op do 
Steenkolen Mij. Oosl-Borneo, de latere Oost-Borneo 
Mij., werd overgedragen. Ook hier waren sommige 
lagen in de heuvels reeds door de inlanders ontgra
ven. De Mij. zelve,die de ontginning met den meesten 
ernst ter hand nam en bij Batoe Panggal, Loa 
Rantei, Pérdjiwa en Pelarang mijnen opende en 
zelfs tot diepbouw overging, produceerde vanaf 
1888 tot einde J9J3 een hoeveelheid van 250.000 
ton (de grootste jaarlijkscho productie was ruim 
21.000 ton) en werkte steeds met verlies, zoodat 
thans de winning alleen plaats heeft door onder

De afbouw der kolen had veel te kampen met 
zelfontbranding van het mineraal, door den op
tredenden grooten druk; sedert echter tot het 
spoelend opvullen is overgegaan is dit kwaad 
grootendeels verholpen. Het bedrijf geschiedt zoo 
goed als geheel electriseh; de centrale te Sawah 
Locnto leverde in 1912 bijna 4£ mill. K.W.U.

De bruto producties in tonnen zijn als volgt: 
1892/3 47.833
1894
1895
1896
1897

::

1902 180.702
1903 201.292
1904 207.280
1905 221.410
1906 277.097

1911 406.395
1912 407.452
1913 411.071
1914 443.141 ■ contract werkende inlandsche aannemers.
1915 453.177

72.452
107.943
126.284i!
142.850 Als resultaat van een einde 1886 gehouden open-
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baro inschrijving werd aan A. G. Bosch in 1887 do 
concessie Tanisari verleend, omvattende een mijn- 
vcld, gelegen in het eoccne kolenterrein bij Soeka- 
boemi (Preanger), die in 1801 op de „Mij. Tanisari 
tot exploitatie van kolenmijnen” werd overgedragen. 
Do exploitatie evenwel leverde het bewijs, dat do 
ontginning niet winstgevend kon zijn on do con
cessie werd in 1893 teruggegeven.

Een andere concessie voor kolen op Java n.1. 
die, gelegen in het district Sédan der res. Rem
bang, werd aan A. W. de Rijk in 1890 verleend 
on in 1893 op do Soerabajasche Bank- en Handels- 
voreeniging overgedragen. Ook deze ontginning 
kwam niet tot bloei, ofschoon men zelfs een bri
kettenfabriek oprichtte Ingevolge art. 39. a. der 
Ind. Mijnwet is do concessie vanaf 1 Mei 1907 
vervallen.

Over de in 1888 verleende concessie Oranjo-Nnssau 
bij Péngaron werd reeds gesproken.

Het is niet te verwonderen dat de kolen op 
Poeloo Laoet de aandacht trokken; in 1890 werd 
aan P. van Dijk en G. Boissevain de concessie 
Kota Baroo verleend, die echter 12 jaar later werd 
ingetrokken, omdat toen nog geen aan vang met do 
ontginning was gemaakt.

Do concessie Mathildc aan de Balik Papan-baai, 
in 1891 op steenkolen verleend, werd in 1S97 ook 
op petroleum uitgebreid; omgekeerd werd ten aan
zien der petroleumconcessie Louise (1891) aan do 
Sang.vSanga bepaald, dat deze zich ook tot steen
kolen zou uitstrekken. Van beide concessies, ver
leend aan J. H. Menton on door dezen in 1899 op 
do Ned. Ind. Industrie- on Handelmaatschappij 
(eigenlijk do Shell Transport- & Trading Co.) over
gedragen, werd slechts een kleino hoeveelheid kolen 
voor oigen gebruik (^ 10000 ton) verkregen.

Do bekende bruinkolen van Darmo aan do Enim- 
rivier (Palembang) werden met de concessie Baha- 
ngau in 1893 in ontginning afgestaan aan J. Molden- 
hauer, later (1909) aan do Explotatie Mij. Lematang 
to Batavia. De eerste concessionaris vergenoegde 
zich met het opkoopen tegen vaste prijzon van do 
kolen, gedolven door inlanders, die ze tevens naar 
Moera Enim en Palembang verscheepten. Do hoe- 
veelhoid was nooit belangrijk en zelden meer dan 
300 ton p. jaar. Ook do Mij. ging, voor zoover be
kend, nog niet tot exploitatie over.

Voor de ontginning van kolen in het landschap 
Indragiri word in 1893 aan J, M. E. van Oostorzoo 
do concessie Tjinako verleend, die in 1.898 op do 
Tjonako Steenkolen Mij. to Amstordamf later op 
11. J. do Jong Schouwenburg, werd ovorgedragen. 
Van een exploitatio was nooit sprake; do ligging 
vrij diep in hot binnenland is dan ook niet bij
zonder gunstig.

Rekent men do onbelangrijke concessie Nang- 
goolan (in Djokja aan H. W. van Dalfson op bruin
kool) in 1900 niet mede (deze word 1912 ingetrok
ken), zoo duurde het — hoofdzakelijk doordat hot 
kapitaal zich uitsluitend op petroleum- on goud
winning wierp — tot 1902 voordat een nieuwe 
kolenconcessio: Poeloo Nangka (eon dor kloinero 
oilandon van Zuidoost-Bomeo) werd vorleond, die 
conigo woinigo jaren lang een bescheiden hoeveel
heid product aan do markt bracht on in 1908 
werd ingetrokken.

Dozo werd spoedig, in Januari 1903, gevolgd 
door do belangrijke concessie Poeloo Laoet, 
spronkolijk aan A. Janssen verleend on het volgende 
jaar op do Steenkolen Mij. Poeloo Laut te Amstor- 
dam overgedragon. Onder uitstekendo technische

leiding producccrdo dezo Mij. uit de beide hoofd- 
lagon tot cindo 1912 bijna 1 millioon ton, waarvan 
do laatste 4 jaren gcmiddold 145000 ton. Dezelfde 
Mij. verkreeg in 1900 en 1907 do concessies Kota 
Baroe, Sëmblimbingan en Sëmboeloean, allo drie 
op Pocloe Laoet en aansluitend aan de eerste; hierop 
werd echter nog geen ontginning gedreven. Niet
tegenstaande de vrij aanmerkelijko productie en den 
vlotten verkoop kon ook deze Mij. over het in de 
zaak gestoken kapitaal geen behoorlijk dividend 
uitkeeren; de concessies werden met ingang van 
October 1913 door het Ned. Ind. Gouvt. aange
kocht voor een som, die f 3.200.000 niet mocht te 
boven gaan.

In het jaar 1903 werd ook een gedeelte van het 
Bajah-kolenveld in het zuiden van Lëbak (Bantam) 
aan den Heer A. R. W. Kerkhoven in concessie ge
geven ; van een exploitatio werd nog niets vernomen.

Tussehen de jaren 1900 en 1905 beproefde een 
consortium, onder leiding van Dr. Fischer te Soera- __ 
baja, de ontginning der bij Moeara Tèwèh (aan de 
Bantb) aan den dag komende koollagen; de maat
schappij Loë Katjang werd daartoe opgericht. Ver
schillende omstandigheden waren oorzaak dat deze 
poging geen succes had; de maatschappij ging fail
liet en de reeds aangevraagde concessie Loë Ka
tjang werd ingetrokken.

De kolen in de Ommelanden van Benkoelen, bij 
den Boekit Soenoor, waren reeds in 1891 door J. 
Walland en R. Wijnen in concessie aangevraagd, 
doch door verschillende omstandigheden kwam het 
niet tot verleening. Eerst in 1904 kwam deze tot 
stand, doch thans aan R. v. d. Vossen, die echter 
reeds in 1907 intrekking verzocht. — Mede in 1904 
werd goedgekeurd de overeenkomst gesloten tus- 
schen O. A. Haggcnmacher te Tandjong JBalgLeji 
het Zelfbestuur van Koealoe en Leidoeng (Oostk. 
v. Sumatra), waarbij onder den naam Arang 
Batoe Kwaloe concessie voorde winning van steen
kolen werd vorleend in een gedeolte van het land
schap Koealoe. Het is niet bekend of reeds met de 
werkzaamheden een aanvang is gemaakt.

Do kolen in het landschap Salimbau (West- 
Borneo) waren tweemaal het onderwerp van con- 
cessie-aan vragen. De eerste maal werden zij in 1905 
(concessies Salimbau I—VI) verleend aan J. H. G.
E. David, die zo op de Steenkolen-Mij Salimbau 
overdroeg; wegens nict-betaling van den vastge- 
stelden minimumcijns werden zij 1908 ingetrokken. 
Intusschen had genoemde heer in 1907 vier nieuwe 
overeenkomsten mot het Zelfbestuur van Salimbau 
gesloten, die door het Gouvt. werden goedgekeurd 
on waarbij hom do kolenconcessies Salimbau I. A—
IV. A werden vorloond; ook deze worden echter in 
1910 ingolrokken.

Voor kolonwinning aan de Pamoekan-baai (Zuid- 
oost-Bornoo) werd in 1905 eon concessie verleend 
(Goenoong Batoe Besar) aan B. J. W. E Broers 
te Bandjermasin; van een exploitatio kwamen geen 
berichten in.

Do concessie Pooloo Miang, in 1905 aan de Ko
ninklijke verleend, beoogt, behalvo de winning van 
petroleum, ook die van steen- en bruinkolen 
do Sangkoelirang-baai (Oost-Bornco); vermoedelijk 
zullen hier slechts kolen voor eigen gobruik worden 
gedolven.

Aan R. Ü. Verbeek wordon in 1909 twee 
cessies, Bookit Poolai en Boekit Doerian, vorleend 
voor de winning van steonkolon in do afd. Painan 
(Sum. Westk.), die beide in do Mij. Salida werden 
ingébracht. Indien hot tot exploitatie komt, zal

aan

con-
oor-
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onzuiver door de primitieve manier van wer-dit- waarschijnlijk eveneens voor eigen gebruik zijn.
— Ook do concessie Sarik, aan den zelfden verleend, 
alsmede de concessie Pagaran Si Ajoe (Padang , 
SidempoeaxO van de Gebr. Vcth te Padang, of
schoon in hoofdzaak voor goud- en zilverwinning, 
bevat tevens steonkolen onder do geconeessioneerde 
mineralen.

Het jaar 1909 zag verder nog de vcrleening 
van twee steen koolconcossies, Retèh 1 en II, in 
Indragiri aan do Explor.- en Exploit.-Mij. Retèh te 
Tandjong Pinang en twee andere, Gocnoeng Koe
pang I en II, aan do Zuid-Borneo Mijn-Mij te 
Bandjermasin, die ten zuiden van Martapoora, 
ten N.O. der vroegere concessie Banjoe Irang, zijn 
gelegen en waarop de exploratieworkzaamheden 
reeds hebben plaats gevonden.

De te Batavia gevestigdo Explor.-Mij. Lematang 
verkreeg verschillende kolenconcessies in Palom- 
bang, t. w. Bockit Asem in 1911, Bookit Boonian, 
Soeka Marinda, Boeldt. Këndi en Boekit Ringin 
in 1912; alle zijn gelogen in doafd. Palembangscho 
Bovenlanden.

Eindelijk werden in 1916 de 3 kolen concessies 
Parapatan, Progress en Elorence in liet landschap 
Sëmbalioeng (Oost-Borneo) verleend aan de sedert 
kort opgoriehte steenkolen maatschappij Parapattan 
te Batavia, terwijl ook de concessie Banjoe Irang 
van J. A. Lohr (1916), in de afd. Martapoera, 
behalve de winning van diamanten ook die van 
steenkolen beoogt. — Verder werden aan de Lam- 
pongscho Exploratio-Mij. drie kolenconcessies: Elsa, 
Frida on Irma toegekend.

Op uit. 1916 waren nog 19 concessieaanvragen 
voor kolen in behandeling, grootendecls voor terrei
nen inde Zuider- en Oostcrafd. v. Borneo, benevens 
voor enkele in Sumatra’s Oost- en Westkust.

Uit het voorgaande volgt, dat vrij wel vooralle 
eenigszins voor ontginning in aanmerking komen
de kolenvoorkomens in den Indischen Archipel 
concessies werden aangevraagd, dat evenwel slechts 
een uiterst kleine minderheid tot werkelijke ex
ploitatie is gekomen en dat geen enkele exploi- 
teerende steenkolenmaatschappij nog een behoor
lijke winst heeft opgeleverd.

Voor de juiste plaats en meerdere bijzonder
heden van de concessies tot uit. 1913 kan worden 
verwezen naar het Jaarboek 1914 van het Gcolo- 
gisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Neder
land en Koloniën, waarin ook een concessiekaart 
is opgenomen, en verder naar de Extra Bijvoeg
sels der Javasche Courant, betrekking hebbende 
op het mijnweeën.

Inlandsciie
ningen. Hiervoren is reeds medegedeeld, dat in do 
Westerafdeeling van Borneo de kolen voor inland- 
eche rekening werden - uitgegraven en verkocht; 
in 1889 rekende men daarvoor f 1.—■ per pikol 
(‘/ie ton) behalve liet transport naar Pontianak, 
waarvoor circa f 8.60 per ton werd betaald; deze 
kolen kwamen dus aan de Marine zeer duur te 
slaan. Ook op Poeloc Laoet werden sedert 1815 
door het hoofd van Koesan, Batoe Litjin en Poe- 
loe Laoet kolen gedolven en langzamerhand ont
wikkelde zich hier een geregelde ontginning, die 
in 1880 zich reeds vanaf kaap Pamantjingan tot 
bezuiden Kota Baroe uitstrekte. Er werd 
ongeveer 5000 ton p. jaar verkocht. Een der mijnen 
werd later geëxploiteerd door N. 0. Paulus, dio 
ook bij Tandjong Déwa aan de Pamoekan-baai 
een mijn geopend had. De kolen werden te Kota 
Baroe voor f 6 a f 7 f. o. b. geleverd, doch

zeer
ken en het ontbreken van cenigo zuivering. Do 
dagzoomen der lagen op do Nangka-eilanden wer
den eveneens door inlanders ontgonnen. Mot het 
vcrleenen der concessies kwam hieraan natuurlijk 
een einde.

Te verwonderen is het niet, dat de bijna ontel
bare plaatsen, waar op het vaste land der even- 
genoemde residentie do koollagen aan de opper
vlakte komen en daarenboven dikwijls gele
genheid bieden tot een weinig kostbaren houvel- 
of dagbomv, door de bevolking benut werden 
om op gemakkelijke wijze geld te verdienen, te 
meer daar een zeker aantal lieden in do mijnen 
der Oost-Borneo Mij. en elders een, zij het ook 
vrij geringe, kennis van mijnbouw had opgedaan. 
In de landschappen met Zelfbestuur namen ge- 
u'oonlijk de hoofden de leiding, waarbij nu en 
dan een Europeaan met die hoofden een royal- 
ty-contract sloot; in de gouvemementslanden za
gen vermogende inlanders en Climeezen al spoedig 
het voordeel in, dat zij met koolwinning konden 
behalen, waarbij dan niet zelden het mes dubbel 
sneed, aangezien zij tevens aan de werklieden de be- 
noodigde levensbehoeften leverden. Door het be
stuur werden in den regel dergelijke ontginningspo- 
gingen aangeu'akkerd. Zoo werden boven Moeara 
Téwèh verschillende exploitaties geopend (Kem- 
merling in Tijdschr. Aardr. Gen. 1915) en ook in 
het Martapoera’sche, waar de ligging voor afvoer 
gunstig was. In Koetei liet de Oost-Borneo Mij. 
door een inlandschen aannemer onder contract
werken, terw'ijl ook de Sultan voor zijn kleine 
vloot van stoom barkassen hier en daar de kool 
liet uitbreken.

Vooral echter trokken de aandacht de kool- 
heuvels in de Tidoengsche landen, waar het pri
mitieve inlandsche ontginningsbedrijf reeds lango 
jaren aan den gang was en ook hier waren het 
wrecr enkele Europeanen, die de ontgraven kolen 
opkochten en ook wel kapitaal fourneerden.

In de Koloniale Verslagen wordt geregeld een 
overzicht gegeven van dc jaarlijkscho producties 
dezer soort ontginningen.

Uit0. 1916.
KOLEN (HOUTSKOOL, HOUTSKOOLBRAN- 

DERIJEN). Het branden van houtskool behoort tot 
de kleine industrieën in Ned.-Iudië, vooral op en na
bij de hoofd plaatsen, waar het artikel door Europe
anen, Inlanders en Chineezen gebruikt wordt voor 
het aanleggen van niet-rookend vuur bij de berei
ding van spijzen en voorliet verwarmen van strijk
ijzers. De arang(MAL.) wordt per pikoelan in manden 
verkocht door venters, die er mede aan de huizen 
komen en ook op allo groole pasars. Als de besto 
houtskool geldt die van tamarindehout, als het 
minst rookgevend en het langst gloeiend. Op Suma- 
tra wordt arang veelal van klapperdoppen (tëm- 
poeroeng, batok) gebrand. In T groot wordt houts
kool gebrand op de eilanden van den Riouw-Lingga- 
archipe], vanwaar ze met tongkangs (Chineescho 
vaartuigen) naar Singapore wordt verscheept en 
dan haar weg vindt naar Siam. Het aantal liouts 
kool branderijen is vrij aanzienlijk.

KOLENOPSLAG. Omtrent opslag van steen
en bruinkolen in loodsen en in de vrije lucht 
komen voorschriften voor in Ind. Stb. 1913 no. 
579.
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ü KOLIK. Zie VAARTUIGEN.
KOLINTANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
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do bestuursambtenaren in Ncd.-Indië, zoo ook van 
’s Lands Plantentuin to Buitenzorg, do Gouvemo- 
rncntskinacultuur en bet Indisch bosch wezen, bij
dragen ontvangen, gelijk ook door vele Indische 
cultuurmaatschappijen, handclsondemcmingen en 
belangstellende particulieren de verzamelingen ver
rijkt werden. In het bijzonder hebben ook koloniale 
en internationale, kleinere en grootere tentoonstel
lingen tot den rijkdom van het museum bijgedragen, 
vooral die te Batavia in 1865 cn 1893, te Paramaribo 
in 1876, te Amsterdam in 1883, te Parijs in 1867, 
1878 en 1889, te Weenen in 1873, te Pfuïadelphia 
in 1876, te Arnhem in 187ó, te Breda in 1893, te 
’s Gravenhage ïn^lbOo, enz.
"In 1884 achtte de Maatschappij t. b. v. Nijverheid 

het raadzaam, dat het Koloniaal Museum een meer 
zelfstandig bestaan verkreeg; ook werd het 
doel dezer instelling duidelijker aangegeven en hare 
versterking en uitbreiding beter gewaarborgd. In 
het toen door directeuren der Mij. vastgesteld en in 
1897 en in 1906 aangevuld reglement waren de aard 
en het doel als volgt omschreven: Het Koloniaal Mu
seum bestaat uit verzamelingen van grondstoffen, 
natuurvoortbrengselen van volksvlijt uit de kolo
niën en overzeesche bezittingen; aan het museum 
zijn eene boekerij en een laboratorium verbonden. 
Het heeft ten doel do verspreiding van kennis aan
gaande de voortbrengselen van de koloniën en over- 
zeescho bezittingen; dit doel zal men trachten te 
bereiken door a) het uitgeven van een beschrijven- 
don catalogus van den inhoud van het museum, b) 
het onderzoeken van nieuwe of minder bekende 
grondstoffen, c) het algemeen bekend maken van de 
resultaten van het sub b genoemde onderzoek, en 
van andere de koloniale voortbrengselen betreffende 
onderwerpen, d) het geven van inlichtingen en ver
strekken van monsters aan hen, die zich daartoe 
aanmelden, e) het verleenen van medewerking aan 
alle departementen der Mij., die tijdelijk tentoonstel
lingen in hun kring wenschen to houden, /) het ver
strekken van verzamelingen voor het aanschouwe
lijk onderwijs aan de scholen”.

Bij deze organisatie in 18S4 werd eene afzonder
lijke commissie ingestcld, die het beheer over het 
museum zou voeren onder toezicht van een Raad 
van Bestuur cn behoudens de rechten der Mij., die 
van toen af echter do inmenging in de zaken 
het museum aan deze commissie en dezen raad ovor- 
droog.

Do genoemde raad werd gevormd uit personen, 
die aan het museum eene geldelijke ondersteuning 
verleenden van / 50 per jaar of ƒ 500 in eens, en 
tevens deze instelling door hun invloed en voor
lichting wilden schragen. In 1S97 bedroeg het aan
tal raadsledon 80, goeddeels chefs van handels
huizen. Het voorzitterschap van den raad en de 
commissie werd eerst govoerd door den oud-Min. 
v. Koloniën J. T. Crcmcr, later door den heer W. P. 
Grocnoveldt en laatstelijk door den heer P. J. van 
Houten.

De inkomsten van het museum bestonden uit de 
jaarlijksche bijdragen der raadsleden, uit subsidiën 
der Maatschappij van Nijverheid, on later ook nog 
uit subsidiën van liet Rijk, de provincie Noord-Hol- 
land cn de gemeento Haarlem. Het musoum had 
geenerlei eigen fondsen cn de geldmiddelen waren 
meestal gering. Do met het Museum verkregen 
resultaten waren echter veel grooter dan de rniddo- 
lon konden doen verwachten, zulks tengevolge 
van do belangelooze medewerking van velen.

Van af de oprichting in 1864 fungeerde als Direc-

KOLONEDALE. Zetel van den gezaghebber der 
onderafdceling Boengkoc en Mori, afdecling Oost- 
Oelebes, gouvernement Celebescn Onderh. De plaats 
ligt in liet Westen van do golf van Tomori gunstig 
als haven, maar door het achterliggende Lam- 
bologebcrgtc ongunstig, wat betreft de verbinding 
met het achterland. Koloncdalo bestaat uit 3 wijken, 
waarvan de Noordelijksto Kampong Badjo heet, 
ofschoon er gcon Badjoreczon wonen, de middelste 
met de woning van den Radja, Sakita en de Zui
delijkste den naam van Toboengkoe draagt. Er 
wordt een levendige inlandsche handel gedreven met 
Chincezen van Makasser en Bocgineezen van Konda- 
ri; zelfs zijn er eenige Ara"bicren, wier pakhuizen ge
vuld zijn metdamar en rotan, door de inboorlingen 
van het binnenland strandwaarts gebracht. Het 
is een welvarende plaats, waarvan het aantal zie
len op 1200 tot 1500 wordt geschat, allen Moham
medanen, die zich echter niet streng aan hunne 
godsdienstplichten houden, al is de moskee, een 
zeer net gebouw, van steen opgetrokken en met 
vloertegels belegd, door vrijwillige bijdragen onder 
de leiding van een paar geestelijken in korten tijd 
gebouwd. Er is een Inlandsche school cn voor het 
bestuurstoezicht is er een Inlandsche bestuursassis- 
tent geplaatst. De vrouwen munten door schoono 
gelaatstrekken uit.

KOLONIAAL INSTITUUT. Zie INSTITU
TEN.

KOLONIAAL MUSEUM. Hot Koloniaal Museum 
to Haarlem was eene stichting der Nederlandsclio 
Maatschappij van Nijverheid (Zie MAATSCHAP
PIJEN ), die op 1 Januari 1913 werd overgedra
gen aan het Koloniaal Instituut te Amsterdam (Zie 
onder INSTITUTEN).

Het voorstel tot stichting van eene blijvende 
nijverlicidsinstelling, gewijd aan de voortbrengse
len der Nederlandsche koloniën, ging uit van het U- 
trechtscho departement der Mij. en was afkomstig 
van Prof. J. W. Gunning. In do algemeenc vergade
ring van 1864 werd dit voorstel aangenomen cn 
droegen directeuren den algemeenen secretaris der 
Mij., F.W. Van Eeden, op, allengs eene koloniale 
verzameling bijeentebrengen. Met liefde aanvaard, 
werd deze taak door Van Eeden op uitnemende 
wijze cn met groote volharding uitgevoerd.

Spoedig groeide de collectie aan. Uit binnen- 
en buitenland kwamen verschillende waren verza
melingen bijeen; to Paramaribo vormde zich eene 
commissie (van 1867—’70) voorliet to vormen mu
seum en vooral liet de Ned.-Indische Regecring 
zich in deze zaak niet onbetuigd. Zoo schonk het 
Dep. v. Kol. in 1865 eene collectie rotansoorten, 
in 1867 eene schoono verzameling van 1320 Indi
sche hout monsters, in 1869 van 400 vezelstoffen en 
350 soorten rijst, enz. De te Haarlem bijeengebrachte 
verzamelingen waren in vijf jaren zoodanig tocgc- 
nomon, dat directeuren der Mij. in 1871 besloten, 
het Koloniaal Museum voor het publiek 
opentestcllen. Do minister Mr. J. R. Thorbecko had 
voor dit nieuwe museum beschikbaar gesteld een 
gedeelte van het „Paviljoen Welgelegen” in den 
Haarlemmer Hout,'dal' toenmaals cëmgszins in 
verval geraakt was. doch later (in 1869) van lands- 
wege werd hersteld.

De plechtige opening van het Koloniaal Museum 
had plaats op 10 Juli 1871 door den voorzitter der 
Mij., Dr. A. Vrolik, in het bijzijn van don Minister 
v. Kol. Mr. P. P. Van Bosse. In de volgende jaren 
hield do ontwikkeling van hot museum geregeld 

. Vooral werden doorzendingen van verschillen-
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dat het Koloniaal Museum tot bloei gekomen is, 
zij het ook langzaam en door bijzondere inspanning; 
wat die bloei vooral belemmerde, was het geheel on
voldoende en bovendien weinig stabiele van de 
geldmiddelen der instelling en hare gebrekkige loca- 
liteit te Haarlem; het Paviljoen is niet als museum 
gebouwd en de plaatsing van twee musea onder één 
dak heeft verschillende bezwaren.

Uitgaven van het koloniaal museum:
o) Catalogus. Het plan om een algemeenen 

bcschrij venden catalogus van het KoloniaalMuseum, 
tevens als handleiding tot de kennis der voortbreng
selen van de Nederlandsche overzeesche gewesten, 
samen te stellen, werd in 1881 gevormd en is met 
geldelijke ondersteuning der Regeering grooten- 
deels tot uitvoering gebracht. Er zijn 18 deeltjes 
verschenen van dezen catalogus (bij de Erven Loos- 
jes te Haarlem) en men mag zeggen, dat weinige 
geschriften zooveel tot de praktische kennis onzer 
Indische producten hebben bijgedragen als deze 
handige, met zorg bewerkte, boekjes, die bij duizen
den in Indic en Nederland verspreid zijn. De indee- 
ling van dezen catalogus is als volgt: 1) Koffie (2de 
dr.), 2) Thee (2de dr.), 3) Cacao en Vanielje, 4) Kina 
(2de dr.), 5) Suiker (2de dr.), 6) Specerijen, 7) Tabak 
(2de dr.), 8) Rijst, alle door Dr. Ii. W. Van Gorkom,
9) Vetten en Oliën (2de dr.), door Dr. J. J. A. Wijs,
10) Vruchten, geneesmiddelen, verfstoffen, voedings
middelen, door F. Hekmeyer, 11) Caoutchouc, gut- 
ta-perclia en balata (2de dr.), door A. Slingervoet 
Ramondt, 12) Houtsoorten van Ned. Oost-Indië 
tevens beschrijving der meest bekende boomen van 
den Ned.-Ind. archipel en van hunne waarde voorde 
huishouding (2de dr.), door J. J. Duyfjes, 13) Plant
aardige vezelstoffen, tevens overzicht van de meest 
bekende gewassen in de Ncd. koloniën en andere ge
westen, waarvan vezelstoffen kunnen verkregen wor
den, door F. W. Van Ecdcn (uitverkocht, 2de dr. 
wordt bewerkt door Prof. Dr. G. van Itcrson), 14) 
Voortbrengselen 'van Ned, West-Indië 15) Tin, 16) 
Diamant en edele metalen, 17) Steenkolen, 18) Petro
leum, alle door Dr. D. De Loos. In dezelfde serie 
is nog uitgegeven: Handleiding voor het verzame
len én conserveeren van dieren en dierlijke produc
ten in de Ned. overzeesche gewesten, door H. Veen.

b) Verslagen 
„Tijdschrift van Nijverheid” (zie onder MAAT
SCHAPPIJ EN, de Mij van N ij verheid) zijn 
sedert de oprichting van liet Kol. Museum geregeld 
alle verslagen dezer instelling, alsmede dc van haar 
uitgaande berichten en mededcclingcn, opgenomen.

Sedert 1892 begon de uitgave van hot Bulletin 
van het Koloniaal Museum. Dit Bulletin heeft nu 
opgehouden te bestaan en is door een algemeen 
register afgesloten. Er zijn 52 nummers verschenen, 
waarvan de eerste kleine verhandelingen bevatten 
en do latere nummers dikwijls meer omvangrijke 
studiën (o.a. over indigo, ijzerhoutsoorten, batik- 
kunst, looistoven, voedingsmiddelen, kunstnijver
heid, cocos, sagoe, caoutchouc). Ook de uitvoerige 
jaarverslagen van het Museum, die tal van „inlich
tingen” over tropische producten bevatten, ver
schenen als Bulletin.

Als extra -Bulletin van het Museum verschenen:

tour F. W. van Ecdon, tot de dood hem in 1901 van 
zijn post wegriep. Zijn opvolger was Dr. M. Greshoff, 
sedert 1895 als ondcrdirecteur-scheikundigo aan 
het Museum verbonden; Greshoff overleed in 1909. 
Beide mannen hebben met groote liefde en onver
moeide energie aan do ontwikkeling van het Mu
seum gewerkt. Toen aan het museum nog geen 
scheikundige aangcsteld was, heeft vooral Dr. D. 
De Loos te Leiden de taak van waardebepaling 
en chemisch onderzoek der handelsmonsters op zich 
genomen, gelijk het museum bij voortduring voor 
speciale quaesties den raad en dc hulp van verschil
lende geleerden genoot.

Toen in 1S97 de instelling een eigen laboratorium 
rijk was, werden hierin onder leiding van Dr. Gres
hoff verschillende koloniale onderwerpen in studio 
genomen (indigo, koffie, cacao, ijzerhout, enz.).

De aard der verzamelingen, zooals die te Haarlem 
nog aanwezig zijn en blijven, tot de gebouwen van 
het Koloniaal Instituut gereed zijn, blijkt reeds vol
doende uit het hierboven gegeven résumé van de 
ontwikkeling dezer instelling en uit haar programma. 
Naast een volkenkundige verzameling vindt men 
er voorwerpen van Indische kunstvlijt en kunst
nijverheid. Van de producten-collecties zijn als 
bijzonder volledig te noemen die van de Indische 
houtsoorten en vezelstoffen; de kina, door Dr. J. 
E. De Vrij, Dr. K. W; Van Gorkom, P. van Leersum 
e. a, bijeengebracht; de Indische voedings- en ge
neesmiddelen, van A. G. Vorderman e. a.; caout
chouc en getah pertja, van G. W. Ten Bruramcler 
en Dr. W. Burck; de Indische vruchten in was, van 
Mevr. Van Hoek—Wilson, enz.

In het museum zijn de tentoongestelde voorwer
pen zooveel mogclijk door modellen, afbeeldingen, 
gedroogde planten enz. toegelicht .Ook bezit het 
museum een afzonderlijk herbarium van Indische 
planten, eene verzameling Indische foto’s, aquarel
len en andere afbeeldingen, alsmede, ter vergelijking, 
ook kleinere collecties der producten uit vreemde 
koloniën, meest door consulaire tusschenkomst ver
kregen. In de zoologische afdeeling is vooral de 
belangrijke verzameling insecten, schadelijk voor 
de Indische cultures, te noemen. De mineralogische 
collectie is indertijd door Prof. A. W. Wichmann 
in orde gebracht.

Eene werkzaamheid van liet Koloniaal Museum, 
die door het Koloniaal Instituut on middellijk met 
kracht is voortgezet, is het kosteloos verschaffen 
van verzamelingen Indische producten aan de Ne
derlandsche scholen. Thans zijn reeds 2000 van der
gelijke schoolcollccties, tezamen met ruim 200.000 
voorwerpen, in de verschillende plaatsen van ons 
Jand aanwezig en er wachten nog verschillende 
scholen. Daardoor is de vorming van kleine school
musea en de bevordering van het aanschouwelijk 
onderwijs hier te lande zeer in de hand gewerkt.

Het aantal bezoekers van het Museum bedroeg 
gemiddeld G a 7000 per jaar, waarvan 1000 tegen 
betaling (/ 0,25); de leerlingen van scholen enz. zijn 
in dit getal niet begrepen.

In de correspondentie van het museum lag, met 
den invloed, dien het door zijne edita uitoefende 
in de practijk een niet gering deel der nuttige werk
zaamheid dezer instelling; het was voor Nederland 
de plaats waar zij, die inlichtingen wenschlcn betref
fende voortbrengselen, land en volk onzer overzee
sche gewesten, steeds terecht konden; vooral in 
handelskringcn had het Haarlemsehe museum een 
goeden naam als vraagbaak en als neutrale instel
ling van onderzoek. Men mag dan ook wel zeggen,

■

en Bulletins. In het

:
I

„Nuttige Indische Planten” door Dr. M. Greshoff./ 
een folio-werk met 50 platen. Bij de Rumphiusher- v 
denking in 1902 werd het Rumphiusgedenkboek 
onder redactie van Greshoff uitgegeven. Eene „mo- 
nographie der getah-pertja” verscheen mede als 
exlra-bulletin.

c. Schoolalbums

I
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gaven. Door van Ecden is do uitgave van een 
plaatwerk voor de scholen begonnen. Dit plaat
werk bestaat uit 5 albums van 12 lichtdrukken over 
Indische onderwerpen, die tegen een bescheiden 
prijs in de scholen werden verstrekt. In 1911 ver- 

,-scheen van de schoolalbums een nieuwe druk.
Do'Een geïllustreerd werkje diende als gids voor do 

bezoekers en als leidraad bij de schoolvcrzamelingen.
d) Geschriften over het museum. 

Beschrijvingen van het Haarlemsch Koloniaal Mu
seum en zijn bijzondere inrichting en organisatie, 
die men in Engeland getracht heeft op groote schaal 
te verwezenlijken in het „Imperial Institute”, zijn 
door buitenlandsche bezoekers herbaaldelijk gege
ven, zoo op uitvoerige wijze door Dr. Ed. Caustier 
in de „Revue générale des Sciences pures et appli-

door de Inlandschc bestuursleden, leden en prac- 
adviseurs levendig deelgenomen; van do vier dames, 
die het woord hebben gevoerd, waren twee In land
sche. Besluiten zijn niet genomen ; hotStenografiscb 
Verslag en de Bundel Pracadviezen geven velerlei 
meeningen aan. .Staande het Congres is het besluit 
genomen tot oprichting cener vereenjging voor de 
regeling en voorbereiding van latere koloniale onder- 
wijscongrossen, welke vereeniging in October 1917 
tot stand is gekomen en in 1918 het Tweede Kolo
niaal Onderwijscongres zal houden. Eene fraaie 
School- en Onderwijstentoonstelling is tijdens het 
Congres te bezichtigen geweest.

Literatuur: Pracadviezen van het Eerste Kolo- >* 
niaal Onderwijscongres, Den Haag, Drukkerij Kort^v 
huis, 1916; Stenografisch Verslag van het Koloniaal 
Onderwijs-congres, Ibid.; Prof. Dr. Ph. Kohn-'^ 
stamm, Indrukken van het Koloniaal Onderwijscon
gres, in „De Schaker’, le Jrg., No. 6; N. Adriani,
Het Eerste Koloniaal Onderwijscongres, in „Stem
men des Tijds”, November, 1916; Catalogus van de 
School- en Onderwijstentoonstelling, Den Haag, J.-—’ 
Bootsma, 1916.

KOLONIALE POLITIEK (NEDERLANDSCHE).
In 1585 sloot Koning Philips II de havens van Por
tugal en Spanje voor den handel van de Nederland- 
sche rebellen. De Nederlanders, die tot dusver de 
vrachtvaarders waren geweest tusschen de Spaan- 
sche en Portugecsche havens het Noorden van 
Europa, voor wat betreft o. m. de specerijen van 
den Indischen archipel en andere Oostersche waren, 
besloten nu zelf die specerijen en waren in dien ar
chipel te gaan halen. In 1595 werd daarmede be
gonnen en van dat jaar af tot 1602 volgde het tijd
perk van de z.g. wilde vaart. Gedurende dat tijdperk 
vertroleken 60 schepen in 14 verschillende expedi- 
tiën naar het Oosten, uitgerust door een aantal 
daartoe opzettelijk en onafhankelijk van elkaar in 
het leven geroepen compagnieschappen.

In 1602 ziet men in, dat de doodende concurrentie, 
die de onderling onafhankelijke Oost Indië-vaarders 
elkander aandoen, zeer nadeelig werkt eu dat overi
gens, waar de Ncderlandsche staatsgemeonschap 
niet bij machte is zelf in Indië beschermend op te 
treden, gewenscht is vereeniging der verschillende 
handelsliehamen tot één lichaam, dat sterk genoeg 
zal zijn om handel te drijven en dien handel met 
de wapens te verdedigon, Zoo wordt dan — vooral 
door toedoen van den Raadpensionaris Johan van 
Oldenbarncvcldt — gesticht de V. O. I. C. (Ver- 
eenigdc Oost-Indische Compagnie), aan welke door 
do Staten-Gencraal diverse rechten van monopolie 
en van souvereiniteit worden geschonken bij Octrooi 
van 20 Maart 1602. Dit octrooi, telkens verlengd, 
blijft de grondwet der V.O.I.O. tot haar val. Aan die 
Compagnie alleon, met uitsluiting van allo andere 
Nederlanders, werd in do eerste plaats toegestaan 
het recht van vaart en handel beoosten „do Capo 
de bonno cspérance oftodeur de strate van Magclla- 
nes”. In de tweede plaats werd haar het recht ge
schonken om daden van souvereiniteit, van publiok- 
rechtelijk karakter in het Oosten te verrichten 
(„motto Princen en de Potentaten verbintenissen 
„ende contracten te maken, forteressen te bouwen, 
„Gouverneurs, volck van oorloge ende offeciers 
„justitie ende tot andere nodelijke diensten te stel
den”), alles uit naam van de Staten-Generaal.
De Republiek behield zich alleen een recht van 
controle voor: de hooge ambtenaren in Indië had
den den eed van trouw aan de Staten-Gencraal af to 
leggen ; de bevelhebbers der z.g. retourvloten

Vquées” van 15 Febr. 1896, onder den tjtel: „Les 
productions coloniales Néerlandaisesetlemuscecolo- 
nial de Harlem”. Bij het 121/, jarig bestaan van 
het museum in 1884 verscheen een gedenkschrift 
van F.W. Van Eeden (Tijdschr. v. Nijverheid, Dl. 
XLVII) en bij het 25-jarig bestaan in 1896 een der- 

S gelijk geschrift van K. W. Van Gorkom (Lid. Mer- 
cuur 1896). De Voorzitter van het Koloniaal Insti
tuut heeft in zijn rede, gehouden bij de overdracht 
van het Koloniaal Museum, de ontwikkeling van 
het Museum geschetst (zie het tweedo jaarverslag 
van het Koloniaal Instituut).

Met kleine middelen is in het Koloniaal Museum 
veel tot stand gebracht. Hoezeer de werkzaamheid 
van het Museum in handelskringen gewaardeerd is, 
blijkt het best uit de stichting van het Koloniaal 
Instituut, dat onder meer de voortzetting van de 
werkzaamheid van het Koloniaal Museum beoogt, 
maar dan onder gunstiger voorwaarden.

KOLONIAAL VERSLAG. Zie VERSLAG (KOLO
NIAAL).

KOLONIALE BANK. Zie CllEDIET-INSTEL
LING EN.

KOLONIALE ONDERWIJSCONGRESSEN. In
September 1915 deed de afdeeling „Nederland” van 
hot Nederlandsch-Indisch Onderwijzersgenootschap 
het voorstel om congressen le houden, die aan hot 
onderwijs in de Ncderlandsche koloniën zouden go- 
wijd zijn. De belangstelling, die dit plan vond, heeft 
ten gevolge gehad dat op 28—30 Augustus 1916 in 
Den Haag het Eerste Koloniaal Onderwijscongres 
is gehouden. Prins Hendrik was beschermheer, Mi
nister Pleyto ce re voorzitter, Mr. J. H. Abendanon 
voorzitter. Bij do oponing van het congres waren 
ruim 200 Europccsche en Aziatische bezoekers 
aanwezig. Zeven vraagpunten werden behandeld: 1. 
Samensmelting van liet onderwijs voor alle be
volkingsgroepen in Ned. Indië. 2. Gebruik van In- 
Jandscho talen, Ohineosch en Arabisch en van het 
Nederlandseh. 3. Aansluiting van lager en hooger 
gaand onderwijs. 4. Leidende beginselen bij het on
derwijs van wegode Zendingen verhouding tusschen 
Rogcoring en Zending in zake toezicht op het onder
wijs. 5. Moet meer uitgebreid Lager Onderwijs zijn 
eind-onderwijs, of ook voorbereidend onderwijs? 6. 
Onderwijs aan Inlandschc meisjes. 7. Inlandschc on
derwijzers voor hot onderwijs dat in het Neder- 
landsch wordt gegeven. Over deze vraagpunten had
den vooraf daartoe aangewezen inleiders hun prae- 
udvies gegeven; deze adviezen waren in een boek 

igd, dat vóór het Congres aan de leden was 
toegezonden. De praeadviseurs leidden het debat 
in; do uit Indië door Europeanen en Inlanders ge- 
zondon prac-adviozen werden door plaats ver van ge ra 
in liet kort weergegeven. Aan de debatten word

van
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marang, Krawang en Prcanger; 1G82 verwerving — 
binncnlandsehe twisten in Bantam — van gcbiccl 

tot aan do Tangërang-rivier; 1705, naden len Mata- 
ramschen successieoorlog, volledige verkrijging van 
Cheribon, Prcanger, Soemënëp en Pamekasan; 1743 
na de aansluiting van Mataram aan den Chineezcn- 
opstand, vermeestering van het overig Madoera, 
Jnva’s Oosthoeken Soerabaja, Rembang en Japara; 
1745 verwerving der suzereiniteit over Siak; 174G— 
175G contracten mot Bandjermasin; 1748—1750 
verwerving der suzereiniteit over Bantam en van 
direct bestuur over de Lampongs; 1749 tijdens den 
3en Mataramschen successie oorlog, afstand door 
den Socsoehoenan van zijn geheele rijk aan de Com
pagnie, waarna in 1755 volgt de verdeeling van Ma
taram in twee declen: Soerakarta en Djokjakarta, 
welke twee deelen later, wanneer er van zullen afge
scheiden zijn de Mangkoenegaran (1757) en de Pa
koe Alaman (1812) tot vier zullen worden (zio JA
VA. Geschiedenis).

Tot op dat oogenblik (helft der 18e eeuw) is do 
macht der Compagnie gestadig toegenomen. In do 
daaropvolgende laatste 50 jaren van haar bestaan 
zijn nog wel een paar machtsuitbreidingen te boe
ken: 1778 contract met Pontianak; 1784 suzereini- 
teitserkenning door den Sultan van Riouw; 1787 
suzerciniteitserkenning door den Sultan van Ban- 
djermasin, maar overigens heeft een rassche ach
teruitgang plaats. Op Sumatra’s Westkust nestelen 
de Engelschen zich in Tapanoeli; op het vasteland 
van Azië gaat het aanzien der Compagnie gestadig 
achteruit ten Voordeelc eveneens van Engeland. Bij 
den oorlog met dat land van 1780 geven de facto
rijen ter Sumatra’s Westkust zich aan de Engelschen 
over; bij den vrede van Parijs van 1784 moet Nega- 
patnam worden afgestaan on do vrije vaart in den 
Archipel aan de Engelschen verleend.

Wat betreft do inwendige organisatie der V. O. 
I. C., werd, zooals hierboven is vermeld, het alge
meen bewind in Nederland gevoerd door de H.JI. 
XVII. Zij voerden de correspondentie met do Rcgec- 
ring in Indië, ontvingen de verslagen, gaven do 
noodigc bevelen, bepaalden de hoeveelheden der 
uit Indië te zenden producten en stelden de prijzen 
vast, die daarvoor moesten worden besteed. In don 
beginne voelden zij, dat zij onkundig waren omtrent 
Indische zaken. Later gingen zij alles minutieus re
gelen en voorschrijven, totdat weer do tijd kwam, 
dat zij er minder belang in stelden hoe de zaken in 
Indië liepen, mits slechts geld gemaakt werd, op 
welke wijze ook.

Aan het hoofd der rogecring in Indië stond dc 
Gouverneur-Generaal met den Raad van Indië, 
bestaande uit 4 leden. De G.G. had eene albeslissen- 
de positie, doordat de Raadsleden meestal hunne be
noeming aan hem te danken hadden. Onder den G.G. 
en den Raad stonden ambtenaren, die hun titel 
ontleenden aan hunne oorspronkelijke handelsfunc- 
tiën: opperkoopman, koopman, onderkoopman, 
boekhouder, klerk enz. Hoezeer overigens de Com
pagnie meeren meereen uitgebreid grondgebied be- 
heerschte, het bestuur liet zij, zooveel dit slechts 
eenigszins met hare bijzondere belangen vereenig- 
baar was, aan de Inlandscho hoofden (op Java do 
Regenten) over. Met de belangen der bevolking liet 
zij zich niet in. De positie der regenten op Java was 
op het eind der 18e eeuw om zoo te zeggen die van 
pachters of administrateurs van groote land goede ren, 
die te zorgen hadden, dat de geheele of gedeeltelijke 
opbrengst van de aan hen toevertrouwde landgoe-

tenj schriftelijlco rapporten overleggen aan de Sta- 
ten-Generaal.

De V. O. I. O. was fcitelijk een federatie van ver
schillende hiervoren vermelde, op zich zelf staando 
Compagnieschappen, die alsnu Kamers werden der 
nieuwe Compagnie. Die Kamers waren zes in aan
tal, waarvan elk haar eigen bestuur behield: die vau 
Amsterdam, van Middelburg, van Enkhuizen, van 
Hoprn, van Delft en van Rotterdam. De Kamers 
werden bestuurd door Directeurcii~bf Bewindheb
bers ten getale van zestig. Iedero Kamer rustte haar 
eigen schepen uit, welke in Indië ten behoeve van 
diezelfde Kamer werden gecargeerd, terwijl de op
brengst eveneens ten voordeelc der Kamer werd ver
kocht. Intusschen was het aandeel, dat aan elk der 
Kamers in de uitrustingen der vennootschap zou 
tockomen, in het Octrooi vast gesteld. Hot algemeen 
bewind zou worden gevoerd door een college van 
zeventien personen, bekend onder den naam van 
de Heeren XVII, welk college werd gekozen uit do 
zestig Bewindhebbers. Zie verder COMPAGNIE 
(OOST-INDISCHE).

De nieuwe Compagnie begon met de verschillende 
door de Vóórcompagniën gestichte kantoren uit 
dier handen over te nemen. De bedoeling met de 
onderneming der V. O. I. 0. was, tegen verkoop in 
Indië van Europeesche waren aldaar specerijen op te 
koopen, deze naar Nederland te vervoeren en ze 
daar te verhandelen. Zooals hiervoren gezegd, kreeg 
zij te dier zake een monopolie tegenover de Neder- 
landsche kooplieden, die zich daarbij necrlegdcn. 
Doch om zich een voldoenden en een loonenden in
koop in Indië te verzekeren, ging nu de Compagnie 
ook van de hoofden en bevolking te haren bate mo
nopolies bedingen. De te dien aanzien gesloten con
tracten zijn ontelbaar vele. Om die monopolies te 
handhaven was vestiging van vaste kantoren „lo
ges” eerst, en daarna uitoefening van macht door 
middel van forten en verwerving van grondgebied 
n.oodig, hoezeer niet dan schoorvoetend die weg werd 
ingeslagen.

Blijkens de bewoordingen van het Octrooi is dit 
ook dadelijk aldus begrepen. Was het eerste optre
den der Compagnie dus alleen commercieel, zij was 
er op aangewezen een territoriale macht te worden 
en wel een macht, die door de omstandigheid, 
dat zij zich bevond te midden van rusteloos oorlog
voerende en twistende volkeren, voortdurend verder 
om zich heen zou moeten grijpen. Ook de omstan
digheid, dat de Compagnie in Indië Spanje en Por
tugal ontmoette, was een aanleiding om to trach
ten de bezittingen van deze twee rijken meester to 
worden, hetgeen alweder verwerving van grond
gebied betcekende.

Het verwerven van grondgebied nam een aan- 
vang in de MoJukken met de verovering op de Por- 
tugeezen van het fort Leitimor op Am boni a j 1005), 
waarna volgde de verovering van de Öeliasers, van 
de eilanden wereld Tc mate, Tidore en Batjan_en van 
de Banda-cilanden (1609). NaHc stichting van Ba
tavia (zie BATAVIA) en de aanwijzing van die 
plaats als hoofdplaals van Ned.-Indië (1619) had 
om zoo te zeggen van hieruit de verdere machts
uitbreiding zoo buiten Java als op Java zelf plaats: 
1641 verovering van Malaka, 1645/1646 verdragen 
met Bantam en Mataram, 1659 verovering van Pa- 
lembang,'i663 verboncTmet de hoofden van Surna- 
tra s Westkust, 1G67 met de hoofden van Sumatra’s 
Oostkust, 1GG7 verovering van Makasser; 1677/1078 
verkrijging—na verleende hulp legen Troena Djaja 
— van grondgebied van Mataram in Rembang, Sc-
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deren — m. a. w. do aan do bevolking opgelegde ver
plichte loveringen van producten aan de Compagnio 
— overeenkomstig de bopalingen aan deze ten goede 
kwamen. Do Compagnio was, zooals gezegd, in don 
grond der zaak cono onderneming tot het drijvon 
van handel, alleen bedacht op het behalon van voor
deel. De opzet van de onderneming was dat Euro- 
peesche waren, meestal geweven goederen, aan de 
Inlandsche markt zouden worden gelovord en dat 
zooveel mogelijk inlandsche producten daarvoor in 
ruil zouden worden ontvangen. Slechts noode wer
den do waren van de Inlanders met specie betaald. 
Voorgeschreven was zooveel mogelijk te betalen met 
goederen. Men had dus in zoover louter een koop
mansbedrijf. Naast dozo privaatrcchtelijko verkrij
ging van goederen verwierf echter — krachtens con
tract — ook langs publiokrechtelijken weg de Com
pagnie zich producten door „contingenten en ver
plichte levorantiën”. Contingenten, zijnde de jaar- 
lijksche loveringen van bepaalde hoeveelheden pro
ducten van overeengekomen soorten door de hoof
den der bevolking, nu eens tegen bepaalden (gerin- 
gen) prijs dan weer voor niets. Verplichte leverantiën 
zijnde de verplichte levering van den gchcelcn oogst 
van zekere producten, als koffie, peper en andere. 
Zie art. CONTINGENTEN. De vaststelling van do 
op te brengen hoeveelheden hield verband met do 
vraag op dc markt: al naar gelang van die vraag 
gelastte men meer of minder te leveren, bij te plan
ten of aanplant te vernietigen. De prijzen hielden 
hiermede geen rekening; zij werden geheel onaf
hankelijk van de vraag en ook van den besteden ar
beid bepaald. Werd de vraag op de Europeescho 
markt grooter, men verhoogde daarom niet de prij
zen, doch men gelastte do inlandsche hoofden een
voudig meer te leveren. Werd de vraag op de Euro- 
peesche markt geringer, dc Compagnie gelastte, 
wanneer zij dit in haar belang achtte, de vernieling 
van een deel van het gewas. Met deze gedragslijn 
hielden verband do beruchte hongitochten in de 
Molukken en de herhaalde uitroeiing van kofiie- 
aanplantingcn op Java.

Jlot handelsmonopolie der Compagnie kon echter 
op den langen duur zich niet handhaven. Do smok- , 
kclhandel met Arabieren en Engelschen was in het 
midden en op het einde der 18e eeuw zoo sterk, dat 
te Batavia meer lijnwaden werden verkocht van 
vreemden dan van Nedorlandschen oorsprong, ter
wijl de manufacturen, voor de inlandsche markt 
voor ’s Compagnio’s rekening ingevoerd, bij pak
huizen vol lagen te bedorven. Ten slotte ging dan 
ook liet eigenlijk handelsbedrijf, het bedrijf van ver
krijging van producten voordo Europeescho markt 
door ruiling te niet, en bestonden do inkomsten uit
sluitend uit do opbrengst van contingenten en ver
plichte levorantiën.

Wat nu was do eigenlijke oorzaak van den lat eren 
val der V. ü. I. C. ? Zondor cenig systeem en op do 
meest verwarde wijze werden de financiën in hot 
moederland beheerd. In do meeste der 200 jaron van 
haar bestaan keerde zij een dividend uit van I21/, 
—50 %, zijnde eeno gemiddelde rente van 19 %
’.s jaars ovur het aandeelonkapitaal. Was in cenig 
jaar geen winst gemaakt, dan werd geld geleend om 
niettemin dividenden uit te koeren, een dor oorzaken 

den latcren grooton schuldenlast, die zich al-

mcest fnuikte was het innerlijk bederf in de ambte
naarswereld en de administratie in de kolonie 
zelve. Do ambtenaren worden ten conenmalo ontoe
reikend bezoldigd; ten overvloede werd hun slechts 
de helft van het salaris uit gekeerd en dc andere 
helft eerst na ommekomst van het aangegaan ver
band en terugkeer naar het vaderland. Die ontoe
reikende salarieering had in de eerste plaats het ge
volg, dat bekwame, rechtschapen lieden weinig 
neiging gevoelden om bij dc Compagnie in dienst te 

• treden en dus het maatschappelijk cn moreel gehal
te ven hen, die dionst namen, over het geheel laag 

Maar in de tweede plaats moest de geringe bewas.
taling er toe leiden, dat de ambtenaren langs andere 
wegen hunne inkomsten trachtten aan te vullen en, 
in verband ook met hun bedenkelijk moreel gehalte, 
gerccdelijk toegaven aan de verzoeking tot oneerlij
ke praktijken. Nergens werd meer aan smokkelen ge
daan dan op de eigen schepen der Compagnie. Hier 
werd zij bestolen in de spillages, toegestaan op de 
in hare pakhuizen opgeslagen, door de inlanders 
geleverde producten; daar door het opkoopen van 
goederen tegen prijzen,die alleen in naam werden be
steed, en door het verkoopen van Europeescho wa
ren tegen hoogero bedragen dan verantwoord wer
den. Bovenal echter waren de inlanders het slacht
offer van uitzuiging. Bij iedere schrede, door de op
gebrachte waren afgelegd op den langen weg van 
den voortbrenger tot ’s Compagnie’s pakhuizen, 
werd door de beambten tol geheven. Van het geld 
daarentegen, dat do Compagnie door bemiddeling 
van liaro ambtenaren uitbctaalde ter vergoeding 
van gekochte of opgevorderdo producten, ontvin
gen de werkehjko producenten dikwijls hoegenaamd 
niets.

Een voortgezot slecht beheor in het moederland, 
met als gevolg daarvan een steeds drukkender schul
denlast, en een gebrekkig binnenkomen, door den 
ontrouw der ambtenaren,van de inkomsten in Indië, 
die tweo omstandigheden kondon wel tot niets an
ders leiden dan een al grooter gebrek aan geldmid
delen, waarvan noodzakelijkabsolute machteloosheid 
en algemeono ineenstorting het einde moesten zijn.

^A-Tn de laatste jaron van de tweede helft der 18e 
eeuw zakte de V. O. I. 0. van zelf in elkaar. Eene 
commissie werd nog in 1790 ingcsteld tot onderzoek 
der zaken, die enkele wijzigingen in hot gehuldigde 
stelsel bracht, In 1793 werden daarop Mr. S. C. 
Nederburgli en S.H. Frijkenius naar Indië gezonden, 
aan welke commissie daar to lande nog werden 
toegevoegd do G.-G. Alting en diens schoonzoon 
J. Siberg (zie OOiMMlSSALlISSEN GENERAAL). 
Deze commissio had tot opdracht heb aan
brengen van do noodige hervormingen on bezuini
gingen in fle Indische administratie. Den 2Scn Sept. 
1799 werd zij ontbonden, zonder iets tot stand te 
hebben gebracht. Inmiddels waren in Nederland 
zelf gewichtige beslissingen gevallen. Torwijl te 
voren reeds de HH. XVII waren ontslagen en ver
vangen waren door een Comité tot de zaken van 
donO.I. handel on bezittingen, vernietigde de Staats
regeling van 1798 ’s Compagnio’s Octrooi met in
gang van 1 Januari 1800 en bepaalde zij dat do Ba- 
taafscho republiek tot zich zou nemen al hare be
zittingen on eigondommen benevens alle derzelver 
schulden, terwijl de aandeelhouders on andere be
langhebbenden door den Staat zouden worden 
schadeloos gesteld bij wijze van afkoop. Het op
perbestuur over do koloniën word opgedragen 
het „Uitvoerend Bewind” der Republiek, onder welks 
bovolon het bestuur over do bezittingen in Asia

van
longs tot een bedrag van 134 millioen gulden en 15 
millioen rentcschuld aan de Algemeono Staten op- 
hoopto. Maar het verward beheer van ’s Compag
nie’s financiën in het moederland was niet de voor
naamste factor van haar val. Hetgeen haar het

aan
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WillcmDaendelstotGouvemeur-Generaal bonoemdo.
Daondels kreeg den last mede, dat hij „op do 

plaats zelf onderzoeken moest do denkbeelden over 
notabele veranderingen te maken in de plaats heb
bende inrigting onder de Javanen”, besproken in 
het rapport der Staatscommissie van 1802—1803, 
zoomede of het Charter, door die Commissie ont
worpen, zij het dan gewijzigd, kon worden aangc- 

als grondwet voor onze Aziatische bezittin
gen. „Een der eerste hoofdtrekken” echter van de 
regelingen van Daondels was het behoud van ’s Com
pagnie’s stelsel van verplichte cultuur en leveringen. 
Deze moesten volgens hem blijven vormen het aan
deel van den Javaan in de kosten der bestuurshuis- 
houding, omdat „reguliere belastingen alsnog niet 
van hem konden worden gevergd”. Alleen weiden 
sommige verplichte cultures, welke lasten op de be
volking legden zonder dat evenredige voordeelen 
voor het Gouvernement daartegenover stonden, af- 
geschaft of vrijgelaten, terwijl bij do teelt en do lo- 
verantie der gedwongen producten eene „betere re
geling” zou worden getroffen, o.a. ter vermindering 
van gelegenheid tot misbruiken van de zijde dor 
Javaansche hoofden en Europeescho ambtenaren. 
Ook de heerendiensten werden door Daendels niet 
afgeschaft. Integendeel, vooral voor den publieken 
dienst — aanleg en onderhoud van wegen en brug
gen en dergelijko — drukten zij onder dezen G.G. 
zwaar. Aan sommige verplichte diensten, met na
me aan die ten behoeve van Europcesche ambtena
ren, werd niettemin een einde gemaakt en andere, 
als die ten behoeve van Regenten en lagere Javaan
sche hoofden, werden beperkt. Ook overigens wer
den de Javaansche hoofden in bevoegdheden, waar
van zij misbruik konden maken, en de Europeescho 
ambtenaren in emolumenten, welke schadelijk wa
ren voor de Inlandsche bevolking, gekortwiekt. Do 
macht van de zelfbesturen in Bantam, Ohcribon en 
Vorstenlanden werd besnoeid (zio art. DAENDELS 
en JAVA Geschiedenis).

Den 16en Mei 1811 nam Generaal J. W. Janssens 
het bewind uit Daendel’s handen over om 18 Sept. 
d.a.v. reeds de kolonie over te geven aan de Engel- 
schen onder hoofdlciding van den Gouvcrneur-Go- 
neraal van Britsch-Indië, Lord Minto (Zie JAVA 
Geschiedenis). Den Hen Sept. t. v. was Tho
mas Stamford Raffles benoemd tot Lieutenant-Go- 
vernor of Java and its depcndencies. Hot bestuur 
van Raffles is een der mijlpalen geweest in do staat
kundige geschiedenis van Ned.-Indië. Daondels 
had do contingenten on verplichte leverantiën en 
grootendeels ook do heerendiensten gehandhaafd. 
Raffles maakte aan do contingenten en verplichte 
leverantiën een einde, althans voor liet overgroote 
deel van Java. In de Preangor bleef het stelsel van 
gedwongon teelt en levering bestaan. Ook de hee
rendiensten schafte Raffles af, dit echter meer in 
beginsel dan in werkelijkheid. Mr. H. VV. Muntingho, 
een der drie leden van den adviseerenden raad van 
den Luitenant-Gouvemeur, drukte het aldus uit, 
dat Raffles verliet het stelsel van handel en aan
vaardde een stelsel van belasting. Want in de plaats 

inlanders gepaard ga”. In vergelijking met het Ciiar- van de contingenten en verplichte leverantiën, wel-
ter dragen verschillende bepalingen van dit Rog. ker afschaffing voor den inlander beteekendo vrijen
Regl. de sporen van deze zienswijze. Voor de in- arbeid en vrije beschikking over de vruchten van
voering weiden twee OommissarLssen-Generaal, Dr. dien arbeid, voerde Raffles in een belasting van den
C. H. van Grasveld en W. C. T. Elout, afgevaardigd grond, de landrente. Voorde gebruiksrechten op don

Indië. Terwijl zij nog op reis daarheen waren, door haar bebouwden grond zou do bevolking aan
bereikte hun te Ncw-York hunne terugroeping door den souverein-eigenaar van den grond — en dus aan
Koning Lodewijk, die den Aziatischcn Raad ophief, het Gouvernement, waar dit als zoodanig de plaats
een Minister van Koloniën aanstelde en Mr. Herman van den inlandschen vorsthad ingenomen, -- bij wijze

worden gevoerd door een „Raad der Aziatische be
zittingen en etablissementen”, den z.g. Aziatischcn 
Raad, welke den len Mei 1800 in functie trad. Ove
rigens bepaalde de Staatsregeling van 1798, dat 
„vooralsnog” het oude stelsel in wezen zou blijven 
met de wijzigingen door de Staatscommissie van 
1790 aan gebracht. De Staat sregeling van 1801 
bracht ter zake geen nieuwe beslissing. In de plaats 
van het uitvoerend Bewind stelde die regeling een 
Staatsbewind, en dit Staatsbewind benoemde in 
November 1802 een commissie om te dienen van 
advies „omtrent den voet en de wijze waarop in het 
„vervolg de handel op ’s Lands bezittingen in O. I. 
„zou behooren gedreven en die bezittingen bestuurd 
„te worden, in dier voege dat aan dezelfde de hoogst 
„mogelijke trap van welvaart, aan den koophandel 
„dezer republiek liet meest nut en aan ’s landsfinan- 
„ciën het meeste voordeel wordo aangebracht”. Tot 
de zeven leden der commissie behoorden mr. S. C. 
Nedcrburgh vd. en Dirk van Hogendorp, die vijf
tien jaren in dienst der Compagnie in Indië geweest 
was (zie het art. HOGENDORP. D. VAN). Mr. Ne- 
derburgh was voorstander van het oude stelsel, zij 
het ook zooveel mogelijk van zijne gebreken gezui
verd. Van Hogendorp stond nieuwe denkbeelden 
voor: afschaffing van gedwongen levering en van 
heerendiensten en volledigen vrijhandel; uitgifte 
van den grond in erfpacht aan de landbouwende 
bevolking, invoering van een hoofdgeld. Den 3len 
Augustus 1803 bracht de commissie aan het Staats
bewind haar rapport uit, tegelijk met het ontwerp 
van een „charter tot vestiging van de regeering en 
het bestuur der Aziatische bezittingen” enz.

Rapport en charter heetten een compromis tus- 
schen do denkbeelden van de beide tegenstanders, 
maar het compromis neigde zeer sterk naar de zijde 
der denkbeelden van Nedcrburgh. Vooral het rap
port huldigde beslist de leer, dat de koloniën er zijn 
ten bate van het moederland en niet het moeder
land voorde koloniën, welke vrijheden ook aan deze 
werden gegeven naast de groote privileges, welke aan 
den Staat verbleven. De contingenten bleven ge
handhaafd voor de voornaamste cultures: koffie, 
peper en specerijen. De mindere cultures, zooals 
indigo en katoen, bleven aan den vrijen arbeid over
gelaten. De handel zou op enkele uitzonderingen na, 
nl. gouvemcmentsproducten, opium, vuurwapenen, 
rijst en hout, worden vrijgelaten. De G.G. zou direct 
ondergeschikt zijn aan de Landsregeering. Niemand 
zou meer in kolonialen dienst kunnen komen dan na 
afgelegd examen.

Het Charter, dat bekend is gebleven onder den 
naam van het Charter van Nedcrburgh, werd in 
1804 door het Staatsbewind vastgesteld, maar trad 
nooit in werking. In 1805 namelijk trad Mr. R. J. 
Sckimmelpenninck op als hoofd der Regeering en 
deze helde meer over tot de denkbeelden van Van 
Hogendorp, zoodat 27 Jan. 1806 in plaats van het 
Charter werd vastgesteld een „Reglement op het 
beleid der regeering” enz., waarbij werd uitgegaan 
van het beginsel, dat: „het meeste belang van liet 
moederland met het grootste nut en voordeel der
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huur of pacht opbrengen een zeker gedeelte van 
den oogst. Do nict-landbouwors zouden door een 
„huistax”, bedrijfsbelasting, worden getroffen.

Behalve door do vervanging van oontingonlon 
en gedwongen Ievering door landrente, 
fles’ bestuur nog gekarakteriseerd door verdere 
fnuiking van de macht der zelfbesturen. In Ban
tam on Cheribon werd jechtstrceksch bestuur inge
voerd, met afschaffing van do sultanaten. In do 
Vorstenlanden word aan do contingenten on ver
plichte leverantiën een einde gemaakt en werden do 
z'.g. „tolpoorten”, drukkende belastingen op den 
doorvoerhandel van den Javaan, overgenomen door 
het Gouvernement. Voorts werd het gebied der 
vorsten verkleind en speciaal in Djokjakarta een 
klein gebied als erfelijk leen van het Gouvernement 
afgestaan aan een der Pangêrans, met den titel 
Pakoe Alam (zie de artt. RAFFLES en JAVA, Ge
schiedenis).

Raffles trad 11 Maart 1816 af als Lt. Gouverneur 
van Java en Onderhoorigheden, om in die waardig
heid te worden opgevolgd door John Fendall.

Intusschen was bij het Londenscho traktaat van 
13 Aug. 1814 de teruggaaf onzer bezittingen in Oost- 
Azië vastgesteld. Mr. C. Th. Elout, G. A. G. Ph. 
baron van der Gapellenen A. A. Buyskes werden aan
gewezen om als Commissarissen-Generaal de over
neming te bewerkstelligen. (Zie COMMISSARIS
SEN-GENERAAL). Hun vertrek werd echter ver
traagd door Napoleon’s terugkeer van Elba, zoodat 
zij eerst 29 Oct. 1815 zich konden inschepen, en 
nog duurde het tot 19 Aug. 1816 vóór weder de Ne- 
derlandsche vlag te Batavia geheschen werd. Eerst 
einde van het jaar 1818 kon de taak der Commissa
rissen-Generaal als volbracht worden beschouwd. 
Eerst toen immers waren — Sumatra’s Westkust 
uitgezonderd — alle bezittingen van de Engelschen 
overgenomen en wos men ook op administratief ge
bied zoover gevorderd, dat de regeering kon worden 
overgedragen aan den Gouvemeur-Generaal Van 
der Capellen, bijgestaan door de toon benoemde le
den van den Raad van Indië.

Tijdens de overneming in 181G/1S19 uit handen 
der Engelschen beteekende ons bezit buiten Java 
weinig. Het bepaalde zich op Sumatra tot Padang 
en PaJembang, op Bomeo tot Bandjermasin, Pon- 
tianak en Sambas, op Celebcs in het Zuiden tot 
Makassar en enkele eilanden, in het Noorden tot de 
Minahasa. In de Molukken was ons gezag iets meer 
belcekeiiend, maar tengevolge van de wijze, waarop 
daar was huisgehouden, had het weinig waarde. Ook 
op Java was ons rechtstreeksch bestuur nog vrij 
beperkt. Gedurende de eerste tien jaren na 1818 
waren wij bovendien nog gonoodzaaktongeveerovor- 
al gewapenderhand op to treden: in 1817 op Sapa- 
roea en naburige eilanden: in 1818 /1825 in Palem- 
bang; in 1818 in Cheribon; na 1821 ter Sumatra’s 
Westkust (Padri-oorlog); in 1822 in Kcdoc en Ban
tam; in 1822/1821 in West-Bomco; in 1823 op Ce- 
ram; in 1824 op Zuid-Celcbes; in 1825 ter Zuidkust 
van Bornco.

Bij de overneming der kolonio uit handen der En- 
gclschon hadden voorts zich een aantal punten van 
verschil met dezen voorgedaan, welke niet dadelijk 
konden worden uitgemaakt, doch, als betreffondo 
gewichtige zaken, in Europa moesten worden beslist. 
Dit geschioddo bij het traktaat, tusschon Nederland 
en Engeland te Londemgcslotcn op 17 Maart 1824, 
waarbij Nedorla’nd afstand deed van al zijne bezit
tingen op hot vasteland van Azië (Malakka en On- 
derhoorigheden), alsmede van allo vortoogen tegon

de vestiging der Engelschen op het eiland Singapore» 
doch daartegenover verkreeg Bcnkoclen en Nias» 
terwijl Engeland afzag van alle aanspraken op Billi- 
ton en beloofde geen nederzettingen te zullen stich
ten op de eilanden bezuiden straat Singapore. Aan 
het verdrag was een nota toegevoegd, waarin Ne
derland beloofde zorg te zullen dragen, datdcbetrek
kingen met Atjêh in dier voege zouden worden gere
geld, dat die inlandsche staat, zonder iets van zijne 
onafhankelijkheid to verliezen, de veiligheid van 
handel en scheepvaart niet zou verstoren. Midden 
1825 brak de Java-oorlog uit (zie JAVA geschie
denis), die er toe noopte op de Buitenbezittin
gen, ook op Sumatra, de krijgsmacht tot de kleinste 
sterkte te verminderen, met het gevolg dat in 1830 
ons feitolijk gezag aldaar beperkt was tot de bezetto 
posten. Na demping van den opstand op Java werd 
een groot gedeelte van het gebied, dat tot dusver 
deel had uitgemaakt van de Javaansche Vorsten
landen, onder onmiddcllijk beheer gebracht, waar
mede het rechtstreeks bestuurd gedeelte van Java 
den tegenwoordigon omvang verkreeg. Na 1830 zijn 
op Java de staatkundige verhoudingen niet noc- 
raenswaardig gewijzigd, behoudens alleen wat Ma- 
doera betreft, waar do regenten eerst langzamer
hand zonder militair optreden van vrijwel onaf
hankelijke bondgenooten werden teruggebracht tot 
de betrekking van inlandsche landsdienaren.

Aldus ontwikkelde zich de staatkundige toe
stand van 1816 tot 1830. Maar oneindig moeilijker 
dan de bevestiging van het gezag in den Archipel 
was de keuze van een aan de cischen van dien tijd 
beantwoordend regcerstelscl. De grondwet van 1815 
had het opperbestuur over de kolonie — bij uitslui
ting — opgedragen aan den Souvereinen Vorst. De 
Vorst op zijn beurt droeg do vaststelling der nieuw 
in te voeren regecringsbeginselen op aan de door 
hem naar Indië gezonden Commissarissen-Generaal. 
Bij hunne overneming der kolonie hadden dezen nu 
de keuze tusschon twee onderling geheel afwijkende 
stelsels: het eene, dat van de O. I. Compagnie, was 
uitsluitend gericht op het verkrijgen van aanzien
lijke baten uit de opbrengst van monopoliën en hef
fingen in natura; hot andere, dat van Raffles, was 
gericht op vrije ontwikkeling van de hulpbronnen 
dos lands door toelating van particuliere industrie 
en zonder beschikking van landswege over arbeid 
en bezittingen dor bevolking, aan welke het vol ge
not hiervan verzekerd zou zijn, waarbij dan de 
landsinkomsten verkregen zouden worden uit gel
delijke belastingen. Aan Commissarissen-Generaal 
was meegegeven het Charter Van Nederburgh, 
doch in liet treffen van de nieuwe regeling waren zij 
niettemin geheel vrij on al spoedig deden zij zich 
kennen als voorstanders van do beginselen van Rnf- 
flcs. Het door hen op 22 December 181S bij Publi
catie uitgevaaixligd „Reglomont op het beleid van 
„de regeering, hot justitiewezen, do cultures en den 
„handel in ’s lands Aziatischo bezittingen” was op 
dat stelsel gevestigd: o.m. werd do landrente be
houden. Onder viguour van dat Reglement trad 1 
Januari 1819 Baron van der Capellen als Landvoogd 
op. Al spoedig echter kwam hij ten deele terug op de 
inzichten der Commissarissen-Generaal en waar de
zen voorstanders waren geweest voor het uitgo 
van woeste gronden aan particulieren, bleek hij wel
dra gezind tot wering van particulier landbezit door 
Europeescho planters. Het bestuur van Van der 
Capellen kenmerkto zich overigens door groote uit
gaven, veroorzaakt voornamelijk door do vole 
logen, en daaraan niot geëvonredigde inkomsten.
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st olsel in zijn toppunt. Toen kwam het tot eone koo- 
ring. In sommige gedeelten van Java, waar do grond 
weinig geschikt bleek voor do cultures of te veel 
werd uitgeput of waar uit anderen hoofde do beloo- 
ning voor den arbeid te gering was, deden zich ern
stige feiten voor, die wel het meest zich af toekenden 
in den hongersnood in Dcmak en Grobogan van het 
jaar 1S49. Die ramp gaf den eersten stoot aan het 
stelsel. Al dadelijk was zij aanleiding tot verzach
ting, tot gedeeltelijke vermindering van de dwang
cultures. Zij openbaarde bovendien zich juist, toen 
de grondwetsherziening van 1848 aan do Statcn-Gé- 
noraal een ruimer aandeel in do ko Ion iale aan gelegen - 
heden had verschaft. Een nieuw Rcgeoringsregle- 
ment moest door den rijkswetgever worden vastgo- 
stcld ter vervanging van dat van 183G. Bij de be
handeling van het ontwerp van dat Reglement, 
hot welk eerst in 1854 tot stand zou komen, werd in 
de Tweede Kamer door een kleine, maar krachtige 
minderheid onder aanvoering van den gewezen pre
dikant te Batavia, Dr. W. R. baron Van Hoëvell 
(zie op diens naam), aangedrongen op loslating van 
de koloniale oxploitatiepolit'ek en aanvaarding van 
een staatkunde, meer gericht op de belangen van do 
kolonie zelve en hare bewoners. Dank zij liet optre
den dier minderheid werden de grondslagen voor 
een zoodanige politiek in het nieuwe Re ge erin gs- 
reglement necrgelegd. Artikel 56 daarvan, hoewel de 
instandhouding, zooveel doenlijk, van de dwang
cultures nog steeds vooropstellende, bevatte voor
schriften, ten tlocl hebbende de belangen van de bij 
die cultures betrokken inlandsche bevolking in be
scherming te nemen, alsmede om langzamerhand 
en met voorzichtige schreden de ontwikkeling van 
de vrije teelt tegenover het cultuurstelsel en van den 
vrijen arbeid tegenover de verplichte persoonlijke 
diensten te bevorderen,- met als einddoel do alge- 
heele afschaffing der dwangcultures. Het jaar vóór 
de vaststelling van het Reg. Reglement was intus- 
schen door den Gouverneur-Generaal Duymaer van 
Twist, den eerste Landvoogd, sedert Du Bus do 
Ghisignies van meer vrijzinnige richting, opnieuw 
overgegaan tot de uitgifte in huur van woeste gron
den aan particulieren.

In 1860, toen o. m. de verschijning van den Max 
Havelaar izio Douwes Dekker) de algcmcenc be
langstelling voor het onderwerp gaande had ge
maakt, eischte met nadruk de liberale partij in do 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, dat de Regeo- 
ring op Java metterdaad — zij het geleidelijk — het 
beginsel van vrijen arbeid voor dat van cultuur
dwang in do plaats zou stellen. Anderen —do oud- 
minister Pahud en de minister Rochussen — meen
den destijds echter nog, dat het moederland nog 
steeds niet buiten de Ind ische baten kon, diealleon het 
cultuurstelsel bij machte was te brengen. In 1863 
wordt I. D. Fransen van de Putte (zie op dien naam), 
een voorstander der liberale staatkunde. Minister 
van Koloniën en kondigt al dadelijk een cultuurwet 
aan, die don Javaan persoonlijken grondeigendom 
en vrijen arbeid zou verzekeren en do woeste gron
den beschikbaar zou stellen voor ontginning door 
particuliere landbouwnijverheid. Daarover ont
brandt in 1866 een hartstochtelijko ponnestrijd vóór 
on tegen het cultuurstelsel, vóór en tegen vrijen ar
beid. Een kenmerkend teekon des tijds in die jaren 
is de oprichting eener „Maatschappij tot nut van 
den Javaan” (zie op dien naam), waar men het 
oogenblik gekomen achtte om voor afschaffing van 
het cultuurstelsel, voor particuliere nijverheid en 
voor vrijen arbeid propaganda te maken ook

De financieelo maatregelen, door hem naar aanlei
ding daarvan genomen, waren niet gelukkig. Be
kend is zijne onderhandcling op nadeclige voor
waarden over een leening met het handelshuis Pal- 
mer en Go. te. Oalcutta en de nict-goedkeuring van 
die leening door Ivoning WillemI. In 1825 word daar
op door den Ivoning andermaal een Commissaris 
Generaal, L. P. «3. burggraaf Du Bus de Ghisignies, 
naar Indië gezonden, thans met de uitdrukkelijke 
opdracht de meest mogelijko bezuinigingen in te 
voeren en tevens een onderzoek in te stellen naar 
de aanbevelenswaardigheid van elk der twee stelsels, 
onderscheidenlijk door do vroegere Commissarissen- 
Generaal en door Van der Capellen voorgestaan. 
Den uitslag van dat onderzoek legde Du Bus neder 
in zijn bekend rapport van 1 Mei 1S27, dat geheel 
\iitging van het denkbeeld om particulier initiatief 
en kapitaal te hulp te roepen voor de ontwikkeling 
van de kolonie. Dit rapport werd aanvankelijk gun
stig ontvangen. De nijpende nood evenwel der In
dische financiën, door den Java-oorlog nog zeer 
verergerd, on het vurig verlangen van Koning Wil
lem I dat, waar het verarmde moederland niet lan
ger kon bijspringen, Indië ten spoedigste in staat 
zou zijn zich zelf te helpen, waren oorzaak dat van 
de vrijzinnige denkbeelden van Du Bus tenslotte 
niets kwam en in stede daarvan een geheel ander 
stelsel werd aanvaard, ontwikkeld door den Gene
raal j. van den Bosch, die tot invoering daarvan 
met een door den Koning vastgesteld nieuw Regce- 
ringsreglement (van 1830) naar Indië vertrok. Dit 
stelsel-Van den Bosch kwam in hoofd trekken 
hierop neer. De staat zelf zou de taak op zich nemen, 
door Du Bus aan particulieren toegedacht, en als 
industrieel optreden, daarbij krachtens zijne sou- 
vereine rechten beschikkende over de bouwgronden 
en de arbeidskrachten der bevolking. Aldus ont
stond het cultuurstelsel (zie aldaar). Het was Van 
den Bosch gegeven het stelsel als Commissaris-Ge- 
neraal in te voeren en als Minister van Koloniën 
(1833—1839) te verscherpen. Het stelsel hield wat 
het beloofde: Indië kon weldra in eigen behoefte 
voorzien. Maar zelfs kon het, waar de oorlog met 
België millioenen verslond, thans het uitgeputto 
moederland bijstaan. En toen het al meer regel was 
geworden, de batige saldo’s van Indië ten behoeve 
van Nederland te bestemmen, duurde die politiek 
voort, ook toen de financieele toestand van liet moe
derland het niet meer noodig maakte.

Vooral tijdens het bestuur van de Gouvemeurs- 
Generaal J. C. Baud (1833—1836), D. J. De Eerens 
(1836—1840) en Mr. P. Mcrkus (1840—1845) open
baarde zich de overdrijving van het cultuurstelsel. 
In het jaar 1836 werd, om dat stelsel boter te kun
nen doorzetten, een nieuw Regeeringsreglement in
gevoerd : een einde werd gemaakt aan de regeering 
door Gouverneur-Generaal te zamen met den Raad 
van Indië; de landvoogd zou voortaan alleen be
sturen, de Raad hem slechts met zijne adviezen bij
staan. Het cultuurstelsel streefde naar de vereeni- 
ging van alle productieve krachten in één hand — 
die van den Slaat — en niet overeen te brengen 
daarmede was mededinging van particulieren, die 
arbeidskrachten aan de Gouvts. cultures zou ont
trekken en de prijzen der producten drukken zou. 
Dus werd de particuliere industrie allerwegen tegen
gewerkt.

Het tijdperk 1830—1850 kan als één geheel be
schouwd worden. Het is het tijdperk bij uitnemend
heid van exploitatie van Java door het cultuurstel
sel Omstreeks de helft der vorige eeuw stond dat
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onclor do brcedcre lagen van hot Indische volk zelf.
Men zie voorde peripetiën van dien strijd AGRA

RISCHE WET, CULTUURSTELSEL, SUIKER, 
In 1870 was de strijd gestreden. Met de totstandko
ming van de Agrarische wet van dat jaar was de uit
gifte van gronden aan do particuliere nijverheid 
een voldongen feit. In de periode 18G0—1870 was 
het reeds gaandeweg tot afschaffing gekomon van 
do gedwongen indigo-, thee-, kancel-, nopal (co
chenille)-, peper- en tabakoultures. In 1870 werd tot 
<lo afschaffing der gedwongen suikercultuur in be
ginsel besloten; die afschaffing echter zou geleidelijk 
plaats vinden. Eerst in 1891 behoorde de cultuur 
geheel tot het verleden. Toen bleef alleen nog de ge
dwongen koffiecultuur bestaan, welke langen tijd 
nog zou gelden als do „kurk”, waarop de Indische 
financiën dreven, totdat zij, na eveneens al meer 
achteruit te zijn gegaan, in 1915 ten slotte mede 
werd afgeschaft. In plaats van uit de gedwongen 
cultures, werden do voor de koloniale huishouding 
benoodigde inkomsten thans hoofdzakelijk verkre
gen uit de heffing der landrente en van de daarnaast 
ingevoerde belastingen benevens uit de opbrengst 
der Gouvernementsbedrijven.

Met dit alles was niettemin het oude koloniale 
exploitatiestelsel nog slechts voor eendeellosgelatcn. 
Dat stelsel bleef nog voortduren in dc aanwending 
ten bate van Nederland van hetgeen van de Indi
sche inkomsten jaarlijks overbleef. Artikel 62 der 
grondwet van 1848 had bepaald, dat een afzonder
lijke wet de wijze van beheer en verantwoording der 
koloniale geldmiddelen zou regelen. Eerst in 1864 
kwam die wet, de Indische comptabiliteitswet, tot 
stand en daarmede de bepaling, dat de jaarlijksche 
vaststelling der begrooting geschieden zou door de 
wetgevende macht. Toen aldus liet financieel be
heer in 1867 onder direct toezicht der Statcn-Gene- 
raal kwam, begon ook de aandrang tot toepassing 
van gewijzigde beginselen ten aanzien van de aan
wending der Indische baten zich scherper te accen- 
tuecren. Toch zou liet nog tot 1878 duren, eer aan 
liet genot door Nederland van Indische gelden eon 
einde zou komen en ook toen was het feitclijk de 
ontstentenis van overschotten op het Indische bud
get, welke den doorslag gaf, en niet de loslating van 
hot beginsel, waarmede eerst tijdens den Minister 
van Koloniën Do Waal Malefijt in 1912 definitief 
werd gebroken.

Dc batigslot-politiek, de politiek om bodem en 
bevolking der kolonie zoodanig to exploiteeron, dat 
zij do grootste rechtstrcokscho voordoden voor het 
moederland zouden afwerpen, is niet alleen voor 
Java maar ook voor de Buitenbezittingen langen 
tijd van beslissenden invloed geweest op hot alge
meen regeeringsboleid. Do Commissaris-Gonorunl 
Van den Bosch meende, dat alleen Java do hulp
middelen kon verschaffen om de financieelo bezwa
ren, waaronder het staatsbeheer gebukt ging, to 
doen ophouden; elke verdere uitbreiding van gezag 
zou, voorloopig althans, het batig slot voor het 
moederland doen dalen. Die bewindsman schreef 
daarom in een resolutie van 30 Nov. 1833 aan allo 
hoofden van gewesten buiten Java voor, eeno poli
tiek van strikte onthouding met betrekking tot 
dat punt, op verbeurte van hun ambt. Dit stand
punt word in 1837 door den Koning goedgekeurd. 
Voor Surnatra echter maakte Van den Bosch eeno 
uitzondering. Hij stelde zich voor dat wij in eon 
kwart eeuw ons gezag over het goheelo eiland, 
buiten Atjèh, zouden kunnen uitbreiden on dat Su- 

intusschen was doorgegaan met de

bestrijding der Padri’s, doch eerst in 1838 hun te
genstand weid vernietigd — dan dc rol van Java 
zou kunnen voortzotten. Op 1 September 1841 
evenwel werd door den Minister Baud dc intrekking 
bevolen van alle posten ter Sumat ra’s Oostkust, na 
1837 bezet, en evenzeer op Surnatra onthouding 
bemoeiing met de inwendige aangelegenheden derin- 
landsche maatschappij voorgeschreven. Intusschen 
gaven de verrichtingen van James Brooke (1842) 
op Borneo (zie BROOKE) aanleiding tot een 
schrijven van dcnzelfden Minister van 4 Novem
ber 1843, waarin luj het nemen van allerlei maatre
gelen aanbeval, die met de onthoudingspolitiek 
in strijd waren, o. a. het regelen van ontstane ge
schillen en het vestigen van kleine militaire pos
ten. In 1845 stond Baud zelfs eene actieve kolonisa
tie van Borneo voor. In 1846 daarentegen was hij 
alweer van zienswijze veranderd. Toen de Gouver- 
neur-Generaal Rochussen in dat jaar een soxp van 
ƒ 75.000 vroeg voor uitbreiding van bestuursmidde- 

. len en ƒ 25.000 voor wegenaanleg in Zuid-Sumatra, 
werd op den eersten post ƒ 25.000 geschrapt en 
de tweede niet ingewilligd, omdat de remises naar 
Nederland de laatste 5 jaren dooreengenomen 
slechts hadden bedragen ongeveer 13 millioen gul
den, terwijl Baud in 1840 een bedrag van ƒ22.612.000 
’s jaars had gevraagd.

Zooals hierboven werd opgemerkt, openbaarde 
in do periode 1850—1870 zich eenïge kentering 
in de inzichten omtrent de koloniale politiek. Men 
komt terug op de exploitatie a outrance ten behoeve 
van het moederland, hoezeer ook do vrees voor ver
mindering der jaarlijksche bijdrage blijft bestaan 
en telkens remmend werkt. Langzamerhand ook 
dringt eene andere opvatting door omtrent hetgeen 
de plicht eener koloniale mogendheid meebrengt, 
inzonderheid wat aangaat de wegneming van mis
standen in de inwendige aangelegenheden van het 
koloniaal gebied. Ook dwingen de omstandigheden 
zelve sinds het jaar 1845 de Indische regeering meer
malen om gewapenderhand op te treden. Een en 
ander leidt tot uitbreiding van het Nederlandsch 
gezag: in 1846, 1848, 1849, 1854, 1856 op Bah; in 
1850, 1854, 1855 op West-Bornco; in 1856 in de 
Lampongs; in 1851/1859 in Palembang; in 1857/ 
1858 op Surnatra1 s Oostkust, waar do Regeering er 
in slaagt Siak onze souvereiniteit te doen erkennen; 
in 1857, 1860, 1865 in de Zuider- en Oosterafdeeling 
van Borneo; in 1859 in Boni; in 1859 tot 1868 in 
Benkoelen; in 1864 in Tamiang;ja.J.865 in Asahan 
on Serdang ter Oostkust van Surnatra. In'StjèlT, 
omtrent wcücë landstreek het Londonsche verdrag 
van 1824 had bepaald dat Nederland zorgen zou 
voor dc veiligheid ter zee langs de kusten, maar te
vens do onafhankelijkheid zou eerbiedigen, het die 
veiligheid steeds meor te wenschee over. De ervaring 
leerde, dat, moest men de onafhankelijkheid van 
Atjèh blijven eerbiedigen, do zorg voorde veiligheid 
ondoenlijk was en ernstig gevaar bestond, dat op 
den duur een andere natie de zorg voorde veiligheid 
in de Atjèhscho wateren zou overnemen. Bij het 
drag met Engeland van 2 Nov. 1871 (z.g. Sumatra- 
traktaat) slaagde Nederland er in zijn vrijheid 
handelen te herkrijgen, waarop reeds in 1873 de eerste 
twee expedities naar Atjèh volgden. (Zie ATJER, 
Geschiedenis). Do oorlog met Atjoh Buurde 
door verschillende omstandigheden, in de eerste 
plaats wel aan ondoelmatig optreden to wijten, lan
ger dan noodig ware geweest en bracht aanzienlijke 
kosten mede. Het was die oorlog, die in 1878 
goed do batigo sloten deed verdwijnen. Weer deden
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op Java on Madoera meer en meer tot geringe pro- 
portiën werd toruggcbrachl en, in het algemeen ge
sproken, sedert 1910 feitelijk vervallen is in dat ge
bied, met uitzondering van de Vorstenlanden en do 
particuliere landerijen (Zie vorder HEEREN- 
DIENSTEN).

Van 1878 af, het jaar waarin de batige sloten ver
dwenen, werd door allerlei omstandigheden: Atjèh- 
oorlog, achteruitgang van de opbrengsten der kof
fiecultuur, veepest enz., de financieele toestand van 
Indië minder gunstig. Men moest bedacht zijn op 
uitbreiding der middelen, maar vooral op inkrim
ping der uitgaven. Voor bijdragen van Indië ont
brak mitsdien de feitelijke mogelijkheid, maar bo
vendien deed tegen het eind der 19e eeuw zich 
eene merkwaardige kentering gevoelen in de begrip
pen omtrent de financieele verhouding van het moe
derland jegens de kolonie en de bestuursvoering in 
de kolonie zelve. Was in 1884 nog een voorstel van 
het Kamerlid Van Dedem aan de orde gesteld om, 
waar de batige sloten waren weggevallen, Indië 
een jaarlijkschc vaste bijdrage te doen leveren aan 
de Nederlandsche schatkist, in 1903 werd bepaalde
lijk de gedragslijn aanvaard, om cventueele over
schotten van Indië voortaan uitsluitend ten goede 
te doen komen aan Indië zelf. Van enkele zijden zelfs 
werd — geheel in tegengestelde richting — gepleit, 
voor schadeloosstelling voor de genoten baten. Met 
nadruk werd gewezen op de ruim achthonderd 
millioen gulden, die sinds den aan vang van het cul
tuurstelsel gestort waren in de Nederlandsche schat
kist, en uit dien hoofde de voorstelling ontwikkeld 
van het bestaan eener eereschuld aan de kolonie, 
welker afdoening Nederland’s dure plicht werd ge
acht (zie het artikel over DEVENTER Mr. 0. TH. 
VAN). En toen nu in 1899 en 1900 in de residentie 
Semarang opnieuw zich voedingschaarschte open
baarde, welke in veler oogen scheen te wijzen op een 
economischen achteruitgang van Java in het alge
meen, nam men, onderden indruk van een en ander, 
in 1905 het besluit om door het moederland van 
zijn kant directe hulp aan de kolonie te doen ver- 
leenen en werd een door Nederland voorge.seholen 
bedrag van 40 millioen gulden aan Indië kwijtge
scholden, ten einde in het belang van de economi
sche ontwikkeling der Inlandsche bevolking op 
Java en Madoera te worden besteed, in dier voege, 
dat voor maatregelen van die strekking tot genoemd 
bedrag sommen op de Indische begrootingen der 
volgende jaren zouden worden gebracht (wet van 18 
Maart 1905). Die maatregelen, genomen in het eco
nomisch belang der bevolking, hebben natuurlijk 
niet nagelaten hunne weldadige werking in enkele 
opzichten te doen gevoelen, hoezeer ook do voor
stelling eener algemeene economische inzinking, 
waarvan oorspronkelijk gewag was gemaakt, in 
latere jaren in de feiten geenszins bevestiging vond. 
(Zie ook WELVAART-OOMMISSIE).

Kenmerkten aldus de laatste jaren der 19c, evon- 
als de eerste jaren der 20e eeuw zich door een omme
keer in de denkbeelden omtrent het financieel rc- 
gceringsbeleid, die jaren waren niet minder kenmer
kend met betrekking tot het algemeen bestuursbe
leid op de Buitenbezittingen. Met het optreden van 
den Gouverneur-Generaal Van der YVijck (1893) 
maakt de politiek van vrees en schipperen plaats 
voor krachtiger handhaving, ook in die gewesten, 
van het Nederlandsch gezag en voor een meer zelf
bewust optreden van Regeeringszijdo. Allereerst

financieele overwegingen in 1884 den tocmnaligen 
Minister van Koloniën een aanschrijving tot de 
Indische rcgcering richten, om de bestuursbemoei- 
enissen op dc Buitenbezittingen te beperken en tien 
jaren lang bleef daarop die aanschrijving weder het 
politiek beleid ten opzichte der Buitenbezittingen 
bchecrschen.

Hierboven werd gewag gemaakt van den lang- 
zamen achteruitgang en ten slotte dc opheffing der 
Gouvemements-cultures. Intusschcn was men reeds
lang bedacht geweest op voorzieningen om, waar 
de gedwongen beplanting van den grond ging ver
vallen, dc exploitatie door de particuliere nijver
heid, met gebruikmaking van vrije werkkrachten 
der bevolking, te verzekeren. Dit kon alleen ge
schieden door de gronden, niet in gebruik en niet 
onmisbaar voor de teelt van inlandsche gewassen, 
binnen het bereik van den Europceschen onderne
mingsgeest te brengen. In 1862 reeds was een po
ging gedaan om tot een regeling ter zake te geraken. 
Eerst bij de z.g. agrarische wet echter van het jaar 
1870 slaagde de Minister van Koloniën E. de Waal 
er in, eene formule te vinden, die bij de Statcn- 
Generaal een bevredigende ontvangst kon vinden 
en voor het vraagstuk eene oplossing bood. (Zio 
AGRARISCHE WET).

Een ingrijpen van meer lokalen aard had kort 
daarop, in 1871, plaats in de Preanger, waar, gelijk 
hooger aangestipt, de hervormingen van Raffles 
niet waren ingevoerd, en in het wezen der zaak, het 
oude stelsel der Compagnie in zekeren zin was 
blijven voortbestaan. Met invoering ook daar van 
de landrente werd in genoemd jaar dat gewest in 
het algemeen in gelijke bestuursverlioudingen ge
bracht als de overige gewesten van Java onder 
rechtstreeksch beheer van het Gouvernement (Zio 
PREANGER-STELSEL).

Verdween met de afschaffing van het Cultuur
stelsel de daarmede samenhangende vorm van belas
ting der bevolking in arbeid, ook de andere vorm 
daarvan, die der heerendiensten, zou geleidelijk ge
matigd worden in afwachting eveneens van de ge- 
hecle opheffing, voor zooveel mogchjk. Ook op dit 
punt ging er voortdurende drang uit van dc Volks
vertegenwoordiging in Nederland. Bij het Regce- 
ringsreglemcnt van 1854 (art. 57) werd het beginsel 
uitgesproken van geleidelijke afschaffing. Hot duur
de echter tot 1882, alvorens de eerste belangrijko 
schrede daartoe werd gedaan door intrekking op 
Java en Madoera van de pantjèndionsten aan in
landsche hoofden en ambtenaren in de gouvernc- 
menlslanden en van verschillende andere presta
tiën. Ter vervanging van die afgesehafte diensten 
werd een hoofdgeld ingevoerd van /].— per hec- 
rendienstplichtige. Het bleek al spoedig dal dit be
drag tot eene hoogere opbrengst leidde dan voor do 
uitvoering in vrijen arbeid der bedoelde diensten 
noodig was, zoodat een jaarlijkseh excedent voor 
verdere afschaffing van heerendiensten beschikbaar 
bleef. In volgende jaren en — in aansluiting aan do 
voorstellen, waartoe een uitgebreid onderzoek over 
geheel Java en Madoera, uitgezonderd de Vorsten
landen, had geleid — inzonderheid na 1890 werd in 
de ingeslagen richting krachtig voortgegaan, terwijl 
verder aan
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de bevolking de gelegenheid werd ge
opend om de nog ophaar rustende diensten af te koo- 
pen. Het gevolg van deze en andere voorzieningen is 
geweest, dat, door beschikbaarstelling ook sinds 
1902 van betrekkelijk aanzienlijke bedragen uit 
’s Lands schatkist, de vordering van heerendiensten
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wordt in 1894 de Radja van Lombok tot rede ge
bracht, waarna in 189G 
maakt met de pacificatie van Atjèh, waar het ci
viel on militair gezag aan den toonmaligcn Generaal 
Van Heutsz was opgedragen. Tijdens den Gouvcr- 
ncur-Gcneraal Roosebooin neemt de uitbreiding 
van ons gezag over Djambi een aanvang (1901), 
terwijl mede met de wapenen wordt opgetredon in 
Korintji (1903) en in een gedeelte van Midden Su- 
matra (1901—1904). In 1905—1909, toen met do 
benoeming tot Landvoogd van don voomoemden 
Luitenant-Generaal Van Heutsz bij uitstek een tijd
perk was aangebroken van algemeenc verlevendi
ging der bestuursuitoefening, tevens van krachtda
dige bomoeienis ook met de inwendige aangelegen
heden in de onder inlandsch zelfbestuur gelaten 
gebiedsdeelen der Buitenbezittingen, wordt het 
ovorig deel van Sumatra onder ons gezag gebracht. 
Op Bali 1906, 1908, Soembawa 1908, 1911 en do 
meer' Oostelijk gelegen grootere eilanden van den 
Timorarchipel 1905—1911 wordt onze macht af- 
doende gevestigd. Celcbes wordt geheel onderwor
pen (1905); op Oeram (1903—1909) en op Halma- 
heira (1907, 1910—1911) worden eveneens de toe
standen geordend. In de Zuider-en Oosterafdeeling 
van Bomeo wordt aan een langdurig verzet in het 
midden des eilands een einde gemaakt (1905).

In West-Bomeo worden verschillende land
schappen in 1908/1909 onder rechtstreeksch bestuur 
gebracht. Op de Aroe-, Kei-, Tanimbar- en Zuid- 
Westereilandon worden eveneens zonder veel in
spanning de grenzen onzer bestuursbemoeienis be
langrijk uitgebreid (1907—1910) en toen in 1912 on
der hot bewind van den Gouverncur-Generaal Iden-

on volk der kolonie van de aldaar opgebraohte Ikj- 
lastinggeklcn; voorts dat van ontwikkeling on ont
voogding der kolonie, mot inachtneming liarer bij
zondere cisehon, zooveel mogelijk tot een staats
rechtelijk met het moederland gelijkwaardig onder
deel van den Nederlondschen staat.

Ten einde het in do eerste plaats aangeduid be
ginsel wettelijk vast te leggen, werd tijdens het be
wind van den Minister De Waal Malefijt de wet van 
29 Juni 1912 Ind. Stb. no. 459 in het leven geroe
pen, houdende cene wijziging en aanvulling der 
Indische Comptabiliteitswet in dien zin, dat Ncd.- 
Indië verklaard werd te zijn een rechtspersoon, ver
tegenwoordigd hetzij doordenGouverneur-Generaal, 
hetzij door den Minister van Koloniën, torwijl de 
eigendommen, baten en lasten gescheiden zijn van 
die van Ncdcrlandyfoaar de ontwikkeling voorts der <.& 
Indische maatschappij wordt gestreefd door verme
nigvuldiging op groote schaal der middelen van on
derwijs (volks- of desascholen, zoowel als andere 
instellingen, waaronder vakscholen als anderszins) 
en voorts door maatregelen, ten doel hebbende 
om den Inlander economisch krachtiger te maken: 
bevordering van zijn spaarzin, ontwikkeling van 
het volkscrcdietwezen, tegongang van opiumge
bruik, dobbolzucht enz., ontwikkeling van nijver
heid en landbouw der bevolking, verdere uitbrei
ding van het wegennet en verbetering van het be- 
vloeiingswezen en vele andere maatregelen van dio 
strekking. Bij dit geheele streven naar opvoeding 
der Indischo maatschappij is hot de bedoeling, zoo
veel mogelijk de resultaten der moederlandsche 
cultuur voor Indië beschikbaar te stellen (zie AS
SOCIATIE). Naarmate de ontwikkeling in ruimeren 
kring zich baan breekt, zal de ontvoogding der In
dische maatschappij tot verwezenlijking zijn te 
brengen. Aan in grootcr aantal beter opgeleide in- 
landsche krachten zal — gelijk ook bij de thans aan
hangige, in Dl. I op blz. 287 vermelde, hervormings
plannen in beginsel is bepleit — een veel omvang- 
rijkor en meer verantwoordelijk deel in de bestuurs
taak zijn toe te vertrouwen. Niet minder geldt die 
eisch voor do rechtspraak, evenzeer ook als aan 
inlandsche handen een veel nanzienlijker aandeel 
zal zijn op te dragen in allen daarvoor vatbaren ar
beid op technisch cn ander gebied. Bij die ambte- 
lijko ontvoogding zal het echter niet mogen blijven. 
Sedert 1905 is in sommige deelen der kolonie aan 
enkele groepen der bevolking eenig medezeggen
schap gegeven in locale aangelegenheden door de in
stelling van plaatselijko en gewestelijke raden (Zio 
DECENTRALISATIE). Ais einddoel van het ont
wikkelingsproces, daarmede ingeleid, behoort voor 
do inlandsche bevolking eenc staatkundige bemoeie
nis te zijn weggelcgd, die haar in de gelegenheid zal 
stellen tot actieve deelneming aan de totstandbren
ging der algemeenc vorordoningen en aan do vast
stelling van do jaarlijksche begrooting van inkom
sten en uitgaven en van de regeling der beschikking 
over do middelen. Behoudens do hoogcre bevoegd
heden, dio c.q. om redenen van algemeenc staat
kunde aan do hoogste machtsorganen in den Ne- 
derlandschen staat voorbehouden moeten blijven, 
zal voor do tegenwoordige controle van het parle
ment aldaar in de plaats moeten treden die van con 
lichaam, vertegenwoordigende, naar do dienaan
gaande te stellen beginselen, zooveel mogelijk, do 
bevolking van Indië in hare verschillende elemen
ten. Als ombrijo van een zoodanig lichaam is te be
schouwen do Volksraad, in het leven geroepen bij do 
Wet van 10 Dcc. 191G (Ned. Stb. no. 535), eeno in-

emstig begin wordt gc-een

2 MC

burg, de omstandigheden dit vorderden, werd het 
onwillig vorstenbestuur op Riouw met eenig mili
tair vertoon afgeschaft. Zelfs tot de binnenlanden 
van Niouw-Guinea werd in verschillende richtingen 
doorgedrongen (1898—1902). (Zio voor bijzonder
heden de afzonderlijke artikelen omtrent de ver
schillende eilanden cn gewesten).

De daad werkelijke vestiging van ons gezag in dio 
streken bracht voor de bevolking in het algemeen 
ontheffing van drukkonde lasten, door de inlandsche 
machthebbenden opgelegd; verhooging van rechts
zekerheid; ontwikkeling van het verkeer en in vor- 
band met dit alles verbetering harer maatschappe
lijke en matcricelc omstandigheden. Het merkwaar
dig feit deed bovendien zich voor, dat dezelfde 
landstreken, die te voren uit een financieel oogpunt 
als lastposten te bock stonden, thans zonder be
zwaar een aandeel in de algemeenc bestuurskosten 
van Nederlandsch-Indië konden dragen en onder 
betere inwendige verhoudingen hare middelon ovor 
het geheel belangrijk zagen stijgen.

Smds do afsluiting voor Indië van liet tijdperk dor 
materialistische exploilatiepolitiek bobben do denk
beelden omtrent eeno milder gedragslijn hoe langer 
hoe meer wortel gescholen en op dit oogenblik wordt 
door alle politieke partijen in Nederland zonder 
onderscheid eenstemmig op koloniaal gebied eono 
richting voorgestaan, niet zelden aangeduid als dio 

ethische politici:, con begrip, dat, ontdaan vaneen er
allo overdrijvingen, zich juister laat omschrijven
(zio ook het opstel ......________
gronjo in de „Gids” van Dcc. 1915 blz.--433) nfs: 
eerlijk, onbaatzuchtig bestuursbeleid, door het moe
derland in het belang van land en volk der kolonie 
gevoerd.

In het wezen der zaak geldt in de eerste plaats 
daarbij als beginsel: besteding uitsluitend voor land

van Prof. Dr. O. Snouck Hur-
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gehouden, maar ook, wanneer hem dit wcnschelyk 
voorkwam, de voorlichting van deskundigen op 
allerlei gebied kon in vinnen. Hoofdzakelijk met het 
oog op deze bedenkingen werd van een Kolonialen 
Raad in bovenbedoelden zin, zoo hij al mogclijk 
scheen, weinig heil verwacht. In latere jaren, hot 
eerst in het begin van 1901, werd nog het denkbeeld 
geopperd, om een Kolonialen Raad in het leven te 
roepen, die niet alleen den Minister van Koloniën, 
maar ook, en niet in de laatste plaats, de Staten 
Generaal van advies zou kunnen dienen. Dit denk
beeld vond evenwel weinig bijval, ook omdat be
twijfeld werd of bij verwezenlijking daarvan het 
voornamelijk beoogde doel, eenc kortere en betcro 
behandeling der Indische zaken in het Parlement, 
wel zou worden bereikt. Volledigheidshalve zij hier 
nog vermeld, dat aan den hierboven reeds genoem
den Volksraad voor Ned.-Indië oorspronkelijk ook 
de naam „Koloniale R-aad” was toegedacht, die 
echter bij de behandeling van het wetsontwerp tot 
instelling van dien Raad in de Tweede Kamer als 
minder passend werd verworpen. (Zie over dit on
derwerp o.a. Tijdschr. van N.I. 1854 I. 199. 273. 
362, II. 317, 1855 I. 53; Ind. Gids 1889. I. 1033. 
1036, 1890. II. 2011. 2545, 1891. II. 1453, 1893 I. 
471, 1894. I. 437, 1901. I. 338. 558, 1903. II. 
1881, 1895, 1913. I. 1; Economist 1894, 1.195; Ind. 
Genootschap Vergad. 27 Nov. 1888 en 26 Febr. 
1889, en 2 April 1901; De Waal. De koloniale poli
tiek der Grondwet 348; Handelingen der Staten- 
Generaal 1869—70, II. 822—828, 1873—74, II. 
120. 141, 1881—82, II. 759. 761, 1888—89.1.55.84, 
II. 183,1892—93,1. 165, 1894—95,1. 32. 39, 1900— 
01. I. 117. 126, II. 375. 408, 1901-4)2, II. 86. 121. 
139, 1902—03, II. 158. 162, 1903—04, II. 401. 420. 
438, 1911—12, II. 719, 1916—17, I. 113. 128).

KOLONIALE REKENING. Zie BEGIIOOTING 
VAN N.I.

KOLONIALE RESERVE. Dit, van de oprichting 
af (Kon. besluit van 24 Augustus 1890 no. 18), ge
heel ten laste van de Indische geldmiddelen geko
men korps stond vóór de inwerkingtreding van het 
Kon. besluit van 24 September 1909 no. 84 niette
min, zoolang het in Nederland dienst deed, onder 
het opperbestuur van don Minister van Oorlog. 
Luidens de bij laatstgenoemd besluit vastgestelde 
regeling echter is de Koloniale Reserve thans te be
schouwen als een in Nederland gedetacheerd onder
deel van het Leger in Nedcrlandscli-lndië en staat 
het mitsdien rechtstreeks onder de bevelen van den 
Minister van Koloniën, behoudens de gevallen van 
oorlog of oorlogsgevaar, waarin het in zijn geheel—, 
en andere buitengewone omstandigheden, waarin 
het alleen voor zoover de gewapenden betreft ter 
bescliikkingvan den Ministcrvan Oorlog kan worden 
gesteld.

Do taak van liet korps omvat: a. de koloniale 
militaire werving in Nederland in haren gchcelen 
om vang; b. de verpleging en de oefening van de 
wegens ziekte of langdurig verblijf lijdelijk uit de 
koloniën teruggekeerde onderofficieren en mindere 
militairen; c. de eerste opleiding van voor den kolo
nialen militairen dienst voor het Wapen der Infan
terie nieuw-aangenomenen, die voor het aangaan 
hunner verbintenis den wensch te kennen hebben 
gegeven om die opleiding bij het korps te ontvangon 
of die voor dadelijke uitzending physiek nog niet 
geschikt zijn bevonden. Aanvankelijk samengesteld 
uil den staf, 3 valide compagniëen, 1 detachement 
artillerie en een reconvalesccnten-afdeeling k twee 
compagnieën en verdeeld over de garnizoenen Ny-_

stelling, welker politieke bevoegdheden in dien zin 
geleidelijke uitbreiding vatbaar zijn (zie 

VOLKSRAAD). Aldus zal uit het vroegere bedrijfs- 
veld van een handelslichaam, do V. O. I. O., een 
rechtsgemeenschap met zelfbestuur zijn gegroeid, 
omvattendo een vijftig millioon ingezetenen, die, 
in het algemeen gesproken, liet gebied van Indië 
als hun vaderland beschouwen, terwijl tussclien het 
nieuwe gemeenebest en den Nederlandschen staat 
de vroeger op machtsverhoudingen gegrondveste 
eenheid vervangen zal zijn door den met do heden- 
daagsche begrippen van koloniaal bestuursbeleid 
beter vereenigbaren band van cene in velerlei op
zicht gemeenschappelijke beschaving, van eenheid, 
in groote mate, van matcricele en intellectueele be
langen.

Nederland en Nederlandsch-Indië zullen naar 
die beginselen gebleven zijn eene staatkundige een
heid, maar een eenheid, ondcrverdceld in twee naast 
elkander in eigen kring bestuurde gebiedsdeelen, 
met tot grondslag gelijkwaardigheid van alle rassen.

KOLONIALE RAAD. Onder de benaming „Ko
loniale Raad” is in den regel verstaan geworden een 
staatscollege, bestaande uit in koloniale zaken er
varen mannen, dat tot taak zou hebben den Minis
ter van Koloniën in de vervulling zijner taak bij te 
staan. In 1814 is een dergelijk college krachtens ar
tikel 35 der Grondwet ingesteld onder den naam 
„Raad van koophandel en koloniën”, maar in 1820 
werd deze Raad reeds opgeheven, omdat de Minis
ter Falck het beter oordeelde, dat den Minister eene 
adviseerende commissie werd toegevoegd. Door 
Falck zelf werd echter aan dit denkbeeld, ofschoon 
de Koning zich er mede vereenigd had, geen uit
voering gegeven en evenmin door zijne opvolgers, 
die er geen voorstanders van waren. Het denkbeeld 
om den Minister een college van advies ter zijde 
te stellen bleef echter niet rusten en nadat van ver-

voor

schillende kanten de wenschehjkheid was betoogd 
om daartoe een „Kolonialen Raad” of „Raad van 
Koloniën” in het leven te roepen, werd eindelijk in 
1841 bij de Kroon daarop aangedrongen in cene door 
twee hooggeplaatste ambtenaren, de lieeren Elias 
en Kruseman, ingediende memorie. De overweging 
dier memorie leidde echter alleen tot een Koninklijk 
besluit van 9 December 1843, krachtens hetwelk 
de Raad van State telkens als het noodig bleek tij
delijk aangevuld zou kunnen worden niet een of twee 
buitengewone leden als adviseurs over koloniale 
onderwerpen. Sedert is de instelling van een Kolo
nialen Raad ten behoeve van den Minister nog her
haaldelijk ter sprake gekomen, niet alleen in ar
tikelen in tijdschriften en dagbladen, maar ook in 
het Parlement, laatstelijk nog bij de behandeling 
van het wetsontwerp tot instelling van een Volksraad 
van Ned.-Indië (zie het verhandelde in de vergade
ringen der Eerste Kamer van de Staten Generaal 
van 13 on 15 Dec. 1916). Over den aan dien Raad 
toe te kennen werkkring liepen do gevoelens uiteen. 
Sommigen wilden er een zuiver adviseerend college 
van maken, terwijl anderen, op voorbeeld van het
geen elders wordt aangetroffen, aan den Raad meer 
invloed op den gang van zaken wilden toekennen. 
Dit laatste zou echter kwalijk vereenigbaar zijn met 
het beginsel der ministerieele verantwoordelijkheid 
cn do behoefte
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aan een zuiver adviseerend college 

ten dienste van den Minister van Koloniën werd be
twist op grond dat de Minister niet alleen beschik
ken kon over de adviezen van den Raad van State, 
by do regeling van welks samenstelling in 1861 en 
Jater met de belangen der koloniën rekening werd
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mogen, Maastricht en Zuiphen, — sedort 1907 oolc 
over Harderwijk (Zie WERFDEPOT)— is liet korps 
thans in zijn geheel te Nijmegen gelegerd en bestaat 
het uit don staf, vier compagnieën, liet personeel der 
militaire administratie on dat van den geneeskun
digen dienst, benevens burgerschrijvcrs en -wer
kers. Het bevel over het korps wordt gevoerd door 
een luitenant-kolonel of majoor van het Indische 
leger, te benoemen bij Koninklijk besluit.

KOLONISATIE. Wanneer men in onzen Indi- 
schen Archipel spreekt van Kolonisatie, kan men 
daaronder verstaan drieërlei soort: 1. de Hindoo- 
kolonisatie in een lang vervlogen tijdperk; 2. do 
kolonisatie door Europeanen; 3. de kolonisatie van 
sommige stroken door inlanders uit andere stroken.

1. Do Hindoekolonisatio was vooral op Java 
van belang, maar ook op andere eilanden mot 
name Sumatra on Bomeo liot zij min of meer bo- 
langrijko sporen achter. Zie JAVA, SUMATRA, 
KOETEI, HINDOEÏSME en OUDHEDEN. Wat 
Sumatra en Bomeo betreft, moet van de koloni
satie aldaar door Hindoe’s rechtstreeks wel onder
scheiden worden de latere, welke door Hindoe- 
Javanen geschiedde. Voor zoover kan worden 
nagegaan, hebben de Hindoe’s, evenals later de 
Europeanen, over het algemeen dohoogere, leidende 
klasse uitgemaakt en zijn zij niet in de oorspron
kelijke bevolking opgegaan, zoodat dan ook in de 
vorstelijke en adellijke families op Java nog bloed 
der Hindoo’s schijnt voor te komon.

2. Kolonisatie door Europeanen op eenigszins 
groote schaal, met dien verstande, dat deze als land
bouwers den grond zelf bebouwen en eene zelf
standige volksplanting stichten, heeft in Ned.- 
Indië tot nu toe nergons met eenig succes plaats ge
had. Op do Banda-eilanden, waar de inlandsclxe be
volking door Coen zoo goed als geheol werd uitge
roeid (Zie BANDA-EILANDEN), werden weliswaar 
de gronden aan Compagnies-dicnaron enz. uitgege
ven, en is dientengevolge eene bevolking ontstaan, 
die min of meer van Europeeschon oorsprong is, 
maar deze, do perkeniors, lieten door pcrkslavon den 
grond bebouwen, zoodat van eene eigonlijke koloni
satie ook daar ternauwernood sprake kan zijn. Voor 
do overige dcelen van Ncd.-Tndië zijn wel van tijd 
tot tijd plannen tot kolonisatie gemaakt of zelfs tot 
eon begin van uitvoering gebracht, maar zij hebben 
nimmer tot goed gevolg geleid. Onder do O.-I. Comp. 
worden aanvankelijk enkele huisgezinnen uit Neder
land naar Amboina ovorgebrucht, maar hun aantal 
was te gering om van boteekenis te zijn en boven
dien werden zij aan een aantal belemmeringen onder
worpen, terwijl do handel, waarvan zij leven moes
ten, zeer „gelimiteerd” word.

Hier zij vermeld, dat van uit Banda en Ambon in 
do 18e couw eonigo dier gezinnen naar hot eiland 
Kissor (Ki>-ar) trokkon en daar do vestiging Kota- 
lama stichtton bij hot fort Vollonhovo. Do afstamme
lingen van deze Europeanen maken don indruk ge
heel onvermengd te zijn gcblevon. Zij munten uit 
als zeevaarders; vorder drijven zij handel (op 
Portugeesch Timor) on veeteelt; eigenlijken land
bouw beoefenen zij niet. Zij huwden steeds onder 
elkander, hebben blondo haren on blauwe oogon. 
Eerst den laatston tijd vermengon zij zich mot 
goed opgovoede Ambonneczen. Zij zijn niet mot 
Europeanen gelijkgesteld. (Zio KISAR).

Coen was eon voorstander van vestiging van Euro
peanen in do stroken, door do Comp. bezet. Zijn plan 
was landeigenaars of handelaars in Indiö en A- 
frika toetclaton, met Batavia als middelpunt; do

Comp. zou te hunnen behoeve haren handel voor 
een deel rnooton loslaten (lf>23). Zijn plan werd aan
vankelijk door het bestuur der Comp. hior te lando 
goedgekeurd; een rcglcmont op den vrijen handel 
word ontworpen en een begin gemaakt o. a. door het 
uitzonden van 82 vrijsters „van alles voorzion tot 
kousen, schoenen en hemden toe”. Doch do uitvoe
ring stuitte op het verzet van aandeelhouders, die 
geen inbreuk op hunne rechten wilden gedoogen; 
Coen kreeg bevel geen vrijen handel toetelaten on 
ofschoon later weder ccnige weifoling bestaan heeft, 
werd het den kolonisten, die geen gronden kregen, 
op den duur zoo goed als onmogelijk gemaakt hun 
bestaan te vinden en verzochten zij in 1031 te mogen 
repatrieeren. In 1666 werd weder te Ceylon eene 
poging gedaan Europccscho kolonisten te verkrijgen, 
maar ook hun werden zooveel belemmeringen in don 
weg gelegd, dat- do immigranten bankroet gingen. 
Betere resultaten had aanvankelijk een maatregel, 
door Van Imhoff genomen, die in 1745 aan eenigc 
landbouwers gronden verschafte tusschen de rivier 
van Tangërang en de Angké en bij het warme bad 
Tjipanas, doch tengevolge van een inval van oproe
rige Bantammers ging de kolonie te niet, zoodat 
zich zelfs geen liefhebbers voor de opengevallen 
hoeven aanboden. Enkele afstammelingen dier kolo
nisten bleven echter op Java gevestigd. Zie voor een 
en ander: Dr. T. C. L. Wijnmalen, „Nota over depor
tatie naar O.- en W.-Indië”, (Verslagen Ind. Ge
nootschap 1875), de Nota van Jhr. Mr. De Jonge bij 
het rapport dor hierna te vermelden Staats-com- 
missie, benevens De Jonge, „De opkomst v. h. Ned. 
gezag”, V, bl. l; VI, bl. v; X, bl. xxvm. Een aan- 

in 1832 door den Heer De Wilde tot do Re-

i;

vraag
geering gericht om 100 Paltzers naar Java te mogen 
zenden, werd door haar afgewezen. In 1857 werd het 
vraagstuk der kolonisatie opnieuw tor sprake ge
bracht door de Heeren F. H. Van Vlissingcn c. s., die 
zich tot den Koning wondden met verzoek om onder
steuning van een plan tot kolonisatie door Europe
anen van hooggelegen streken in de Buitenbezittin
gen. Eene Staatscommissie werd benoemd om dio 
plannen to onderzooken; in het rapport, door haar 
uitgebracht (Verslag aan den Koninguitgebvacht door 
de Staatscommissie van 16 Juni 1857, ’s Grav. 1858), 
werden dio plannen afgekeurd en kolonisatie ont
raden, ook op hygiënische gronden, waarbij hot ad
vies van het medisch lid der Commissie, Prof. F. C. 
Donders, groeten invloed uitoefende. Zio ook: T. J. 
Willer, „Het eiland Boeroe”, Amst. 1S5S. In 1890 
werd tengevolge van wenschen, in do Tweede Kamor 
gouifc, eono landbouwkolonie voor oud-militairenge
vestigd to Poespa (Posoeroean), bestaande uit onge
veer twintig gezinnen. Bijna allon leefden motinlaud- 
scho huishoudsters en gebruikten inlandsche werk
krachten, al werkten zij ook zelf mede. De resulta
ten waren geheel onvoldoende. Üud-militairon bleken 
ongcschikto kolonisten to zijn. Hun gedrag beant
woordde aan dat van vele oud-militairen op do Vo- 
luwe. Enkclo kolonisten wonen to gonoomder plaatse 
nog. In 1900 ontstond ten gevolge van den Znid- 
Afrikaamohon oorlog eene vestiging van Transvaal- 
sehe booron to Lèmbang (Preanger), ook deze ging te
niet. Evenzeer eene landbouwkolonie van Indo's door 
de VoreenigingSoorja Soomirat (zie onder LIEFDA
DIGHEIDSINSTELLINGEN) to Tjibogo (regent-, 
schap Bandoong)gevestigd, waarbij al spoedig op on- 
goneigdlieid iotinspannenden veldarboid werd gestuit.

Herhaalde malon is in de laatste twintig jaron do 
vraag behandeld, of kolonisatio van Europeanon in 
Indië kans van welslagen zou oploveren, met name

■
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misschien conigszins minder van kracht zijn — on 
kolonisatie door Nederlanders is het toch 

hoofdzakolijk te doen, wanneer men eono dergelijko 
overplanting van Europeanen naar Ned.-Indië aan
beveelt. Men wensclit toch daardoor do kom eenor 
Europeescho bevolking te verkrijgen, die ook de 
weerbaarheid der kolonie verhoogt en op wie ook in 
geval van
t.ie to rekenen zou zijn. Voorts zou alleen van eene 
kolonisatie door degelijke landbouwers heil zijn to 
verwachten; van kolonisatie door zoogenaamde 
„paupers”, die zelfs in hot moederland den strijd van 
het leven niet kunnen volhouden, schijnt weinig heil 
to verwachten, daar zij tegen don zooveel zwaardo- 
ren strijd in een zoo verschillend en voor hen on
gunstig klimaat nog minder bestand zullen blijken, 

van den ongunstigon invloed, dien

zoodanige, waarbij zij als landbouwers enz. in hun 
onderhoud zouden moeten voorzien, omtrent wolk 
punt wederom verwezen wordt naar do aan gehaald o 
verhandeling van Dr. Wijnmalen en naar Mr. 
G. M. W. Jcllinghaus, „De Staat tegenover do 
landverhuizing”, ‘s Gravenha ge 1891, bl. 91. De 
mogelijkheid on wenschclijkhoid cener dergelijko 
kolonisatie werd hier to lande vooral betoogd door 
Prof. Stokvis, o. a. in eene „Communication a lTn- 
stitut col. intern.” (Compte rendu de la scssion a la 
Haye 1890, bl. 45) en daarop gevolgd debat; „Ucber 
vergleichendo Rassen-Pathologie und die Widor- 
standsfahigkeit des Europiiers i. d. Tropen”, Berlin 
1890 (X. Intern, med. Congres); „On the compara- 
tive pathology of human races, with reference to the 
au tal resistancc of Europeans in tropical climates” 
(vertaling en uitbreiding van het voorgaande), The 
Practitioner 4G, nos. 3, 4 en 5; „De invloed v. tro
pische gewesten op den mensch, in verband met 
kolonisatie en gezondheid” (3 voordrachten uitge
geven door Dr. Zeehuisen), Haarlem 1894; „La colo- 
nisation et 1’hygiène tropicales”, Paris 1896. Stokvis 
bleef geheel alleen staan met zijne opvatting. Zie 
Kohlbruggc: Der Einfluss des Tropenklimas auf den 
blonden Europaer, Arcliiv f. Rassen und Ge ell- 
scliaftsbiologie 1910 S. 564. Vragen van den dag Jan. 
1911 p. 36. Bibliothèque coloniale internationale, 

•'Coruptes rendus des sessions 1909, 1911, 1912.
Dat groote bezwaren verbonden zijn aan eene 

kolonisatie van Europecsche landbouwers in Ned.- 
Indië, is niet te ontkennen. Men heeft her
haaldelijk beweerd dat Europeanen zonder vermen
ging metinlandsch bloed zich aldaar na het derde ge
slacht niet meer voort planten. Het valt moeilijk dit 
to bewijzen, ook wijl genealogische onderzoekingen 
op Java veelal weinig gunstig ontvangen worden, 
wanneer het daarbij het vraagstuk van rasvermen
ging geldt. Voor de genoemde bewoners van Kisar 
staat het nog niet vast of vermenging plaats had. 
Zeer zeker komt eene vierde onvermengd gebleven 
generatie op Java uiterst zelden voor. Land
bouwende Europecsche geslachten bestaan daar 
in elk geval niet. Voor dezulken zou reeds de 
keuze van een geschikt terrein moeilijkheden op
leveren. Aan vestiging in laag gelegen streken zal 
niet gedacht kunnen worden; hoogvlakten zullen 
hoofdzakelijk in aanmerking moeten komen. In 
dit opzicht zijn o. a. het Bandoeng-nlateau (Prcan- 
ger), het Diëngplatcau, do Tönggfrr en het Ajang- 
of Jang-gebergfé op Java aanbevolen; op de 
Buitenbezittingen sommige hoogvlakten op Suma- 
tra, het eiland Boeroe (zie Willer, t. a. p.) en ook 
het hoogland van Timor (Molengraaf!' Indische 
Merkuur 27 Fcbr. 1912). De meeste dier stre
ken zijn echter nog niet van geschikte eommu- 
nicatie-middelen voorzien, die een voldoenden 
afvoer waarborgen van de producten, door de Euro- 
peesche landbouwers to telen, hetgeen toch een der 
eerste vercischten voor liet gelukken der kolonisatie 
zou zijn. Voorts zou het, zelfs bij vestiging in hoogero 
streken, noodzakelijk zijn, te zorgen dat de kolo
nisten bij hunne aankomst behoorlijke huisvesting 
vonden en dat het ruwe werk der ontginning reeds 
gedaan was, daar het hoogst gevaarlijk zou zijn, do 
kolonisten spoedig na hunne aankomst bloot te stel
len, in het hun vreemde klimaat, aan gemis van be
hoorlijke beschutting en aan den zwaren ongezonden 
arbeid van boschontginning in de tropen, Met name 
geldt dit bij eene kolonisatie hoofdzakelijk door 
Nederlanders voor Italianen en andere bewoners 

Zuid-Luropa zouden de genoemde bezwaren

om

ovontueelen krijg, mot oen vreemde na

gezwegen nog 
zij waarschijnlijk op do omwonende inlandsohe be
volking zouden uitoefenen. Buitendien zouden zulke 
kolonisten althans op Java zich wel spoedig met 
inlandsche vrouwen gaan vermengen, waarmede 
in zoover reeds do proefneming zou hebben ge
faald. Dit alles is ook een groot bezwaar tegen zoo
genaamde deportatic-koloniën in Ned.-Indië, wan
neer het althans het doel is om daaruit vrije kolonis
ten to doen ontstaan; het overplanten eenor kolonie 
van misdadigers to midden van een inlandsche be
volking, als die, welke in Ned.-Indië leeft, zou op 
zich zelf al in de hoogste mate afkeuring verdie
nen en evenzeer op niets uitloopen, daargelaten 
nog het feit, dat het getal dergenen, die voor eene 
dergelijko transportatio in aanmerking zouden ko
men, te gering zou zijn om do stichting cener de- 
portatie-kolonie te wettigen. Zie H. G. Nederburgh, 
„Eenige beschouwingen over transportatie en re- 
legatie, vooral in verband met kolonisatie”, ’s 
Grav. 1890. Mocht, uit welken hoofde ook, te eo- 
nigertijd in het moederland ernstig worden gedacht 
aan het stichten eener kolonie van Europeesche 
landbouwers, dan zullen de ondernemers, willen zij 
geen zware verantwoordelijkheid op zich laden, 
moeten zorgen, dat do immigranten bij hunne komst 
alles behoorlijk voorbereid vindon on niet, zooals 
indertijd in Suriname, onbeschut aan het hun vreem
de klimaat worden blootgesteld; do kosten daarvoor 
echter en voorhotlovensonderlioudgedurondedoeor- 
ste jaren zouden reeds zóóbelangrijkzijn.dathctzcor 
de vraag zou wezen, gegeven ook do groote kans 
van algeheelo mislukking, of do beoogde belan
gen die uitgaven waard zouden zijn,//,..—-—

Van meer practischc waardo voor do beoor- 
deeling van het vraagstuk dan ulgomeeno be
schouwingen, als waarmede in don regel do zaak 
behandeling vindt, is wel liet feit, dat ook do 
inderdaad hoogst gunstige regeling omtrent afstand 
van gronden en vcrleening van geldelijken bijstand, 
welke, als uitvloeisel van hef in 190U van Regee- 
ringswego in Indiö ingesteld zg. pauperisme-ondor- 
zook betreffende de Europeesche bevolking aldaar, 
in 1994 is uitgevaardigd ten behoeve van don 
kleinen land- en tuinbouw (Zie onder AGRARI
SCHE WET, Dl. I, bl. 20), slechts in zeer enkele 
gevallen werkelijk bevredigende resultaten heeft 
mogen oplevcren.

Iets anders is het zich vestigen van Europeanen 
in Indiö, als leiders enz. van nijverheids-, mijn
bouw- of landbouw-ondernemingen, — meer eono 
kolonisatie van Europecsch kapitaal en vernuft 
dan wel van Europecsche werkkrachten. Deze, 
ovenzoo als de vestiging van Europeanen als kleino 
industrieelen of kleinhandelaars, is gcone koloni-
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safcie in den bovenbesproken zin; daarvoor is slechts 
noodig, dat de Regeering do onbelemmerde toe
lating van goede elementen in de hand werkc en, 
voor zoover dit van haar afhangt, de uitoofoning 
van

verzekerd in den vorm van communaal bezit met 
vaste aandcelen en wel zoo, dat ieder gezin één 
bouw bcvloeibaro sawah zou bekomen. Eindelijk 
zouden zij ongeveer 2 jaren lang van Regeerings- 
wege financieel gesteund worden, zonder dat terug
betaling zou worden geëischt. Geregeld kwamen 
nu jaarlijks een zeker aantal Javaansche huisge
zinnen, doch ook ongehuwde Javanen, naar do 
Lampongs, die in de eerste plaats de aangewezen 
boschgronden nabij Gfdong Tataan moesten ont
ginnen en tot sawahs maken, zulks onder geregeld 
dagelijksch toezicht van hun hoofden, van de 
mantn’s en van den Europceschen leider. Verder 
werden de kolonisten geregeld aangespoord om, 
naast do bewerking van hun sawahs nog andere 
cultures, als van maïs, tabak, katjangsoorten, klap
pers en vruchtboomen en veeteelt te beoefenen, om 
aldus tot zekeren welstand te geraken. Ook hierbij 
werd op allerlei wijzen door het Gouvernement hulp 
verleend, o.a. door het verstrekken van fok vee op 
krediet. In 1911 werd ter hoofdplaats van het ge
west do Lampongsche Bank opgericht en tevens met 
het tot nog toe gevolgde stelsel van verstrekking 
van financieelen steun van Regeeringswege gebro
ken. Van einde 1911 af kregen de nieuwe kolonis
ten slechts kosteloos vervoer naar Têlokbëtong en 
tevens een premie van f 22.50 per huisgezin, waar
door zij in staat werden gesteld kleine schulden 
op Java af te betalen. Te Têlokbëtong aange
komen, konden zij dan bij de Lampongsche Bank 
gelden leenen, noodig om landbouwgereedschap
pen, huisraad enz., aan te schaffen, en zoolang zij 
nog met den ontginningsarbeid bezig zouden zijn 
en nog geen verdiensten zouden hebben, zou boven
dien de Bank hun de strikt noodige gelden mede 
in don vorm van krediet verschaffen. Begin 1916 
bedroeg het zielental der kolonisten bijna 7300, 
vormende ^ 2050 huisgezinnen met 2065 werkbare 
mannen, gevestigd in 5 nederzettingen met bij
dorpen, bezittende een uitgestrektheid van 739 
bouws erf, 1094 bouws sawahs en 460 bouws tegals.
Het oordeel over de kolonisten luidt over het al
gemeen matig, vooral wat aanging de in vroegere 
jaren aangeworvenen. In de Lampongs in het be
zit van rijstvelden gekomen, hetgeen voor hen op 
Java in den regel onbereikbaar was geweest, toon
den zij zich daarmede reeds meer dan tevreden en 
legde het meerendcel niet die energie en werklust 
aan den dag, noodig om hunne inkomsten en dus 
hun welvaart te vermeerderen, als waarop de 
Regeering gehoopt had. De in do laatste jaren 
aangekomenen schijnen echter van wat beter ge- 
halto te zijn. Voldaan ovenwel aan de verwach
tingen, die mon vooral in het Moederland zich in 
den beginne daarvan voorstelde, heeft deze met 
ruimen financicelon steun opgezette kolonisatie- 
proef niet, ofschoon zij — do aanzienlijke kosten, 
althans in de eerste jaren, daargelaten — ovonmin 
eone bepaalde mislukking mag worden genoemd.
Van cene vermenging mot de — in dat opzicht 
hoogst oxclusief gestenulo — inheomscho Lam-
pongscho bevolking was echter geen sprakoy^vpjl'j......

Een andere kolonisatioproef had plaats in Ben- 
koelon. Dozo, aangevangen in 1908, ging uit van 
den controleur D. G. Hooyer te Kepakiang (Rc- 
djang) en eenigo dorpshoofden en had ten doel, 
door het overbrengen uit een streek van Java, 
waar de rijstteelt tot een vrij hooge ontwikkeling 
was gekomen, van landbouwers naar Kepahiang 
om daar sawah’s aan te leggen, in ’t algemeen 
aan do land bon wtoestauden aldaar eenigen meor-

het beroep vergemakkelyko en waar het do 
verkrijging van gronden betreft, deze bevordcre, 
zooals reeds in ruime mate geschiedt. In dien geest 
wordt ook gesproken van het „kolonisatie-plan” 
van Du Bus, waarover zie CULTUURSTELSEL. 
Over kolonisatie in dezen laatstbedoelden zin 
handelt: Kohlbrugge, Blikken in het zielcleven 
van den Javaan en zijner ovcrheerschers, Leiden 
1907.

3. Kolonisatie eindelijk van bepaalde streken 
in Ned.-Indië kan ook door inlanders geschieden, 
wanneer dezen bijv. op groote schaal van de cene 
streek naar eene andere verhuizen, zooals o. a. 
in de achttiende eeuw Oost-Java hoofdzakelijk 
door Madoereezen werd gekoloniseerd. Waar dus
danige — wel als transmigratie aangeduido — 
kolonisatie plaats vond, geschiedde zij in Ned.-Indië 
tot vóór eenige jaren zonder bemoeiing der Regee
ring, die echter dan vaak op indirecte wijze tot 
de oponing van woeste streken bijdroeg, o. a. door 
aanleg van spoorwegen, irrigatie-werken enz. Zoo 
voerde de spoorwegaanleg door Besoeki en Ban joe- 
wangital van bewoners van Midden-Java daarheen.

Eenige jaren geleden echter ging de Regeering zich 
met dusdanige kolonisatie meer rechtstreeks inlaten. 
Van 1900tot 1905 vormden de „inzinking” van Java 
en de „mindere welvaart” een brandend vraagstuk 
en een bron voor dagelijksche gedachtenwisseling. 
Al is het wellicht nooit met zoovele woorden ge
zegd, vrees voor overbevolking van sommige streken 
van Java zal er niet vreemd aan zijn geweest, dat 
de Regeering destijds aandacht ging schenken aan 
maatregelen om voor de bevolking van sommige 
streken op Java een verhuizing naar elders te ver
gemakkelijken. Ook het denkbeeld om aldus bepaal
de, tot nu toe door te schaarsche bevolking achterlijk 
gebleven, streken tot ontwikkeling te brengen, zat 
echter ongetwijfeld in groote mate daarbij voor. Bij 
Gouvts.-besluit van 30 Sept. 1902 no. 17 werd aan 
den ass.-res. H. G. Ileytingde opdracht gegeven zich 
naar Sumatra te begeven tot het uitkiezen van ter
reinen, geschikt voor het nemen van een zoodanige 
proef tot kolonisatie. Eindo 1903 werd dcnzelfden 
ambtenaar opgedragen een plan in te dienen betref- 
fendo do wijze van besteding van een renteloos 
voorsohot voor uitgaven in het belang van emi- 
gratio van Javanen tot een bedrag van 4 millioen 
gulden. Van dit grootscho plan werd echter af
gezien on ton slotte in 1904 de heer Heyting ge
machtigd om terreinen voor kolonisatie te gaan 
uitkiezen in de afdeeling Banjocwangi der resi
dentie Besoeki en in do residentie Lampongsche 
Districten. De voorbereidingen tot do kolonisatie- 
proef in do afdeeling Banjoowangi werden evenwel 
spoedig daarop ingevolge bevel der Regeering ge
staakt. In Maart 1905 daarentegen kwam hetdefini- 
tiovo besluit der Regeering tot liet nemen eener ko- 
lonisaticproef in de Lampongsche Districten onder 
leiding van den heer Heyting voornoemd, bijgestaan 
door een ondordistrictslioofd en twee mantri’s van 
don irrigatiedienst. In Mei 1905 word mot do ont
ginning van het uitgekozen terrein te Gëdong Ta- 
taan (onderafdeeling Têlokbëtong) begonnen. Aan 
do kolonisten werd behalve vrij vervoer van do plaats 
van herkomst ook een voorschot gegeven voor 
eerste levensonderhoud en voor aanschaffing van 
landbouwwerktuigen en vee, en voorts landbezit
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on 29; Stom van Iudiö 1907 no. 8; Weekblad voor 
Indië 1907 no. 3; Ind. Gids 1907 blz. 547; do 
Koloniale verslagen; Dr. J. van Breda de Haan, 
Kolonisatio op do Buitenbezittingen en A. J. 
Koens, Over kolonisatieproeven in do residentie 
Benkoelen in Teysmannia, 26e jaarg., blz. 400 
en 587.

KOLONO. Naamvan het Zuidoostelijkschiereiland 
van den Zuidoostarm van Celebes (zie aldaar Deel I 
onder d. den Zuidoostarm blz. 459).

KOMËRING. Belangrijke zijtak der Moesi. Zie 
SUMATRA rivieren.

KOMËRING ILIR. Onderafdeeling der afdeehng 
Palembangsche Benedenlanden, een oppervlakte be
slaande van 15.777 K.M.a. Hoofdplaats is Kajoe 
Agoeng (zie aldaar). Het omvat hoofdzakelijk het 
stroomgebied der beneden Koméring en wordt be
grensd door de Moesi ten N. en de Masoedji 
ten Z.

De onderafd. bestaat uit het district Komëring 
Ilir, onderverdeeld in vijf onderdistricten: Kajoe 
Agoeng, Soegi Waras, Pagër Déwa, Sirapoeloe Pa- 
dang en Pangkalan Lampan. Het aantal zielen be
droeg in 1915 ruim 82000.

Het grootste deel dezer onderafdeeling bestaat uit 
moeras doordat de kuststreken tot diep landwaarts 
in bij vloed door het zeewater overstroomd worden, 
terwijl de lage oevers der Komëring en andere rivie
ren bij hooge waterstanden in den W. moesson gere
geld onderloopen. Men vindt er dan ook verschillen
de meren en plassen (zie onder PALEMBANG), die 
zeer vischrijk zijn.

Toch is de bevolking zeer welvarend, een gevolg 
van de groote werkzaamheid. Er wordt veel pinang, 
katoen en peper aangeplant, echter gaat de beplante 
oppervlakte voorde laatste twee cultures eer achter- 
dan vooruit. Belangrijke hoeveelheden damar, ro
tan, djëloctoeng en arènsuiker worden uitgevoerd. 
Hevea wordt veel aangeplant (zie Ind. Morcuur 
29 Sept. 1910 no. 39). De veestapel beteelcent niet 
veel (^ 500 runderen, J350 karbouwen 1050 gei
ten), de nijverheid des te meer. De pottenbakkerijen 
voorzien een groot deel van het gewest Palembang, 
terwijl er uitstekende prauwen worden vervaardigd.

De ondcr-afde'-ling Komëring-Ilir, in 1853 inge
steld, werd in 1878 opgeheven en gevoegd bij do 
ondcr-afdeoling Ogan-Ilir, om echter in 1906 
wederom als onder-afdeeling te worden afgeschei
den. (Zie verder KAJOE AGOENG, MASOEDJI).

KOMËRING OELOE. Onderafdeeling van de af- 
deeling Ogan- en Komëring-Oeloe, residentie Palem
bang, bevattonde het stroomgebied der midden- 
Komëring. Zij beslaat een oppervlakte van 5323 
K.M.2., telt 53.000 zielen (1915) en bestaat uit het 
district Mariapoera, verdeeld in do onderdlstric'en 
Simpangan, Martapoera en Mënanga. De hoofd
plaats Martapoera, de standplaats van den contro
leur,opden linkeroever der Komëring gelegen,is door 
goede, per automobiel, berijdbare wegen verbonden 
met Moeara Doea en Batoe radja; de veestapel 
telde ulto. 1912: 70 paarden, 460 runderen, 856 
karbouwen en 2059 geiten. De onderafdeeling levert 
katoen, klappers, verschillende vruchtensoorten en 
veel rotan op. De bevolking is zeer welvarend.

KOMODO of RATTENEILAND. Eiland in Straat 
Sap57~ö. van Söêihljawa, ~önder 11öorigheid van Bi- 
ma, en vroeger door het bestuur als ballingsoord 
gebruikt. Het wordt op 478 K.M2. geschat en draagt 
vulkanisch gebergte. Herten waren er 
ger talrijk.

Het eiland behoort administratief tot de onderaf -

doren vooruitgang te geven. Daartoe werd een 
f 20.000 uit de margakas ter beschikking van den 
controleur Hooyer gesteld. Later werd deze som 
door de Regeering aan do margakas gerestitueerd 
en de kolonisatieproef voor hare rekening genomen. 
In 1909 werden de eerste emigranten uit het Bui- 
t-enzorgscho en de Preanger-Regent schappen naar 
Kepahiang overgebrucht. Behalve vrijen over
tocht genoten zij een voorschot in geld, voorts 
vrije huisvesting, totdat zij een eigen woning had
den gebouwd, en gedurende eenige maanden een 
tegemoetkoming in rijst en visch enz. In tegenstel
ling met de kolonisatie in de Lampongs — waarbij 
echter een geheel ander doel voorstond en in het al
gemeen de omstandigheden van anderen aard waren 
— betrachtte men hier bij de keuze der kolonisten de 
grootste zorg om ijverige en kundige landbouwers te 
krijgen. De vlijt der kolonisten was dan ook zeer vol
doende. Hier had men echter te kampen met min
der gunstige gezondheidstoestanden. Ook was niet 
te voren gezorgd voor de noodige leidingen on andere 
voorzieningen voor de bevloeiingder sawahs, zoodat 
aan den aanleg daarvan op een der nederzettingen 
geen verdere uitbreiding kon gegeven worden. Een 
en ander was oorzaak, dat de uitkomsten der kolo
nisatie ook hier ten slotte niet zoodanig waren als 
aanvankelijk werd verwacht.

In 1912 vertrokken uit hetzelfde gewest ver
trouwde inlanders uit Moeara Aman (Lëbong) naar 
Soekaboemi en Koetoardjo, om personen te zoeken, 
die genegen zouden zijn om te verhuizen. De kolo
nisten genoten vrijen overtocht, maar hadden verder 
alles zelf te bekostigen. Wel werd voorloopig in 
hun onderhoud voorzien, maar dit geschiedde ter 
nadere verrekening, terwijl hun voorts gronden ter 
ontginning werden toegewezen op dezelfde wijze 
als dit aan de inlieem'sche bevolking geschiedde. 
Dientengevolge ontstonden drie nederzettingen in 
het Lëbongsche: van een daarvan slechts wordt de 
bevolking tamelijk welvarend genoemd. De ligging 
van de twee andere nederzettingen schijnt minder 
gunstig te zijn. Begin 1916 bedroeg het zielental 
der kooger bedoelde kolonisten in het Rvdjangsche 
791 met 289 werkbare mannen, gevestigd in 3 neder
zettingen; het zielental der koloniston in het Lë
bongsche was 268, gevestigd evenzeer in 3 neder
zettingen.

Ten slotte mag onder de kolonisatieproeven mot 
Regeeringsiteun niet onvermeld blijven do door 
den Heer A. Th. J. van Emmerik, directeur der 
Witte Kruis-kolonie bij Salatiga, genomen proef 
met een vrijwillige emigratie van Javanen naar 
de kolonie Kalawara-Napoeti in het Paloe-dal(Mid
den- Celebes). Hier was bepaaldelijk het hoofddoel 
nooddruftige Javanen, die ter nauwernood in hun 
dagelijksebe "behoeften konden voorzien, over te 
brengen naar een streek, waar zij betere bestaans
voorwaarden zouden kunnen vinden. In Febr. 1907 
werden 28 personen tot dat doel naar het Paloedal 
overgebracht, later volgden anderen. De bedragen, 
van Regeeringswege beschikbaar gesteld, waren, in 
verband ook met de geringe verwachtingen, klein. 
De toestand der kolonisten, van welke er op ulto. 
1912 146 aanwezig waren, een toestand, die reeds 

de stichting der kolonie af verre van gunstig 
geweest, wordt in het verslag over 1914 ge

zegd verbeterd te zijn. Ten einde aan de kolonie 
in het Paloedal de 
te kunnen
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zoozeer gewenschte uitbreiding 
geven, is zij in 1915 overgedragen aan 

het Leger des Heils.
Literatuur: Koloniaal Weekblad 1907
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425KOMODO OF RATTENEILAND-KONGSI.

dceling Noord- en West-Manggarai der afdeeling 
Flöres, residentie Timor en Onderhoorigheden.

KOMORAN of SILAM. Eiland op de Zuidkust 
van Nieuw-Guinea, ten zuidoosten van het Frede- 
rik Hendrik- of Dolak eiland, waarvan het is geschei
den door de Bensbachkreek; van den vasten wal is 
het gescheiden door het zuidelijkste deelvan dePrin- 
ses Mariannestraat; het eiland is laag en moerassig. 
Op de zuidkust ligt de kampong Mom boem; de be
volking is niet vijandig gezind.

KONANG of KONANG-KONANG (Mal., Jav.). 
Zie API-API en LICHTGEVENDE ORGANIS
MEN.

KONAWI. Rivier op Celebes (zie aldaar Deel I 
onder d, den zuidoostarm blz. 458) en bii LAI- 
WOEI.

KONDANG (soend.). Zie FICUS VARIEGATA.
KONDÉ (mal., jav.). Haarwrong; kapsel waarbij 

de haren van alle kanten worden opgestreken, 
waarna men ze met de linkerhand op de kruin bij
eenhoudt, terwijl men met de rechterhand het af
hangend gedeelte eenige malen ronddraait en dan 
over de linkerhand in een knoop legt, soms op do 
kruin, meer echter wat lager tegen het achterhoofd. 
Do kondó wordt dan met spelden (mal., soend. 
toesoek kor.dé, jav. soesoek kondó) beveitigd; 
die spelden zijn vaak van zilver of van goud on 
soms met diamanten of briljanten bezet. Het is do 
gewone haardracht voor Indo-Europeesehe vrou
wen; zij is ook bij Chineesche vrouwen in gebruik, 
terwijl mede inlandsche vrouwen, Javaanscho zoo
wel als Maleische, de kondó dragen. (Zie Van Hasselt, 
„Sumatra, volkenkunde”, bl. 11). Zeer veel overeen
komst metdekondéhceftdegéloeng(HOOGJAV.oeUël, 
ka wi sanggnel) een knoop of wrong, die ook wel door 
mannen gedragen wordt en welke men soms, als 
de wrong al te dun zou worden, mot eenig fijn goed, 
zooals neteldoek, mousseline, aanvult (gëloeng dioe- 
bel) of met haar (gëloeng di tjëmara); de kondó 
wordt ook wel met den lossen kaarstaart (tjëmara) 
aangevuld om den wrong dikker te doen zijn. Ja- 
vaanseke vrouwen hebben verschillende manieren 
voor het opmaken of leggen 
minst fraaie is die waarbij hot haar achter aan het 
hoofd als een dubbele strik in een paar halen als een 
lus (locngsèn) opgemaakt wordt. Andere. benamin
gen zijn gëloeng malang, g. potjong enz. (Poensen, 
Mcd. Ned. Zondel. XX, bl. 418; XXI, bl. 18). In de 
Soendalanden is do gëloeng kondó ook in gebruik. 
Van do sanggocl (soend., mal.) onderscheidt men 
verschillend o soorten, zooals de sanggool bolorran, 
rond met bloemen opgevuld, de sanggoel parekran- 
tan, waarbij do uiteinden van hot haar los hangen.

Do afleiding van den naam kondó, die ook wol 
aan den Cliineeschen haarstaart werd gegeven, is 
onzeker. Voor verschillende gissingen zie Prof. 
Vetli, „Uit Oost en West”, bl. 275.

KONÈNG BODAS (soend.). Zie OURCUMA ZE- 
DOAR1A.

KONÈNG GËDÉ (soend.). Zie CURCUMA LON-

KONGSI. Eon Chincesch woord, aanduidende 
een firma, vennootschap of maatschappij in den 
ruimston zin. Het wordt in den Archipol sedert eeu- 

algemeon gebruikt, en heeft er zich, zoowel in 
onze eigen taal als in verschillende inlandsche, 
burgerrecht veroverd.

Letterlijk beteekent het: „beheer van hot alge- 
meon”, of „bestuur van gemeenschappelijke belan
gen”. In den vorm kongsi is het woord ontleend 
aan de taal der Chineezen van Foehkiën, die zich op 
geheel Java en in de handelshavens der Buitenbe
zittingen hebben neergelaten. Onder de Hakka-Chi- 

luidt het k w o e n g-s z ë. In den Riouw- 
archipel en op Java is het ook gebruikelijk don be
stuurder der firma als „kongsi” aan te spreken en 

hem steeds als „kongsi” te gewagen. Ook wor
den Chineesche officieren wel eens met dien titel 
aangesproken.

Dank zij het onvermoeid zoeken derChineezennaar 
middelen om hunne kapitalen productief te maken, 
zijn niet alleen in onze koloniën, maar ook op het 
schiereiland Malaka, in Achtcr-Indië en op de Philip- 
pijnen de kongsi’s zeer talrijk, en voor den bloei en 
de ontwikkeling van nijverheid, handel en scheep
vaart van moeilijk te overschatten beteekenis. Niet 
weinig wordt hun ontstaan in de hand gewerkt door 
het enge familieleven der Chineezen, dat er geheel op 
is ingericht om de mannelijke verwanten in dezelfde 
woonplaats bijeen te houden en dus clan’s te doen 
ontstaan, waarin, dank zij het beginsel, dat niemand 
privaat-vermogen kan hebben zoolang zijn vader 
leeft, feitelijk allo familiekapitaal den patriarch ter 
beschikking staat. Ongetwijfeld zouden dan ook, in
dien een onderzoek werd ingesteld, vele kongi’s, zoo 
niet het meerendeel, ware familiekongsi’s bbjken te 
zijn. In de laatste jaren (zie onder CHINEEZEN) 
wordt van bovengenoemd beginsel hoe langer hoe 
meer afgeweken.

Iedere kongsi draagt, ter onderscheiding van an
dere, een naam (h ö, of d z I h ö), die, behoudens ee- 
nigo uitzonderingen, uit tytee letterteekens bestaat, 
of, wat hetzelfde zeggen wil, uit twee éénlettergre
pige woorden. Deze hebben een wijdsche, schoon
klinkende of gelukaanbrengende beteekenis en wor
den, op grond van de leer dat namon on woorden 
kracht on macht vertegenwoordigen, bij minder 
voorspoedigen gang van zaken wel eens door andere 
vervangen. Bij wijze van onderteekening wordon zij 
door middel van een stempol onder al de brieven en 
stukken, die van de vereeniging uitgaan, afgedrukt. 
Vandaar dat men de kongsi-namen in den regel 
t j a p ’s of „zegels” noemt.

Kongs i’s, hoofdzakelijk ter ontginning van 
goudmijnen tot stand gekomen, bestonden in Bor- 
nco’s Westorafdeeling, mot namo in het sultanaat 
van Sambas, vormoedelijk reeds vóór onze komst 
in don Archipel. Onder don drang van behoefte 
aan onderlingcn stoun en samenwerking tegen Ma- 
loischo vorsten en Dajakscho stammen, vercenigden 
zij zicli vaak onder een gemeenschappelijk hoofdbe
stuur, door onderling goedvindon aangowozen, en 
vormden dus grootero kongsi’s: daadwerkelijke 
republiekjes, die elkander vaak beoorloogden en 
onderwierpen on zich telkons splitsten of zich in elk
ander oploston; zij bezaten raadsgebouwen ter be
spreking van gemeenschappelijke belangen, oefen
den formeele rechtsbedoeling uit en hielden er zelfs 
geschreven wotten, bepalingen en belastingstelsels 
op na. En op hunne beurt sloten zulko ropubliekjes 
zich meermalen aaneen tot vorming van confedera
ties, oveneens kongs i’s goheeten, waarin door het

wen

neezen

van

van de wrong; de
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KONÈNG HIDEUNG (soend.). Zie CURCUMA 

AERUGINOSA.
KONÈNG PINGGANG (soend.). Zie CURCUMA 

VI JU Dl FLORA.
KONÈNG TÉMÉN (soend,). Zio CURCUMA 

LONGA.
KONÈNG TINGGANG (soend.). Zie CURCUMA 

VIRIDÏ FLORA.
KONGKOAN of Chineesche raad. Zio ondor BE

STUUR (I, bl. 287).
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nauwkeurig en zaakrijk beschrovon door Veth, 
in zijn standaardwerk gotitold „Borneo’s Wester- 
afdeeling.” Do periodo 1850—50 word zeer uitvoe
rig, mot boliulp van officicclo stukken, behandeld 
door Kiolstra, in een reeks van artikelen in de Indi- 
scho Gids van 1889 en 1890, terwijl men ook een ge
deelte van dat tijdperk besproken vindt in hot T. 
van Ned.-Indië voor 1853, II. Sedert Kielstra’s ar
tikelen liet licht zagen, heeft de beschrijving der on
derwerping van de kongsi’s van Van Rees (Wachia, 
Taykong cn Amir) nog slechts waarde als roman. 
Een interessante aanvulling van do gebeurtenissson 
in 1852 en 53 werd gegeven door Young in het Tijd- 
schr. v. h. Bat. Gen. 1895, bl. 499.

Do inwendige geschiedenis der kongsi’s van Mon- 
trado tot 1850 is in het Tijdschr. v. h. Bat. Gen. 
van 1893 aan de vergetelheid ontrukt door den 
controleur S. H. Schaank, die, behoorlijk met ken
nis van de Chineesche taal toegerust, de schamele 
tot zulk onderzoek ten dienste staande middelen, 
als mondelinge overleveringen, correspondenties, 
formulieren, zieltabletten, grafschriften en munten, 
mot groote nauwgezetheid heeft geëxploiteerd. Voor 
historische gegevens omtrent de kongsi Mandor zie 
men Do Groot, „Het.Kongsi wezen, van Borneo”, een 
werkje dat tevens zoekt aan te toonen, dat de oor
sprong der kongsi’s in de ropublikeinsche dorpsin- 
stellingen van het Chineesche rijk te zoeken is. Eene 
biographie van Lioe A-sin vindt men in de Bijdr. t. 
t. 1. en vlk., IVe ser., deel X, bl. 34.

KONING WILLEM III SCHOOL. Zie ONDER
WIJS.

KONINGIN EMMA SCHOOL. Zie ONDERWIJS.
KONINGIN WILHELMINA SCHOOL. Zie ON

DERWIJS.
KONINGINNEBAAI. Eerste baai, met zeer matige 

diepten, ten Z. van Padang. Aangezien de om do 
Z.W. open baai niet genoeg beschutting krijgt van 
de voorliggende, weinig uitgestrekte gevaren, om 
onder alle omstandigheden een veilige ligplaats op 
te leveren, is in het Noord gedeelte, achter een breek
water, aangelegd de Emmahaven, do belangrijke 
afscheepplaals van Padang en van de Ombilin- 
kolenmijnen. Zie Zeemansgids deel I en BRANDE- 
WIJNSBAAI.

KONINGSTIJGER. Zie TIJGER.
KONINKLIJK NEDERLANDSCH AARDRIJKS

KUNDIG GENOOTSCHAP. Zie GENOOTSCHAP
PEN.

KONINKLIJKE PETROLEUM MIJ. (Koninklijke 
Maatschappij tot het o ps po ren en ontginnen van 
petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië). Zie bij 
PETROLEUM.

KONINKLIJKE PAKETVAART MIJ. Zie PA-
KETVAART MAATSCHAPPIJ (KONINKLIJ
KE).

KONKOMA. De saffraan, d. z. do stempels uit do 
bloemen van Crocus sativus, die op groote schaal in 
Z. Europa (Spanje) gekweekt wordt. Waarschijnlijk 
uit Bombay ingevoerd. Komt in medicijnen voor, 
die moeten dienen om de menstruatie te bevorderen. 
Het wordt door Arabieren en Chineezen als aroma
tisch kleurmiddel voor geleien en d.g. gebruikt.

KONTÈNG. Zie VAARTUIGEN. ' *
KONTING. Zie VAARTUIGEN.
KOOMPASSIA MALACCENSIS Maing. fam. Lc- 

guminosae-Caesalpineae Kémpas, mal., Kampèh, 
minaNGK. mal,). Groote boom van Borneo on 
Sumatra. met uitstekend timmerhout, dat ook 
voor roeren en masten van schepen veel wordt 
gebruikt. f,4 / ï,v

machtigste do suprematie over do overige uitgeoe
fend werd.

Sedert het herstel van ons gezag ovor Borneo’s 
Weslovafdeoling werden door Commissarissen en 
Gezaghebbers vaak pogingen aangewend om langs 
vredolievcnden weg deze kongsi’s tot onderwerping 
te brengen. Doch, hoewel nu en dan door militair 
machtsvertoon en zelfs wapengeweld gesteund, 
leidde alles steeds tot niet veel meer dan schijn- 
onderwerping, totdat de omstandigheden in 1S50 
ons tot krachtiger optreden brachten. In dat jaar 
werd onder bevel van den luit.-kol. Sorg Pamang- 
kat veroverd en waren do omstreken dier plaats 
het tooneel van scherpe gevechten tegen Fo-sjoen, 
eene confederatie, die reeds in de vorige eeuw be
stond on thans was samengesteld uit do kongsi’s 
Thay-kwoeng, Sjip-ung-foen en Lim-thiën, respec
tievelijk in de landschappen Montrado, Loemar en 
Boedoek gevestigd. Een blijvend resultaat werd 
door dien veldtocht niet bevochten. Meer kracht 
werd ontwikkeld in 1S53. Onder leiding van Andre- 
sen, den militairen kommandant der residentie, luid
den toen expedities naarSeminis enScpawang plaats, 
die eenige gevechten van beteekenis na zich sleep
ten; in het volgend jaar trokken onze troepen 
van do monding der Selakau en dor Singkawang- 
rivier over Singkawang naar Montrado, en slaagden 
er in, zonder tegenstand van beteekenis te ontmoe
ten, beide plaatsen te bezetten. Enkele dagen daar
na werden de kongsi’s der Fo-sjoen-confederatie bij 
publicatie van Andresen opgeheven (Juni). Een 
maand later brak in het landschap Montrado een op
stand uit, waarvan verschillende gevechten en 
schermutselingen het gevolg waren; doch reeds in 
Augustus was ook deze laatste poging tot herstel van 
eigen onafhankelijkheid in bloed gesmoord. In No
vember werden do veroverde landschappen tot 
een assistent-residentie Montrado verheven.

Gedurende die verwikkelingen had de kongsi 
Lan-fong in het landschap Mandor, die de Chinee
zen tusschen de Pontianak-rivier, de beneden-Lan- 
dak, de Sepatta en de rivier van Mampawa omvatte, 
een strikte neutraliteit gehandhaafd en daarna, toen 
ons krachtdadig optreden haar de overtuiging ge
schonken had, dat zij zich veilig'aan onze zijde kon 
scharen zonder, bij eveutueele weerwraak der oor
logvoerende kongsi’s, geheel aan eigen krachten te 
worden overgelaten, ons door het lerugbrongen van 
gevluchte bevolking en het uitleveren van hoofd
opstandelingen gewichtige diensten bewezen. De 
Regeering achtte het derhalve mot de billijkheid 
en goede staatkunde in strijd ook die kongsi te 
vernietigen en erkende haar voortbestaan onder het 
oppergezag van Nederland bij Besluit van 4 Januari 
1857, waarna hare verhouding tot het Gouverne
ment bij bevelschrift van den resident van 30 April 
van liet zelfde jaar omschrevon werd. De kapthai 
Lioe A-sin, die sedert 1848 aan liet hoofd dor kongsi 
had gestaan, werd daarbij in zijne waardigheid be
vestigd. Toen hij in October 1884 overleed, achtte 
het Gouvernement het oogenblik gekomen om ook 
dit laatste overblijfsel van een gewichtig tijdperk in 
Borneo’s geschiedenis op te heffen en de Mandor- 
Chineezen onder direct bestuur te brengen. Dit be
sluit kwam echter niet tot uitvoering zonder dat op
roerige bewegingen ontstonden, die aan twee con
troleurs het leven kostten, doch, nadat liet bestuur 
dor residentie tijdelijk in militaire handen 
gegaan, met eenig wapenvertoon onderdrukt 
den.
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KOOR. Zie KOER-GROEP.
KOORDERS (Dr. Mr. DANIËL), zoon van Syfïert 

Hendrik Koorden, predikant en Johanna Jacoba 
Broedelet, geboren te Maarsen. 12 Aug. 1830, over
leden te Bejniebroek,j26 Jan. 18G9, studeerde en 
promoveerde te Utrecht, eerst in do godgeleerdheid, 
daarna in do beide rechten, waarop hij nog in 1860 
en ’Gl de Delftsche Academio bezocht, waar hij o.a. 
leerling was van Roorda, die het Javaansch onder
wees. Den IGden Aug. 1861 werd hij benoemd tot 
ambtenaar der lsto klasse voor den burgerlijken 
dienst in Ncd. Indië, huwde in November mot Mej. 
M. H. Boeke en.vertrok daarop naar Batavia, waar 
hij in Maart 1862 aankwam. Eerst kreeg hij eenige 
tijdelijke opdrachten te vervullen; daarna werd hem 
in uitzicht gesteld hoofd te worden eoner teBandoeng 
op te richten kweekschool voor Soendaneesclïë'ön’dër- 
wijzers, waarvoor do heer K. F. Holle sterk ijverde. 
Deze had in dien tijd ’s Lands dienst verlaten en zich 
in de theecultuur begeven. Koorders kreeg de op
dracht om onder zijne leiding het Soendaneesch to 
gaan beoefenen, maar dit mislukte. Koorders was een 
zeer talentvol man, maarniet geschikt om van Holle, 
zelf eon autodidact, te leeren; hij wenschte zijn eigen 
weg te gaan. De beoefening van het Soendaneesch 
door Europeanen was toen juist begonnen door do 
uitgave van Jonathan Rigg’s „Dictionary of the 
Sunda language of Java” (Verhandelingen van ’t 
Bataviaasch Genootschap, dl. XXIX, 1862). Rigg 
was landheer van Djasinga, in het Buitenzorgsche, 
op de Bantamsche grens, en niet meer dan een ver
dienstelijk dilettant; Koorders plaatste reeds in Feb. 
1863 eenige artikelen in de Javabode, waarin hij 
Rigg’s werk ongunstig beoordeelde. In dienzclfden 
tijd was op Java aangekomen de heer G. J. Grashuis, 
die door de Ncd, Zendingsvereeniging was toege
voegd aan de beido eerste zendelingen, die zij naar 
de Soenda-landcn uitzond, om hen te leiden bij do 
beoefening van het Soendaneesch. Grashuis nam het 
min of meer op voor Rigg’s woordenboek, tegenover 
Koorders, eveneens in de Javabode, maar Koorders 
antwoordde hem in het nr. van 14 Maart, om te too- 
nen, dat hij bij zijne meening bleef. Bij de vier be
oefenaars van liet Soendaneesch: Holle, Rigg, Koor
ders on Grashuis, kwam nog in 1864 een vijfde, 
Dr. W. H. Engehnann, afgovaardigd door het Ned. 
Bijbelgenootschap. Er heeft echter tusschen hen 
nooit samenwerking bestaan en de schoone vooruit
zichten, die in dat jaar voor de studie van het Soen- 
danccsch bestonden, zijn spoedig verdwenen. Gras
huis is in 1866 naar Nederland teruggekeerd en 
Engelmann, die in de Bijdragen K. I. van 1867 
een Soendaneesch verhaal heeft uitgegeven, is reeds 
in December 1868 to Bandocng ovorleden, eonigo 
weken vóór Koorders. In het laatst van 1863 sprak 
Koorders, in opdracht der Ned. Indische llegecring, 
zijne meening uit over de door Haar uitgegeven Soen- 
daneescho lees- en volksboekjes. Do 13 rapporten 
(Dcc. 1863—Mei 1864), waarin hij dit heeft gedaan, 
zijn uitgegeven in do Bijdr. K. I. van 1869. Zo zijn 

onderhoudend geschreven, in den frisschen stijl 
van iemand, die snol met zijn oordeel gereed is on 
dit op zeer steiligen toon, in overkrachtige woor
den uitdrukt, met een hoogen dunk van de vrucht 
eoner studie van nog geen twee jaar. Op de reis door 
Zuid-Bantam, terstond na do inlevering der rappor
ten ondernomen ten dienste zijner taal- en dialect
studie, heeft Koorders dan ook geheel geworkt als 
snelvorscher. Op dezelfde wijze heeft hij in 1865 on 
1866 nog andere deelen van het Soondaneescho taal
gebied bereisd, totdat hij, vermoeid en vorzwalct

door zijn rusteloozen arbeid, in het begin van 1867 
naar Nederland terugkeordc. Juist voor zijn vertrek, 
had hij nog in de Javabode van 2 Jan. een afkeurend 
oordeel uitgesproken over dc Soendanecsche verta
ling van het Lukas-Evangclie door Grashuis, die in 
1866 varulc pers was'gëkomen/Grashuis antwoordde..' 
hierop met eene brochure „Waan on Dunk”, waarop
Koorders weder voor den dag kwam met een geschrift 
aan do Nederlandsche Zondingsvereeniging gericht, 
dat hij „Taal- en Bijbelmishandcling” heeft ge
noemd. Inderdaad kon Koorders als de meerdere 
tegen Grashuis optreden,daar deze het Soendaneesch 
nog korterhad beoefend dan hij, maar toen hij in 1865 
tegen Van der Tuuk optrad, met eene brochure„Over 
den Heer H. N. van der Tuuk en zijne jongste ge
schriften”, om Prof. Roorda te verdedigen tegen de 

'grof persoonlijk gestelde, maar van taalvernuft door
schitterde aanvallen van den toen ter tijd nog geheel 
eenigen vergelijker op het gebied der Indonesische 
talen, bleek het duidelijk dat hij hiertoe niet in staat 
was. Van der Tuuk heeft hem dan ook niet onder 
de ernstige beoefenaars van het Soendaneesch ge
rekend, maar hem in zijn antwoord „Een advocaat 
van den Hoogleeraar Taco Roorda” genoemd. Het 
werk van blijvende beteeken is, dat Koorders voor het 
Soendaneesch heeft verricht, zijn 2000 lexicogra
fische artikelen, opgenomen in het „Soendasch- 
Nederduitsch Woordenboek” van H. J. Oosting, in 
1879 door do Ned. Indische Regeering uitgegeven. 
Zij zijn het begin van een woordenboek, waaraan 
Koorders in 1867 is begonnen, toen hij te Benne- 
broek was gaan wonen 1Hij liet echter dezen arbeid 
geheel in den steek, toen hij in Maart 1868 door 
Haarlem -in de Tweede Kamer werd gekozen; 10 
maanden daarna brak do dood zijn parlementaire 
loopbaan af. '; ' • .

KOORTSBOOM. Zie EUCALYPTUS.^
KOPANG. Sasaksch district van de onderafdeeling 

Midden-JLomook, residentie Bali en Lombok.,// f t '
KOPER, KOPERERTSEN. Koper. Eigenschap 

■pen. Hot metaal heeft een soortolijk gewicht van 
8,91*4 (electrolytisch neergeslagen), 8.921 (in gesmol
ten toestand), 8.940 (gekristalliseerd) of 8.952 (ge
walst of geplot). Het gewone handelskoper is meest 
wat poreus; chemisch zuiver koper heeft bij 0° een 
Sp. Gow. van 8.945. Het metaal is vrij hard en taai, 
doch zeer plctbaar en uitrekbaar, smelt bij 1045’ 
en bozit een eigenaardige, roode kleur.

KOPERERTSEN. Natuurlijk voorkomen. Do gewone 
pyriet (zwavelkies, ijzerkies) is zeer dikwijls koper- 
houdond; veel voorlcomond zijn koperkies en koper - 
glans (zwavolkoper), roodkopererts (kopcroxydulo) 
en gedegen koper. Aan do uiteinden der gangen 
(do dagzoomen) vindt men ook niet zelden malachiet 
(groen), koporlazuur (blauw), bontkopereris on kiezol- 
kopor als secundair go vormde mineralen. De ge- 
makkelijko aangrijp baarheid en oplosbaarheid cler 
koperortson oenerzijds on dc gomakkelijko reductio 
der oplossingen anderzijds zijn oorzaak van do zeer 
grooto vorspreiding der koporertson, die echter dik
wijls slechts in geringe hoeveolheid optredon,doordat 
zij door infiltratio van do oppervlakten of dagzoo- 
men der lagon of gangon zijn ontstaan on niet naar 
do diopto doorgaan. In hot algemeen is bij hot bo- 
oordeelen van koporertsvoorkomons de grootste 
voorzichtigheid geradon on zijn werkelijk rijke vind
plaatsen zeer zeldzaam, bohalvo aan do dagzoomen 
van koperertsgangon, waar een grooto coneontvatie 
kan plaats vindon, tenzij deze weer zoo uitgeloogd 
zijn, dat er bijna niets van ovor is, wat cvenoons 
voorkomt.
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egclmatigo vorspreiding on do geringe afmetingen 
ontginning niet in aanmerking.

In do omstreken van Oesoo komen dezclfdo 
kalk- on zandsteenlagen met onderliggende roodo 

klei voor, dio hier on daar vrij veel lto-

Vooral in gangen komt niet zolden zinkblendo en 
loodglans in gezelschap van koperkics voor, waarbij 
de betrekkelijke kooveelhedon zeer kunnen af wisse
len on gewone pyriet dikwijls overweegt.

Bij voorkeur zijn do koporortsen gebonden aan 
basische eruptiefgosteenten (diabaas, gabbro, no
net, serpentijn, gewone andesieten enz.) en men vindt 
ze, a) als magraatische afscheidingon in zulko ge
steenten; b) als kieslagers, lenzen tusschen sedimen
ten, waarbij het hoofdmineraal pyriet is en het ko- 
porgehalte niet boven 3 % stijgt; c) in gangen (zio 
boven) en d) ingeslrooid of als kleine m sten in sedi
menten, (zandsteen, kalksteen, mergel, tuf, kleisclia- 
lies); hier zijn het echte kopcrmineralen: koperkios, 
koperglans-enz.

Geografisch voorkomen. In Indië zijn tot nu toe 
koperertsen in ontgmbare hoeveelheid niet aange- 
trollen; de enkele plaatsen, waar wellicht die hoe
veelheid voldoende zou zijn, werden nog niet be
hoorlijk geëxploreerd. Overigens komen, zooals wel 
te verwachten was, kopcrmineralen op bijna allo 
grootero eilanden van den Archipel voor.

Eene vermelding der ligplaatsen geschiedt hier dus 
slechts volledigheidshalve.

T i m o r heeft van oudsher den naam gehad rijk 
aan koper te zijn, hetgeen toegeschreven moet wor
den aan do grooto verspreiding eener formatie, 
die plaatselijk rijk aan koperertsen is en waarop 
door een Engelsch onderzoeker met de Lil. vorsten 
omstreeks 1870 zelfs een contract tot ontginning 
werd gesloten; van de resultaten bleek echter niets. 
Zie ïï. J. W. Jonker in Jaarb. Mijnw. 1873,1. en over 
het kopergehalte der ertsen: Warnars in Nat. Tijd- 
sclir. v. N. I. XXXI.

In de landschappen Junilo en Harnenno is de 
Berpentijn der uit dit gesteente gevormde heuvels 
langs de kust veelal met kopererts geïmpregneerd, 
dat zich meest als een groene kleuring of als een ge
ring beslag van malachiet of koperlazuur, zelden als 
koperkies of bontkopererts vertoont. Ook in het op 
serpentijn rustende sorpentijn^eonglomeraat ko
men somtijds koperertsen vow, welke onregelmatig 
verspreide nesten vormen/

Elders, zooals in den heuvel Bai-Abba, zijn het 
kalksteen en kalkhoudenden zandsteen doorsnij
dende kwartsaders, die somtijds door koperzouten 
groen gekleurd zijn. De rijkste ligplaats is echter 
een, met kolenkalksteen (pcrmischen kalk, Rothpl.) 
afwisselende, rood- en groengekleurde, weinig kalk- 
houdende klei, welke bij Niti (landsehap Harnenno) 
en tusschen Fatoe-Loeli en Lalakmen (landsehap 
Fialarang) wordt aangetrolfen en die tot 3 cM. 
groote knollen van malachiet en koperlazuur be
vat, inwendig nog uit roodkopererts en gedegen 
koper bestaande. De tusschen den kalk- en den 
zandsteen loopende kwartsaders zijn ook hier door 
koperzouten gekleurd.

Uit deze klei, welke op laatstgenoemde vind
plaats vischwervels, tanden en ammonieten, ge
deeltelijk uit kopererts bestaande, bevat, werd het 
erts door den regen uitgespoeld. In Niti kan, hoe
wel deze plaats tot de beste van alle kopervindplaat- 
sen op Timor behoort, aan uilwasschen der klei 
wegens gebrek aan water niet gedacht worden. Tus
schen Fatoe-Loeli en Lalakmen werd het erts door 
uitspoelen gezuiverd, door de inlanders aan de op
pervlakte verzameld, en door het erts over een bran
dend kolenvuur te strooien uitgesmolten. De hoe
veelheid, die de inlanders hier verzamelden, was ech
ter te gering.

Ook de nesten in serpentijn komen wegens do

onr
voor

en groono
pererts bovat. Daar deze formatie zich tot ver in hot 
binnenland uitstrekt en het kopererts door do rivie
ren, welke zich door do weoko klei een weg banen, 
vorder verspreid wordt, hooft Timor van oudsher 
als een aan koperertsen rijk eiland gegolden.

Van Sumatra en meer speciaal uit de Padang
scho Bovenlanden waren koperertsen reeds in liet’ 
midden der vorige eeuw bekend (Maior, Kopererts 
van Sumatra, Nat. Tijdschr. v. N. I. 1853; P. v. Dijk,. 
Koperadors in do Padangscho Bovenlanden, Ibid. 
XXVII, 1861). Later worden zij door Verbeek (Ko
perertsen van het Siboemboen-gebergte, Jaarb. 
Mijnw. 1876 II) en Van Schelle (Kopererts en ijzer
erts bij Paningahan, Ibid. 1877, I) uitvoerig be
schreven. Laatstgenoemd voorkomen ligt dicht bij 
den westoever van het Meer van Singkarah als 
lonsvormige nesten van geringe afmetingen in een 
chloriotloi. De hoofdmassa van hot erts is magneot- 
ïjzer (als dit niet verweerd is), waarin pyriet en 
koperkies in kristallen en kleine aggregaten ver
spreid liggen; do enkele lenzen zijn voornamelijk 
samengesteld uit ijzerhoudende mineralen en uit 
banden of onregelmatig begrensde snoeren van 
kwarts, in welker nabijheid zich meer kopererts 
heeft afgezet dan in do overige gedeelten dor massa.

Een andere soortgelijke combinatie van den G. 
Besi,dichtbij den weg van Fort van der Capellen naar 
evengenoemd meer, wordt door Verbeek in Jaarb. 
Mijnw. 1877.1. beschreven. Hier komt fijnkristallijn 
ijzerglans, dat geringe hoeveelheden koperertsen 
bevat, in kiezellei en ook in kalk voor; beide voor
komens komen niet voor exploitatie in aanmerking.

Wat de vindplaatsen aan het Siboemboengebergto 
betreft, deze zijn geen gangen doch impregnaties. In 
de Lenéwan-vallei is in den syeniet wat koperkies; 
koperlazuur of malachiet, vooral op splijtvlak- 
jes, afgezet; iets dergclijks komt in don felsiet 
van Batoe Tiga voor; in een vuilbruine mergel, 
doch bij het contact mot gabbro, wordt dichtbij 
Pasilian wat gedegen koper gevonden; in gra
naat gesteenten (door contactwerking veranderde 
kalksteen) bij Batoe Méndjoelocr en bij Tëmboolon 
vindt men krlstalletjes van ijzerglans en koperkies 
met wat oxydlsche koperertsen, op één plaats ook 
wat grootero stukken loodglans. Ofschoon in den 
aanvang aan een rijke vindplaats werd gedacht, 
bleek uit een natier onderzoek bij Temboelon, dat 
van ontginning geen sprake kon zijn, daar naar do 
diepte hot ertsgehalte spoedig zeer vermindert.

De particuliere exploraties van den laatsten tijd 
in het noordelijke deel van de Padangscho Boven
landen en in Tapanoeli hebben nog op menige plaats 
koperertsen aan het licht gebracht (Mocara Si- 
pongi^en concessie Malilir, in contactkalkon; bij 
Pënjaboengan in Natal, in kwartslenzen tusschen 
sedimenten), dóch nog nergens werd tot ontginning 
overgegaan. Do oostelijke ganggedeelten der con- 
cessieSimau (zio bij GOUD, Deel I, blz. 810) bevat
ten zóóveel kopcrmineralen, dat de goudertsen een 
geheel afzonderlijke bewerking moeten ondergaan.

De koperertsen van Mandor (W e s t o r a f d. v. 
Bornoo) waren eveneens reeds lang bekend; zij 
werden door R. Everwijn in het Nat. Tijdschr. v. N. I. 
IX. 1855 beschreven endoorP. J. Maier, Ibid. 1852, 
scheikundig onderzocht. Ter plaatse werden do volo 
voorkomens door Everwijn tijdens zijn Borneo-reis
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429KOPER, KOPERERTSEN- KOPJAH.

van 1858—1861 nagegaan (Ibid. XXIV, 1862, hor- 
<lrukt in Jaarb. Mijnw. 1878, II) en hot ondorzook 
op uitgobroider schaal herhaald door N. Wing 

. Easton (Jaarb. Mijnw. 1899). Zeer waarschijnlijk zijn 
<lo ertsen hier secundair in do zandige en kleiigo 
jonge sedimenten gekomen door infiltratie en geen 
der fijne snoertjes üep

on is het nog niot tot ontginning gekomen. Omtront 
don aard van hot voorkomen zelf zijn,geen bijzon
derheden bekend geworden.

Ook in Sumatra zijn cnkolo concessies, behalvoop 
edolo motalcn tevens op koper verleend, torwijl do 
koporconcessio Ilota in N. Colebos in 1914 op ver
zoek werd ingetrokken^/^* * < J t '■ ' ’’ 7

KOPI DAOEN (mal). Een opwekkende verkwik
kende drank, vooral op Sumatra doch ook elders, 
zooals in de Preanger, wel in gebruik. Jonge, 
groene takjes, maar vooral de bladeren van den 
koffieboon! worden, na afgeplukt en in de zon 
verwelkt te zijn, tusschen gespleten bamboelatten 
geknepen on boven houtvuur ge oost tot zij licht
bruin zijn. Deze gerooste bladeren en takjes, met de 
hand vergruisd, worden óf mot water in een ijzeren 
pan gekookt öf in een bamboekoker gedaan, die ge
vuld wordt met kokend water, en als zeef met een 
prop van arènvezels gesloten. In sommige streken 
wordt de kopi daoen zeer sterk, maar dan in geringe 
hoeveelheid gebruikt. Niet altijd was het vrije ge
bruik van dien volksdrank toegestaan. In 1846 werd 
het bereiden van kopi daoen ter Sumatra’s W.-kust 
verboden op boete van ƒ 1 voor elke overtreding. In 
October 1847 werd het verbod opgeheven, doch een 
maand later weer van kracht verklaard. In de prak
tijk heeft het niet veel uitgowerkt; kopi daoen is de 
volksdrank gebleven. Had het verbod het gebruik 
van boonkoffie ten gevolge gehad, duizenden pikols 
minder zouden in de Gouvemementspakhuizen 
zijn gebracht; evenwel is niet te onderschatten de 
schade, door het dikwijls zeer ruw afritsen van de 
bladeren, aan het gewas toegebracht. Uit een hygië
nisch oogpunt verdient hot drinken van kopi daoen 
aanbeveling, omdat men daardoor gekookt water 
drinkt.

KOPJAH. Is do Arabische koefijah of 
(Turkschroode) lakensche plat-kegelvormige kalot, 
de „fez”, waaromheen de — oorspronkelijk Perzi
sche — „tulband” van licht, wit katoendoek (gaas) 
wordt gewonden om zoo do volledige Arab.-Perz. 
hoofdbedekking te vormen, die den rechtzinnigen 
Islamiet uiterlijk onderscheidt. Als zoodanig ken- 

Ook op J a v a komen kopcrertscn voor, hier steeds merk won deze volledige tulband op Sumatra veld,
* aan basischen andosiet gebonden. Op de grens van lang vóór 1500, onder aanzienlijke inlandsche be-

<lo residentie Soerakarta en do assistent-residentie keerlingen (handelaars en hoofden); op Java meer
Patjitan is in het dal van do rivier Djanglot (Jaarb. algemeen in do 16e eeuw.
Mijnw, 880. II. 8J) andesiet ontbloot, doorsneden Bij het eerste komen der Hollanders in 1596 aan 
door een gangmassa, die grootondeels uit ande- do kust van Zuid-Suraatra, te Bantam en Oud-Së-
sietconglomeraat met ingosprenkeldo ertsen bestaat, dajoo on bij Arosbaja (West-Madocra), worden in-
wnarin koperkios en bontkoperorts voorkomt. — landsche hoofden, Moli. priesters, aanzienlijke han-
De kleine nesten van koperkios in don tot een witte delaars, tolken on dergelijken beschreven en afge-
kaolionachtigo massa omgezette/! andosiot in beeld met zulk een tulband, waarbij in ’t midden de
den krater van don vulkaan Sawal in de residentie Mal.-Jav. k o p j a h zichtbaar is. Zie de platen in

Uodowycksz’ Eerste Boeck (1598), ed. Rouffaer .en 
Ijzerman 1915, nos. 8, 13, 14, Ï6—18, 25. De oudere 
Holl. term voor den completen tulband^s dan nog 
vaak „toock”, van het Portugcesclie en Spaansche 

wordon toogesc lire ven. Ook hier is echter do toca ; ook de geheclc 17o eeuw door in do Daglire-
gisters van ’t Gasteel Batavia nog te vinden, en in 
het Maleisch als Vo k a nog voortlovend.

De kopjah word dan steeds gemaakt van karmo
zijnrood laken, Mal. s a k ë 1 a t, Jav. s a n g k ë- 
1 a t, ons „scharlaken”, alles van Perz. s a q i r- 
1 a t. Doch reeds in het begin der 17e eeuw ontstond 
aan het Mataramscho hof do doorzichtigo kopjah, de 
KOELOEK (zie dit woord), van ongeveer denzelf- 
den afgoplatton kegelvorm als do Turksche fez, en, 
ovonals deze, geheel zonder dookomwinding (don 

wel exploratie heeft plaats gohad,schijnt do voortzet- eigenlijken „tulband”) gedragen, doch gemaakt van
ting naar do diepte nog niot voldoende aangetoond geheel andere stof dan laken. Do Jav. KANIGA-

Sc
naar do diepte door. Even

min gaven de door C. J. van Schelle in Jaarb. Mijnw. 
1883. I. beschreven koperortsen, die in de buurt 
van Montrado in kloischalies en andore sedimenten 
voorkomen, aanleiding daarvan voor een werke
lijke ontginning iets te verwachten. Ten zuidon van 
Béngkajang, tusschen deze plaats en Përigi, komen 
veel kwartsgangen voor, die behalve goud ook vrij 
veel kopormineralen bevatten. Dit bleek bij een 
door Van Schelle uitgevoerd onderzoek by Sjooi 
Tsiët (Jaarb. Mijnw. 1883 en 1884) en uit de re
sultaten, verkregen door do Mijnbouw-Mijen Moe- 
wang en Pandan op de concessie Pandan, waar het 
liooge koporgehalte de goede amalgamatie van het 
goud verhinderde.

Van een der eilandjes van den Groot Natoe- 
na-archipel is kopererts bekend, doch het 
voorkomen is niet verder onderzocht.

Op N o o r d-C e 1 e b es b vitten do goudhouden- 
<le gangen bijna overal kopormineralen (Palèlèh, Soo- 
malata, Tompasso, Pagoeat, enz.) gowoonlijk verge
zeld door wat zinkblende en loodglans. Een voor
komen, dat aanvankelijk uit het oogpunt van kopor- 
winning meer belovend was, ligt op de voormaligo 
concessie Boekal; een steilstaande gang met een 
soms niet onaanzienlijk kopcrgehalto zet hier door 
een olivyndiabaas heen. Tot exploitatie word niet 
overgegaan, ook werd deze niet voldoendo voor
bereid. Zie de aanteekeningen van M. Koperborg in 
Jaarb. Mijnw. 1901.

Bij een onderzoekingstocht in Middon-Cele- 
b e s (Jaarb. Mijnw. 1912.Verhandelingen) vond J. de 
Koning Knijff over een uitgestrokt terrein een sedi- 
montcomplox, dat hier en daar ingestrooido kopor- 
mineralcn bevat on daarom door hom do koporloi- 
formatio word genoemd (p. 280); vordore bijzonder
heden werden niot bekend gemaakt.

Cheribon (Jaarb. Mijnw. 1872. II. 173) on do kleine 
gangen van kopererts in den andosiet, dieindeTji 
Karang (rechterzijtak van doTjiBooni) on zijrivier
tjes ontbloot zijn, moeten wellicht aan warme bron
nen
hooveollicid te gering, om voor ontginning in aan
merking te komen. ^Zio ook Verbeek, Java, I. 327, 
456 11.708),

In de residentie Madioon is sedert 1904 oen 
viortal concessies (Tegalrcdjo I, II, Kali Teloe en 
Kesihan) verleend, die o.a. de winning van koper 
ten doel hebben, waarvan de beide eerste reeds ver
vallen zijn, De ertsen komen hier voor mot zink- 
blendo on pyrioton, ook wel mot loodglans, in zeor 
afwisselende verhoudingen. Ofschoon hier on daar

■



430 KOPJAH - KOPPENSNELLEN.

Lik (zie dit woord) is dan weer een jongere verfraai
ing van de koeloek en van de oudere kopjah. Dat 
het sinds ca. 1910 op Java voorden HOOFDDOEK 
(zie dit woord) veel in zwang gekomen zwart flu- 
weelen mutsje kopjah is blijven hooien, moet uit het 
Mohammcdaanscli réveil worden verklaard. G. P. R.

KOPO. Vroegere naam van een contróle-afdecling 
en een district van de afdeeling en het regentschap 
Bandoeng, residentie Prcangcr- Regentschappen. 
Thans Sorèang (zie aldaar) gohecten, naarde hoofd - 
plaats, waar de controleur en liet districtshoofd 
gevestigd zijn.

KOPPENSNELLEN. De gewoonte, welke men 
vroeger bij een groot aantal volken van den Indi- 
schen Archipel vond en thans nog bij eenige aan- 
treft, om van verslagen vijanden het hoofd af te 
slaan en mee te voeren, en tochten te ondernemen 
met het bepaalde doel zich van een of meer koppen 
meester te maken, noemt men „koppensnellen”. De 
groote beteekenis, die aan het verkrijgen van een 
aantal gesnelde koppen wordt gehecht, de behande
ling die deze ondergaan, de omstandigheid, dat het 
geenszins alleen om de hoofden van in den strijd 
gedoode vijanden te doen is doch zeer vaak de slacht
offers verraderlijk overvallen worden en ook vrouwen 
niet worden ontzien, dit alles maakt het duidelijk, 
dat— den oorsprong van hef gebruik daargelaten — 
men in het koppensnellen, zooals het zich in den 
Indischcn Archipel voordeed en ten deele nog voor
doet, niet louter een uiting van woeste wraakzucht 
of wilden overwinningsroes heeft te zien. De alge
meen voorkomende opvatting der stammen, die 
aan koppensnellen doen, wijst er op, dat het gebruik 
in verband gebracht moet worden met het animis
me of het spiritisme; het hoofd vooral bevat een 
groote hoeveelheid zielestof en dus is het doel, zich 
van zooveel hoofden als mogelijk is meester to 
maken, wier zielestof die van den (nieuwen) eige
naar kan versterken. Zie HEIDENDOM blz. 83.

aan een kind gegeven en wel opdat dit kind later in 
het zielcland in don gesnelde een slaaf zal vinden, 
dien het slechts bij zijn eigen naam heeft to roepen. 
Terwijl dit dus weder op het verwerven van dienende 
geesten zou wijzen, maar hier dan in het zielen land, 
melden andere berichtgevers, dat het laatste woord 
dat de persoon, die gesneld wordt, zegt, de 
wordt van het kind van den sneller; deze opvatting 
zou wellicht weer meer in verband te brengen zijn 
met het denkbeeld van zieleslof, daar de adem veel 
zielestof bevat.

Dat bij verschillende volken het aantal gesneldo 
koppen een bewijs en een maatstaf is geworden van 
den moed van den bezitter, zoodat bijv. in sommige 
streken een jongeling geen vrouw kan vragen vóór 
hij minstens één kop had gesneld, is licht verklaar
baar. Bij de Papoea’s bijv. wordt een kind zonder 
„snelnaam” als minderwaardig aangezien: „het 
kind van een vader, die te lui, te laf-of te ongelukkig 
was, om voor zijn kind een kop te snellen”. Vandaar 
dan ook, dat bij sommige Dajakstammen, bij de 
Niassers, op Ceram, enz. het koppensnellen tot een 
soort van sport kon worden.

Terwijl, blijkens de voorafgaande mededeelingen, 
thans de animistische of de spiritistische drijfveeren 
bij het koppensnellen in den Archipel blijken te over- 
heersehen, is de vraag moeilijk te beslissen of de ge
woonte, om juist het hoofd van verslagen vijanden 
af te slaan en mee te voeren, ook in zijn oorsprong 
reeds tot die drijfveeren is terug te voeren; daarom
trent Ioopen de gevoelens van verschillende schrij
vers uiteen. Dr. Wilken zoekt den oorsprong van 
het gebruik in den wensch, om de ziel van den ge
snelde in zijn macht te krijgen, neemt dus de spiri
tistische motieven als primair aan. Dr. A. C. Kruyt 
daarentegen vermoedt, dat het meenemen van het 
hoofd oorspronkelijk voortvloeide uit den wensch 
om een overtuigingsstuk te hebben voor de achter
geblevenen, dat men inderdaad in den strijd een 
slachtoffer had gemaakt. Andere schrijvers, hoewel 
zich niet bepaald over den oorsprong uitlatende, 
schijnen toch nader bij de zienswijze van Dr. Wilken 
te staan. Zoo bijv. Dr. Adriani, die betoogt, dat 
oorlogvoeren, buit behalen én krijgsgevangenen ma
ken zoowel ten voordeele komt van de levende lo
den van den stam als van de doode, dus van de zie
len der voorouders. Krijgsgevangenen maken is 
echter niet mogelijk voor zwervende stammen, dus 
sloeg men den verslagenen het hoofd af, waardoor 
men ook hun ziel in zijn bezit kreeg. Liet men het 
hoofd op het lichaam, dan werden de verslagenen 
onzichtbare vijanden. Volgens den oud-Assistent 
Resident E. L. M. Kühr, die langen tijd op Bomeo 
werkzaam is geweest en krachtens zijne bevindin
gen eveneens in deze hef spiritistische motief op den 
voorgrond stelt, was het de bedoeling aan de over
leden bloedverwanten in het hiernamaals bediening 
te verschaffen, terwijl de bloedwraak eischte, dat 
voor de gesnelde leden van familie of stam weer le
den van den vijandigen stam als slachtoffers vielen.

Hieronder volgen eenige nadere mededeelingen 
over het gebruik, zooals dat in verschillende dcelen 
van onzen Archipel nog voorkomt of tot vóór korten 
tijd voorkwam.

Gewoonlijk was het op verraderlijke wijze dat 
men zich trachtte meester te maken van zijn slacht
offer, door dit te beloeren en onverhoeds te overval
len. Voor ons kan men door zulk een handelwijze 
geen aanspraak maken op dapperheid, maar de ont
beringen, waaraan deze koppensnellers waren bloot
gesteld bij hunne tochten op onbegane wegen, ten

naam

Deze opvatting was o.a. bij de Toradja’s van 
Midden-Celebes een der drijfveeren tot het houden 
van sneltoehten; om de persoonlijke ziel van den 
verslagene bekommeren zij zich niet, die wordt 
hun ook niet tot een beschermgeest. De bedoe
ling daarentegen, om door het koppensnellen 
beschermgeesten te krijgen, daar met den schedel 
— die, volgens Dr. Wilken, als amulet, talisman of 
beschermende fetis dienst doet — de geest of ziel 
van den verslagene in verband wordt gedacht, is do 
drijfveer tot het snellen bij een aantal andere vol
ken: de Olo-Ngadjoe-Dajaks in Z.O. Borneo, do 
Land-Dajaks van Serawak, de Timoreezen, sommi
ge stammen op Ceram enz. Bij de Kajans van Sera
wak echter schijnen, naar de mededeelingen van 
Hose en Mc. Dougall,de geesten, die in de gedroogde, 
in de huizen opgehangen, schedels wonen, niet die 
te zijn der personen, van wier schouders de hoofden 
zijn afgeslagen; zij heeten daar bezield door geesten, 
bekend onderden naam Toh, en als zoodanig worden 
zij met groote onderscheiding behandeld. Na in een 
kleine hut gedroogd te zijn, worden ze met groote 
plechtigheid in het huis gebracht; eenmaal daar op
gehangen, worden ze steeds eerbiedig en zelfs eenigs- 
zins met vrees behandeld. Vermelding verdient nog, 
dat bij de Marindineezen op Zuid-Nieuw-Guinea 
het koppensnellen in verband staat met de naamge
ving der kinderen (zie hierna); volgens sommige 
berichtgevers wordt aan het slachtoffer, vóór men 
het hoofd met een
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romp scheidt, zijn naam gevraagd, onder de belofto, 
dat men hem dan zal vrijlaten. Die naam wordt dan
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einde niet door den vijand te worden ontdekt, het 
gevaar van ontdekking en achtervolging door den 
vijand, eischton toch eone zekere mate van moed. 
Wanneer de koppensnellers van een tocht terugkwa
men, werd veelal een groot feest gevierd ter 
van de meegebraehte tropeeën. Aan de zielen dor 
voorouders werd vaak daarbij mededeeling gedaan 
van het behaalde voordeel, zoodat dozen konden 
zien, dat hunne nakomelingen hun plicht getrouw 
nakwamen.

Bij de Bataks, waar het koppensnellen thans niet 
meer gebruikelijk is, wijzen oude berichton en ook 
Arabische reisverhalen op schedelvereering, ge
paard aan koppensnellen. Van do Aboengs (Zuid- 
Sumatra) wordt bepaaldelijk vermeld, dat zij vroe
ger sneltochten ondernamen. Ook van enkele stam
men Z.O.lijk van Koerintji wordt medegedeeld, dat 
zij vroeger koppensnellers waren. Op het eiland Nias, 
met name op Zuid-Nias, werden in 1877 nog snel
tochten ondernomen. Op de Mentawei-eilanden was 
het gebruikelijk, dat een jongeling één of meer kop
pen snelde vóór hij in het huwelijk trad. Het bezit 
van een mensehenhoofd of van andere ledematen 
was daar noodzakelijk alvorens een huis werd ge
bouwd. Sneltochten worden daar veelal naarde na
bij gelegen Pora-eilandcn ondernomen; de bewoners 
dier eilanden gingen daartoe op hun beurt weder 
naar de Pagèh-eilanden. Onder de Dajaks van Bor- 
neo was het koppensnellen vroeger algemeen in 
zwang. De Zce-Dajaks van Noord-Bornco waren in 
dit opzicht zeer berucht; het gesnelde hoofd, dat 
met huid en haar bewaard werd en in privaat bezit 
van vader op zoon overging, werd vaak vriendelijk 
toegesproken; in den mond werden de beste beten 
gestopt, met het doel den geest gunstig vóór den be
zitter en diens stam te stemmen. Bij de Land-Da- 
jaks werden de schedels boven een matig vuur ge
roosterd, nadat eerst de hersenen er uit verwijderd 
waren. Onder de Dajaks der Tidoongsche landen en 
van de binnenlanden van Koetei werden verschei
dene koppensnellende stammen aangetroffen, voor
al ook bij de Modang- en Bahau-Dajaks van Koetei. 
Merkwaardig is het, dat bij de Longwai en Longbhik 
(N. v. Koetei) de snellers een staafje (kaling) door 
den glanspenis mochten dragen, ter belooning voor 
hunne dapperheid. De Biadjoes of Oio Ngadjoe der 
Z. en 0. Afd. waren om hun koppensnellen berucht; 
ook de stammen langs de Kahajan stonden als zoo
danig bekend. Terwijl de Dajaks van Matan het 
snellen reeds ongeveer 1840 opgaven, maakten de 
Dajaks van Koldn Pinoe en Katingan zich nog lang 
daarna aan dit gebruik schuldig, evenals do Batang- 
loepar-Dajaks en andere in de binnenlanden geves
tigde stammen. Thans kan gezegd worden, dat het 
koppensnellen onder hen tot het verleden behoort. 
Ook do Kajans en Bahau’s van Contraal-Bornco 
snellen sinds lang niet meer.

De Dajaksche koppensnellers gingen gewoonlijk 
met niet meer dan 3 tot 10 personen op hunne toch
ten uit, om minder to worden opgemerkt. Slechts 
aan een bepaalden krijgstocht, w'aarbij vijandelijko 
dorpen zooveel mogelijk plotseling werden overval
len en uitgomoord, namen velen deel (zie ASSAN- 
TOCHTEN). Het gewaad van den Dajakschen kop
pensneller was gewoon lijk een buis zonder mouwen, 
met watten van kapok gevuld of van touwwerk ge
vlochten en aldus tegen sabelhouwen bestand. Soms 
werd hot gedeeltelijk bedekt door den badjoe soe- 
han, een strook boombast, rondom met rood linnen 
geboord, aan beide zijden met bundels menschen- 
haar versierd en op do bovenzijde dicht bezet mot

witte, knoopvormigc schijfjes, geslepen uit de stom
pe punten van een soort zechoorn. In het midden 
was een langwerpig gat, waardoor het hoofd werd 
gestoken, zoodat rug en borst tegen giftigo pijlen 
beschermd waren. Soms waren de bekleedsels slechts 
van geiten- of berenvel, ook werd wel een buis ge
dragen, mot vischschubbcn of schubben van don 
miereneter bekleed. Het achterdeel werd beschermd 
door een vierkant matje of een stuk dieren vel, dat 
tevens tot zitmat diende; het hoofd door een ronde 
muts van vellen of rotan, mot vederen, of met schel
pen en koperen platon bezet, terwijl vaak eene af
beelding van het menschelijk gelaat in het midden 
der muts was aangebracht. De koppensneller was ge
wapend met blaasroer, pijlkoker, lansen en werp
spiesen, en voorzien van een schild; het voornaam
ste wapen was de mandau, een recht zwaard met 
scherpe punt, van buitengewoon hard staal vervaar
digd. Aan de binnenzijde van de schecde, die wan
neer reeds iemand door het zwaard geveld was, met 
reepjes rotan was versierd, was een kleinere scheede 
aangebracht, waarin de poeai of pisau raoet stak, 
eon spits driehoekig mesje met langen steel, dienen
de om hout als anderszins te snijden en bij het snel
len somtijds om den gesnelden kop van het vleesch 
te ontdoen (Zie Kater in T. Bat. Gen. XXIV, blz. 
234; Tromp in Int. archiv. für Ethn. I).

Ofschoon omtrent het gebruik van koppensnellen 
onder do Boegineezen en Makassaren niets stelligs 
meer bekend is, kan men toch zeggen, dat het ook 
op Celebes bijna algemeen in zwang is geweest. In 
de Minahassa heeft de invloed van het Christendom 
er een einde aan gemaakt; vroeger was het ook daar 
algemeen gebruikelijk .Op een der voormalige offer
feesten deed nog eon houten pop, die met honden- 
bloed was bestreken, als slachtoffer dienst. Van de 
stammen op Midden-Cclebes en op het Z.O. schier
eiland zijn uitvoerige berichten tot ons gekomen. 
Een aantal stammen leefde in die streek in erfelijke 
vijandschap met elkaar en ieder jaar trok men er op 
uit om bij elkaar koppen te halen.

De inboorlingen van Halmahéra waren niet al
leen gewoon om den verslagen vijand, na diens bloed 
gedronken te hebben, het hoofd af te houwen, maar 
ook trachtten zij soms een slachtoffer te bemachti
gen door hem buiten zijn woning te lokken en dan 
onverwachts hem een doodelijke wond in den hals 
toe to brengen. Op Ce ram waren het hoofdzakelijk 
de leden der Patasiwa-hitam, die zich aan het koppen
snellen schuldig maakten; dio der Patalima deden 
het slechts zelden. Het koppensnellen werd er als 
cene instelling der vaderen beschouwd, die bij aller
lei gelegenheden nagelecfd moest worden, zooals 
wanneer do tegenpartij nalatig was eene opgelegde 
boete te betalen, als men met eero den schaamgor- 
del wildo dragen, voor het eerst eon arèn-boom kapte 
enz. Alleen in dorpen, met welko een verbond van 
wedorkcerig hulpbetoon gesloten was, mocht niet 
gesneld worden. Do buitgemaakte schedel werd — 
tenzij hij dienen moost om onder do paal van een 
woning begraven te worden, — zoo hoog mogelijk in 
een boom gehangen; do sneller behield echter hot 
ondorkaaksbeen, dat hij op geheimzinnige wijze ver
borg on alleen bij plechtige gelegenheden aan don 
nitoo (den vooroudergcest) vertoonde.

Op Am bon was nog in den Compagnie’s tijd het 
koppensnellen bekend; of het ook op Booroe^ be
staan heeft, is onzeker. Ook op de Ccraiidaoet- de 
Goram- en Watoobéla-eilanden en op de Aroe- 
eilanden werd de gewoonte gevonden. Op de Kei- 
eilanden werden de lyken van in een twist verslagen
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Bij de Papoea’s speelde en speelt ton decle nog het 
koppensnellen eveneens eono belangrijke rol. Bij dio 
der Geelvinksbaai en bij de Nooforeezon word vaak 

geheel dorp overvallen, waarbij men echter 
wachtte tot de weerbare mannen afwezig waren. 
Had men een paar koppen gesneld dan trok men 
verder. Ook werd wel door een enkelen persoon een 
sneltocht ondernomen, waarbij even verraderlijk te 
werk werd gegaan. Van de Hattammors van het 
Arfnkgebergte wordt gezegd, dat zij de graven hun
ner buren schonden om hunne woningen met kop
pen te kunnen versieren. In het N. van de Maccluer- 
golf moet een jongeling nog steeds twee koppen snol
len om in het huwelijk te kunnen treden. Van do 
Rooners weet men, dat talrijke gekleurde koppen, 
waarvan het snellen luisterrijk was gevierd, hunne 
woningen versierden. Ook de inboorlingen van Jap- 
pa schijnen niet vrij te zijn geweest van den lust 
koppen te snellen. Dikwijls overvielen zij, zonder 
eenigo aanleiding de bevolking van de bocht van 
Kaimani en als een hunner onverzclde mannen of 
vrouwen uit die streek ontmoette, viel hij ze aan, 
doodde ze en snelde hun kop. Kinderen werden tot 
slaaf gemaakt en niet gesneld. Dit gebruik gaf tot 
voortdurende oorlogen aanleiding, die vole offers 
eischten en eerst door het betalen van een blocd- 
prijs eindigden.

De Papoea’s ter Zuidkust van Nieuw-Guinea 
ondernemen sneltochten bij vijandige of minder 
ontwikkelde stammen, om, zooals hierboven reeds is 
medegedeeld, op hunne eigen kinderen den naam 
van het slachtoffer te kunnen overdragen. Het 
slachtoffer, hetzij man of vrouw, zelfs kind, wordt 
van achter beslopen, bij vluchten achtervolgd en 
gepijld dan" wel met een raketvormigen strop ge
vangen. De naam wordt gevraagd en wat hij ant
woordt wordt daarvoor gehouden. Nadat het hoofd 
ter hoogte van den achterhoofdswervel van don 
romp is gescheiden en van de huid is ontdaan, wor
den de weeke doelen en de hersenen verwijderd en 
opgegeten. Is de schedel goed schoon, dan worden 
de kaken met rotan opcengebonden; strooken rotan 
geven voorts de lijn der wenkbrauwen aan, terwijl 
een sterke lus van hetzelfde materiaal de pinals in
neemt van het neuskraakbeen en het mogelijk 
maakt den kop daaraan op te hangen. Door een 
mengsel van kalk en bloed, soms door klei of uit
geplozen kokosbast, worden de verwijderde gelaats
spieren vervangen, waarna do huid weer over don 
schedel gehaald en onderaan toegenaaid wordt. Do 
lippen en de oogleden worden te voren aan elkaar 
gehecht, soms wordt een stuk parelmoerschelp in 
de oogholte geplaatst. Door rooken boven eon 
zacht vuur wordt de kop geconserveerd, waarbij de
ze niet te donker mag worden. Na deze bewerking 
worden de haarkrullet jes verlengd met strooken 
jong kokosblad, om een bladnerf gewonden, zoodat 
de aan de kust gebruikelijke haartooi wordt verkro- 
gen. Hierna hebben de snelfeesten plaats. Zijn do 
koppen door vocht of insecten aangetast en vergaan, 
zoodat alleen de kale schedel overblijft, dan worden 
de onderkaken met meerdere te zamen tusschen 
bamboelatjes geplaatst. Het is geonc zeldzaamheid 
zulk een opzet van 20 k 30 onderkaken in mannon- 
verblijvcn aan te treffen.

In het gebied der rivieren, uitmondende in en 
tusschen de Flamingo- of Oostbaai en do Digoel, 
wordt met de koppen niet zooveel omslag gemaakt. 
Het hoofd wordt dadelijk schoongemaakt on de in- 
lioud genuttigd, waarbij het achlcrhoofdsgat niet 
wordt verwijd. De koppen worden bij riviortochten

dorpelingen, wier hoofden afgehouwen en meege
nomen waren, in de kruin van een boom achterge
laten. Op do Tanimbar- of Timorlaoct eilanden was 
het koppensnellen tot voor korten tijd nog aan de 
orde; hot hoofd word op een bord op een geheime 
plaats ergens in den grond begraven, nadat de 
krijger eerst een stukje van de punt der tong rauw 
verslonden had om moed te verwerven. De geluk
kige sneller mocht zich tooien met een kuitring 
van bokkenhaar of een voetband van touw.

■ Op de Zuidwestcr-cilanden gold de gewoonte, dat 
do opperpriest er eens in het jaar, of om de twee jaren, 
verkondigde, dat Oepoe lero, de Zonnegod, een offer 
verlangde; het dorp zond dan drie krijgers uit om 
koppen te snellen, die na een geslaagden tocht fees
telijk werden ontvangen, waarbij offerdieren ge
dood werden, met wier bloed men de schedels be
sprenkelde om daaraan vervolgens in het priester
huis eene plaats te geven. Op Wètar worden thans 
voor een zoodanig offer kokosnoten gebruikt. Ter
wijl op lvisar het koppensnellen reeds langen tijd 
niet meer voorkomt, geschiedde het op Wètar nog 
tot voorkorten tijd; ontmoette men daar een vreem
deling in het bosch, vooral als deze op roof ging van 
was of honig, dan achtte men zich verplicht hem te 
dooden als politiemaatregel en ook om bij de vrou
wen in aanzien te geraken. Op bijna al deze eilanden 
was het de gewoonte, in den strijd gedoode krijgers 
het hoofd af te houwen; in den Babber-archipelen op 
de Loeang-Sermata-eilanden werden de hoofden in 
tegenwoordigheid der vrouwen gekloofd en van de 
hersenen ontdaan. Op Lèti, Moa en Lakor ging het 
aldus. De handen en koppen werden afgehakt en 
onder en boven op een steen gelegd vóór den priester, 
die met zijn gezicht naar het Oosten zat, opdat 
Oepoelero hem in het oog kon houden. De handen 
werden daarna bij elkaar gebonden en als bezem ge
bruikt, om de bladeren en het vuil onder den boom 
weg te vegen. Na eenige andere symbolische plech
tigheden werden de koppen schoongemaakt en elk 
in een mand onder den boom gehangen ; de onder
kaken werden verspreid in de takken van den 
boom vastgebonden als herinneringsteeken en om 
in het gezient daarvan zich te verheugen.

Op Timor waren het vooral de Béloneezen van 
Oostelijk of Portugeesch Timor, die de koppen hun
ner vijanden op hoogen prijs stelden. Doch ook in 
het Nederlandsch gedeelte bestond de gewoonte om 
de vijanden, die levend of dood in handen der over
winnaars vielen, het hoofd af te slaan; de koppen 
werden gereinigd en gerookt, en na eenige symboli
sche plechtigheden op de takken van een dooden 
boom, in de nabijheid van de woning van den vorst, 
of bij de vorstelijke graven, ten toon gesteld. Ook 
hier hadden de koppensnellers, die zich bijzonder 
onderscheiden hadden, het recht eeneonderscheiding 
te dragen, bestaande in een soort kouseband, ponor 
genaamd, van wit geitcnvel, waaraan de haren ge
laten waren. Bij sommige stammen van Timor werd 
een koppensnellersdans uitgevoerd, de tona-tona, 
die voornamelijk ten doel had den geest van den ver- 
slagene tot kalmte en meegaandheid te stemmen. 
Bij dien dans werd een treurlied aangeheven, waarin 
men het lot van den verslagene beklaagde en ver
giffenis vroeg voor het vergoten bloed. Op de Solor- 
eilanden was de ponor ook bekend; daar werden, 
wanneerunwoners van een dorp gedood waren, kop
pen gesneld om hun dood te wreken. Op Adonara 
werden wel tochten ondernomen om menschen te ver: 
moorden en in het dorp te brengen wanneer na eon 
epidemie het dorp moest worden „schoongemaakt”.
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inde vaartuigen meegevoerd, zelfs vrouwen dragen 
schedels aan een snoer over den schouder. Voor de 
hutten hangen zij in grooto trossen bijeen.

Gelijk reeds is opgemerkt is door don invloed van 
het Bestuur een einde gemaakt aan de gewoonte van 
het koppensnellen in de meeste streken van Indic. 
In sommige streken, met name op Bornco, is het 
hier en daar vervangen door symbolische handelin
gen, waarbij de krijgers wel uittrekken alsof zij kop
pen gingen snellen, maar geen moorden meer ple
gen. De invoering van het Christendom heeft in ver
schillende streken eveneens een wcldad igen in vloed 
uitgeoefend op de afschaffing der sneltoehten; ook 
de Islam gaat die gebruiken tegen.

Literatuur. C. M. Pleyte, Over do verbreiding van 
het koppensnellen over den Indischon Archipel, in 
T. Aardr. Gen. 2c Serie VIII (189I)j/Pr. G. A. 
Wilkcn, Iets over de schedelvereering bij de volken 
van den Indischcn Archipel -Bijdragen IvonTlnst. 
TT L. V (1889), 5, IV, ook opgehömen in zijn ,.Ver
spreide Geschriften” Dl. IV (1912) met aant. van 
-Mr. van Ossenbruggen; Alb. C. Kruyt, Het koppen-' 
snellen der Toradja’s van Midden-Celebes en zijne 
betcekenis, Verslagen en Mededeclingen der Kon. 
AU. van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, 4e 
Reeks, Deel III (1899).

KORAAL-KALKSTEEN. Zie KORAALRIFFEN.
KORAALBOOM. Zie ERYTITRINA INDICA.
KORAALERWT. Zie ABRUS.
KORAALRIFFEN. Koraalrif noemt men iedero 

ondiepte in zee, welker oppervlakte geheel of groo- 
tendecls bedekt is met levende en afgestorven 
koralen, d.w.z. kolonie-vormende organismen, die 
een steunweefsel van koolzure kalk afscheiden. 
Deze organismen behooren mcorendeels tot het 
type der Cnidaria, Netel- of Holzakdieren, — en 
wel tot de Hexaclinia, Octactinia en Milleporidac 
(zio NETELDIEREN). De eersten leveren het 
grootste aandeel in den opbomv der riffen, daar 
hun geraamte het sterkst ontwikkeld en het rijkst 
aan kalk is. Van do Octactinia hebben vele een 
hoornachtig steunskelct, de Maleiers noemen ze 
daarom Ka rang moeda. Van Octactinia kan het 
orgelkoraal (Tubipora) een belangrijk aandeel in 
de koraalvorming hebben. Verder spelen ook do 
Mosdiertjes of Bryozoa,i\e Kokerwormen en de Spon
sen een rol in den opbouw der riffen, en hetzelfde 
geldt in hooge mate voor de Corallinaceae, lcallc- 
houdondo R-ood wieren, zoodat ook het planten
rijk mee werkt tot de rifvorraing.

Tusschen en op de stokken of kolonies dezer 
eigenlijke rifbomvers wemelt hot van allerlei an
dere zeedieren, zwemmende, kruipende en vast- 
zittende, zooals Zee-ancmoncn, Wonnen, Slak
ken, Tweekleppige Schelpdieren, Zeecgels, Zee
sterren, Slangsterren, Zeekomkommers (tripang), 
Zcelelies, Kreeften en Krabben, en ook van tal van 
visschen, zooals de sterk zijdelings samongedrukto 
Squami'pennes en Pomaccntridac, dio tusschen do 
koralen schuilplaats en voedsel zoeken, terwijl do 
Scaridae, visschen mot een papegaaienbek, mot 
hun harde kaken do koraaltakken afbreken en 
fijn maken en daardoor tot de slechts gering in 
aantal zijnde vijanden van do koralen behooren.

Daar do rifkoralon geen koudoro temperatuur 
van het water dan 20° C. kunnen verdragen, is 
hun verspreiding zoowel in horizontale als in 
verticale richting beperkt. In het algemeen vindt 
men ze slechts tusschen de keerkringen, terwijl zo 
alleen tot diepten van 30—10 M. weelderig ge
dijen en meestal niet op grootoro diepten dan 60

M. gevonden worden. Hun voorkomen is echter 
van verschillende factoren afhankelijk. Zoo 
mijden zo vcrsch vulkanisch gesteento; in do 
middellijke nabijheid van werkende vulkanen wordt 
hun bostaan door de neervallende asch

ver
en-

on moge
lijk gemaakt. Een rotsige kalkhoudondo bodem 
is voor do koraaldicrcn meer geschikt dan slijk 
of zand, maar door Sluiter (Nat. Tijdschr. v. 
N.-I., XLIX, 1890, p. 300) zijn toch nabij de 
baai van Batavia koraalbanken gevonden, die op 
'een modderbodem bleken te rusten, waarin zij 
langzamerhand waren ingezonken. Onder het ko
raal vond hij echter puimsteen, waarop zich blijk
baar koraaldierlarven vastgezet hadden, die daar
door tot vorming dezer banken aanleiding gaven. 
Waarom echter in vele gevallen op een bodem, 
die er voor geschikt lijkt, koralen geheel ontbre
ken of slechts tot enkele kolonies beperkt blijven, 
zoodat het niet tot de vorming van riffen komt, 
blijft ons onbekend. Waarschijnlijk zijn hier vele 
factoren in het spel, zooals do richting der stroo- 
mingen, hoeveelheid en aard der zand- of slib- 
deeltjes, die van de kust afkomstig zijn, het peil 
van den vloed, enz.

Vóór de mondingen van de grooto rivieren ont
broken koraalriffen, doordat liet zoete water, 
dat voor de koraaldieren vergif is, en het aange- 
voerdo slib hun groei onmogelijk maken.

In het algemeen muntende koralen uitdoorfraaie 
kleuren, dio echter verschillend zijn al naar ge
lang de polypen teruggetrokken of uitgespreid zijn. 
Daar, waar het koraal uitgestrekte ondiepe plaat
sen bedekt, ontstaan koraalvelden (plaatriffen of 
koraalbanken), dio door hun kleurenpracht en 
door den vcelvormigen groei der koraalkolonies 
aan ondcrzcesche tuinen doen denken en in de
Molukken met den naam van zeetuinen worden 
bestempeld. De witte kleur der koraalskeletten 
uit onze musea is liet gevolg van het drogen in 
do zon.

De koralen groeien naar de open zee toe, die 
hun voedsel brengt. Eb en vloed doen water over 
de koraalvelden stroomen; do daarin drijvende 
óéncelligo dieren, kleine larven, kleine schaaldieren 
enz. worden door do koraaldieren met de tentakels 
gevat, door de neteleellen verlamd en als voedsel 
gebruikt.

Men onderscheidt gewoonlijk de volgende hoofd
typen van koraalriffen: 1°. zoom-, kust- of strand- 
riffen; 2°. plaatriffen; 3°. barrière riffen en 4°. atol
len.

!

Do kustriffen sluiten on middellijk aan de kust 
aan, onverschillig of deze door koralen gevormd 
of van vulkanischon oorsprong is. Zij variëeren in 
breedte van enkele meiers tot 1 K.M. en kunnen 
een eiland rondom omgeven of wel over grooten 
afstand ontbreken. Aan een kustrif onderscheidt 
men een buitensto deel, dat uit levend koraal 
bestaat en door een mot koraalzand bedekte 
binnensto strook aan de kust verbonden is. Ko
raalzand is het eindproduct der afwisselende in
werking van golfslag, wind on hitte op de bij . 
ebbe droogvallende, met koraalpuin bedekte, bin- 
ncngedcclton van het rif. Alle tusschenruimten 
tusschen de koraalstokken zijn met dit zand ge
vuld, en daardoor gelijkt de oppervlakte van het 
lovende deel cens rifs op een zandvlakte bezaaid 
met struik- en kruidachtige zeegewassen, van aller
lei kleuren en vormen. Naar gelang van omstan
digheden staan deze gewassen dichter opeen of 
vorder van elkaar, in ’t laatste geval doet zich
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koraalriffen omringd worden,, en wier bodem ge
heel blijkt te bestaan uit do afgestorven doelen 
daarvan.

Niettegenstaande den rijkdom van onzen Archi
pel aan riffen was tot voor korten tijd do gang
bare opvatting, dat het 3e en 4o type van riffen, 
nl. barrière-riffen en atollen er geheel ontbreken. 
Door J. F. Nicrmeyer werd er evenwel de aan
dacht op gevestigd (Tijdschr. K. Ned. Aardrijksk. 
Gen., 2de serie, dl. 2S en 29), dat volgens de be
slaande zeekaarten in het Oostclijk deel van den 
Archipel en op do Westkust van Sumatra vele 
riffen overeenkomst hebben met barrière-riffen 
en eenige ook met atollen. Door C. E. A. Wich- 
mann wordt deze opvatting echter bestreden, 
die (Vcrsl. Kon. Akad. v. Wetenschappen, Amster
dam; Verslag van 30 Dec. 1911, p. 053) er op 
wijst, dat de Archipel zich in het algemeen als 
een groot opheffingsgebied doet kennen, waarin 
aan dergclijkc koraalvormingen geen plaats toe
komt. (Zie verder het artikel: „ATOLLEN en 
BARRIÈRE-RIFFEN”).

Wat de geographische verspreiding der koraal
riffen in den Indischen archipel betreft, zij in ’t 
algemeen opgemerkt, dat de Westkust van Su- 
raatra daaraan rijk is, evenals volgens Junghulm do 
Z.kust van Java (zie hierna) en dat ook in het 
Oostelijk deel van den Archipel koraalriffen zeer 
veelvuldig voorkomen. Vroeger meende men, dat 
koraalriffen ontbraken in een gebied, dat eener- 
zijds begrensd wordt door een lijn loopende van 
Pontianak naar Riouw, anderzijds door een lijn van 
Kaap Kanioengan (Makasser) naar Soembawa. 
Mede door de onderzoekingen der Siboga-expeditie 
bleek dit onjuist te zijn, daar op sommige plaatsen 
in dit gebied (bv. Bomeo-bank, Paternoster- en 
Postilloneilanden) de koraalriffen zelfs zeer rijk 
ontwikkeld bleken.

het witte koraalzand voor als paden in een tuin.
Hoewel het levende deel van het rif (in hoofd

zaak) bij eb door het water bedekt blijft, kan men 
toch bij vele riffen waarnemen, hoe bij eb droog
vallende doelen van het rif met levende koralen 
bedekt zijn, die zich tegen uitdroging door do 
felle zon beschermen door het afscheiden van een 
slijmlaag.

De zandige of met koraalpuin bedekte strook, 
die het levende deel van het rif met de kust ver
bindt, draagt den naam van rifplatform en valt 
bij iedere eb geheel droog. Dit rifterras of rifplat
form is ontstaan uit de losgeslagen brokken van 
den levenden zoom, welke er bij vloed door do 
brandingsgolven overheen geworpen worden. Door 
iederen vloed wordt de zoom van koraalpuin, die 
zich langs den buitenrand van het rifterras be
vindt en puinwal genoemd wordt, opgehoogd, 
zoodat hij bij ebbe ten slotte droog komt. Do 
breedte van het rifterras is zeer verschillend, het 
aanzienlijkst langs een glooiende kust. Zij wordt 
echter ook door de sterkte van branding en stroom 
beïnvloed. Zij kan door een smal kanaal, dat 
ook bij eb met water gevuld blijft, van het levendo 
deel van het rif gescheiden zijn, langs welks rand 
dan groote koraal blokken liggen. Ook kan het 
onmiddellijk aan de kust grenzende deel van het 
rifplatform door uitwassching in een kanaal ver
anderen, dat aan de lagune der barrière-riffen 
herinnert, maar van veel geringer afmeting is.

Het rifplatform kan begroeid zijn met verschil
lende Phanerogamcn en strekt tal van diersoor
ten tot woonplaats, zooals Hydroidpolypen, Ho- 
lothuriën en andere Stekelhuidigen, wormen, slak
ken en krabben.

De bodem, waarop het koraalrif groeit< is ge
woonlijk voor het grootste deel door oude of fos
siele riffen gevormd. De nieuwgevormde deelen 
der koraalstokken groeien uit en over de oudere, 
die daardoor verstoken raken van den aanvoer 
van zuurstof- en voedselhoudend zeewater en dus 
afsterven. Hunne inwendige holten en tusschen- 
ruimten raken gevuld met koraalzand, en de ge- 
heele massa verandert onder den invloed van 
boormosselen, boorslakken en andere ondermij
nende organismen, onder den druk der boven
groeiende nog levende massa’s en onder den chc- 
mischen invloed van het zeewater langzamerhand 
in koraal-kalksteen. Zoo sterk is de omzetting, 
die deze verschillende oorzaken van verandering 
teweegbrengen, dat dikwijls de koraalstructuur 
geheel verdwijnt, en de oorsprong der kalksteen 
uit rifkoralen nog slechts op enkele plekjes is to 
bespeuren, of uit de ligging der kalkbanken moet 
worden gegist. Zulke kalkformaties van corallo- 
genen oorsprong treft men op vele plaatsen van 
den archipel, vooral in ’t OosteJijk deel, vaak 
hoog boven ’t oppervlak der zee aan, zooals langs 
Java’s Zuidkust, langs den Westelijken en Ooste- 

, lijken oever vr. i ’t Zuidelijk schiereiland van Ce- 
lebes, op _Amhijn en vele andere eilanden der Mo- 
lukken. Zij omzoomen tot vele honderden meters 
hoog do verschillende eilanden, vooral wanneer 
deze geen werkzame vulkanen dragen.

De Indische Archipel is zeer rijk aan strand riffen, 
bovendien treft men er het tweede type van riffen 
aan, de plaatriffen of koraalbankon, die als koraal- 
velden den bodem van ondiepten bedekken en 
bv. in de Javazee en in de Molultken gevonden 
worden. Tot de plaatriffen mag men ook een aan
tal vlakke eilandjes rekenen, die door levende

I

De tegenstelling tusschen de bergachtige en 
vulkanische Oceaankust en de alluviale Soenda- 
zeekust van Sumatra en Java spreekt zich ook 
uit in hare bezetting met koraalriffen. Aan Su- 
matra’s West- en Java’s Zuidkust vindt men 
zoomriffen, do tegenoverliggende Oost- resp. 
Noordkust, waarlangs de groote rivieren huro 
met slib beladen zoete wateren in de ondiepe 
zee doen uitvloeien, zijn er nagenoeg vrij van 
evenals die van Bornco. (Men zie echter voor 
Java’s Noordkust het hierna volgende). Do eilan
den van den keten, die zich evenwijdig aan do 
Westkust van Sumatra uitstrekt, zijn rondom 
met strandriifen gezoomd. Dicht onder die kust 
vindt men verder tal der bovenvermelde zuivere 
koraaleilandjes; ongetwijfeld de boven water ge
komen middelgedeelten van koraalplaten, die 
zich gevormd hebben op den top van onder zee 
verborgen heuvelreeksen langs Sumotra’s West
kust. Dezelfde afkomst hebben waarschijnlijk do 
koraaleilandjcs Klappa en Tindjil, bewesten do 
Wynkoopsbani. Immers, vlak onder de kust van 
Sumatra maken die lagere koraaleilandjcs plaats 
voor rotseilanden, omgeven door een ring van 
koraal. Bezuiden den hoek van Indrapoera hou
den echter de voorliggende koraaleilanden langs 
Sumatra’s AVcslkust op, ook de Noordkust is 
daarvan vrij, evenals van los liggende riffen, be
halve bij Diamantpunt. Daarentegen reiken tus- 
schen de Banjak-eilanden, Nias en de Botoe- 
eilanden de koraaleilanden en riffen over de ge- 
heele breedte der zeestraat, zoodat daar een ko- 

larchipel ontstaat. Bezuiden Indrapoera vindtma
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men op verschillende breedten aan do kust bijzon
der uitgestrekte 'zoomriffen — het langste is dat 
van Ipoo naar Kotaan 50 K.M.) —, die ook 
ver in zeo uitstoken, maar toch nergens het karak
ter van barrière-riffen krijgen. De Andamancn 
zijn slechts gedeeltelijk door strandriffen om
geven en misschien eenigszins gedaald, de Nico- 
baren geheel en al bezet. Op Kar Nikobar, Bom- 
bok en eenigc andere eilanden zijn aanzienlijke 
koraalbanken 10 tot 12 M. boven den zeespiegel 
opgehoven (Von ïïoclistetter, „Reisc der Fregattc 
Novara”, Gcol. Th. II, bl. 83). Verder vcrgroolen 
zich de Nicobaren voortdurend door uitbreiding 
der riffen.

In Straat Malaka wordt noch langs de Su- 
matrakust, noch rondom de voorliggende eilanden 
koraal aangetroffen, behalve bij Berhala (3° 
47' N.B. en 99° 30' O.L.). Langs den" jYlalakawal 
komen wel koraalriffen voor, o. a. de Sömbi- 
lan-riffen, ofschoon ook deze kust laag en mod
derig schijnt te zijn. W.waarts ligt Djara, dat 
vrij, en een ander Berhala, dat wel bezet is.

De Karimoen-, Koendoer- en de O.waarts ge
legen Riouw- en Lingga-eilandcn zijn vol koraal, 
evenzoo de N.-, O.- en Z.kusten van Banka, en 
die van Billiton rondom. In do Gasparstraten on 
Straat ICarimata zijn tal van koraalriffen en eiland
jes, ’tgeen hier en daar tot de vorming van ko- 
raalarchipels leidt, b.v. de Schaarvogel- en On- 
diepwater-cilandcn. Daarentegen is Straat Banka 
bijna vrij (wat Dana toeschrijft aan den sterken 
stroom, die er gaat), daar op Banka’s W.kust 
slechts op enkele plaatsen (Belajcr-rif, Dapoer- en 
Tambaja-eilanden) koraal voorkomt. Lucipara, aan 
den Z. ingang, is omringd door riffen.

In do Zuid-Chinccsche zee zijn de hooge Anam- 
bas- en Natoena-eilandcn bezet met kustrifien, 
evenzoo de Tambèlan- en Karimata-eilanden, en 
daartusschcn liggen nog tal van onderzcesche rif
fen (Danvin, „Coral reefs”, bl. 240). „Op vele 
dezer riffen zijn de koralen gestorven, terwijl zij 
op andcro welig groeien, de meeste banken vallen 
met obbetijd droog, andere liggen tot 6 M. onder 
water. Langs hun omtrek hebben zij steile hel
lingen, zoodat op geringe afstanden reeds diopten 
van 25 tot 40 M. worden gepeild”.

„Do Momprang- of Montara-eilanden aan do 
Westzijde der Karimata-passage zijn een groep 
lago eilanden, omgeven door talrijke riffen, dio 
do tusschengelegen zeestraten zoodanig verstop
pen, dat geen bruikbare doorvaart te vinden is. 
Rondom do banken daalt do zeebodem tot 30

Djawa, Bawean, Klein- en Groot-Sclombo, do 
Arends- en Laoct-Ketjil-eilanden bergachtig, doch 
met riffen omzoomd zijn.

De Duizond-eilandcn bestaan enkel uit koraal. 
Zij zijn opgenomen door den luit. t. z Comclissen, 
dio er op wijst, dat al de voornaamste doorvaar
ten tusschen hen in richtingen loopen, die con- 
vergeeren naar Straat Soenda.

Volgens Junghuhn is Java’s Zuidkust rijk aan 
riffen. Opgenomen is die Zuidkust nog zeer on
volledig. In allen gevalle kunnen de riffen zich 
niet ver in zeo uitstrekken wegens de snel toe
nemende diepte. Het zullen dus wel uitsluitend 
zoomriffen zijn. De riffen worden niet aangegeven 
op de „Carle des Bancs et récifs de Coraux, dresséo 
sous les auspices de S. A. S. Ie Prince Albert I 
do Monaco par M. J. Joubin”. 1912. Junghuhn 
(Java, Nederl. uitg. II, bl. 1421 en III, bl. 315) 
vermeldde bovendien halffossiele riffen, die 15 M. 
boven den tegenwoordigen zeespiegel waren op
geheven, en Von Richthofen beschreef een dezer 
riffen, nl. dat voor do monding der Tji-Laoet- 
eurcun, dat 12 tot 15 M. was opgeheven, met 
"rondom steile wanden (Zeitsclir. d. deutsch. gooi. 
Gcscllsch. XXVI, 1S74, bl. 239). Verbeek en Fen- 
nema („Geol. Beschr. van Java en Madoera”, II, 
bl. 674) hebben thans aangetoond, dat deze kalk- 
banken behooren tot hun étage m3 van ’t jong 
tertiair, dus niet half-fossiel zijn. Volgens hen zijn 
do werkelijk recente koraalbanken langs Java’s 
Zuidkust hoogstens 1 tot 2 M. boven den hoog- 
sten waterstand der zee opgeheven (bl. 762 en 981).

Zeer uit gestrekte en eiland rijke koraal-archipels 
vindt men in de zeo tusschen Z.O.-Bomeo, Z.W.- 
Cclebes, Soembawa en Kangean. Van Noord naar 
Zuid zijn het de Balabalagan- of Kleine Patcr- 
nostcr-eilanden, de Lima-eilandcn, do Spermundo- 
archipel, de Laars-cilanden, do Anak Kangean, 
do (Groote) Paternoster- en Postiljon-eilanden, 
terwijl De Bril beschreven wordt als een los in 
diep water gelegen, met koraal begroeide, atolvor- 
migc plaat. Tusschen de boven water uitstekende 
begroeide koraaleilandjc3 vindt men tal van on
derstaande riffen, konbaar aan do watorverkleu- 
ring, rondom welko de zee van 5 tot meer dan 
50 vaam diep wordt. Deze riffen hebben geen 
ringvorm (Darwin, C. R., bl. 237). De Kleine 
Paternoster- en Lima-cilanden liggen op den zoom 
van de Borneo-bank, de Spermunde-archipel sluit 
aan do Westkust van Celcbcs aan, do Anak-Kan- 
gcan rusten nog op het plateau der Groote Socnda- 
cilanden, maar de Laars-, Paternoster- on Postil
jon-oilanden zijn grootcndeels omgeven door diep 
wator. Darwin verklaarde, „dat van deze eiland
groepen twee „shoals” op 4° 55' Z.B. het aller
meest van allo koraalformaties in den N.-I. ar
chipel naderen tot don atolvorm”.

Do Zuidkust van Bornco moet sterk met koraal 
bezet zijn (ofschoon zij volgons Darwin, C. R., vrij 
van riffen zijn zou c ■ >ok bovengenoemde Carle van 
M. Joubin zo niet :vangceft), niettegenstaande do 
groote rivieren veel slib en modder afvoeren, waar
boven echter de koraalriffon hier uitgroeien, in 
tegenstelling met Sumatra’s Oostkust. Op Borneo’a 
Oostkust vindt men slechts hier en daar koraal, 
vooral in ’t Noordoosten, waar ’t Nymplie-, Pe- 
gasus- en Renéirif en de Maggie-bank zich ver 
uit do kust uitstrekken, maar toch als strandrif
fen beschouwd worden, omdat de tusschen liggen
de zee zeer ondiep is (Ann. d. Hydrogr. 1885). 
Op tal van plaatsen, benoorden Mangkaliat, vor-

.

k 40 Meter. Do geheelo formatie maakt den in- 
druk, alsof zich op den zeebodem het eiland Bil
liton herhaalde, want de steil oprijzendo eilanden, 
klippen on riffen lijken op do steile heuvels, dio 
over do laagvlakte van "Billiton verspreid zijn”. 
(Ann. der Hydrogr. und marit. Moteor. 1881 en 82).

Voor Java’s Noordkust liggen hier en daar 
zoomrifïen, vooral langs ’t Oostolijk deel: in Straat 
Madoera (b.v. bij Tjotèlc) on voor Madocra’s Noord
kust. Hierbij dient echter opgemerkt, dat bij ’t 
uitbaggeren der haven van Tandjocng Priok het 
grootste deel van den ondergrond bleek te 'be
staan uit harde, zeer compacto koraalmassa, dio 
daar vroegor blijkbaar een strandrif lmd gevormd. 
Do tegenstelling tusschon Zuid- en Noordkust, wat 
do bezetting mot koraalriffen aangaat, was dus 
wellicht vroeger minder sterk. Vorder vindt men 
benoorden Java twee koraal-archipels: do Dui- 
zond-

I

cn do Boompjes-eilanden; terwijl Karimoen
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nocng Api, die uit 5000 M. steil oprijst-, vrij.
Timor is aan do Noord zijdo omringd door 

uitgestrekte riffen. Vandaar Zuidelijk gaande, wor
den koraalbanken eerst weer aangegeven op den 
Westrand van hot Australisch plateau; z. a. do 
Sahoel-bank, met diepten van 12—15 vaam in 
05—95 vaam water staande, terwijl op korten af
stand, ten Noorden daarvan, 23S vaam water 
werd gelood. Samaoe, Westelijk van Timor, en 
Roti, Z.W. ervan, verder de Sawoe-cilanden, zijn 
door riffen omgeven, tot de laatsten behoort ook 
een klein atolvormig koraaleiland: Pocloo Dana, 
met zeer ondiepe en brakke lagune. (Ann. der Ily- 
drographic und marit. Meteorol. 1870, bl. 80). 
Door Th. Studer wordt het als een fossiel atol 
beschouwd (Forschungsreiso S. M. S. Gazelle, III, 
bl. 2IG).

Rondom Kisser (Kisar) staan op oudere kaarten 
geen riffen geteekend, ofschoon zij er wel degelijk 
voorkomen, zooals reeds Reimvardt en Kolff, 1825, 
beschreven; om Lèti en Moa daarentegen wel. 
Lakor is een koraal-eiland, Ukenoa een bank, 
Sermata en Ba bar bezet, Daï een onbezette vul
kaan, de Timor-Laoetgroep rondom met uitlig- 
gende riffen bezet. Even zoo de Kei-eilanden, 
terwijl bewesten Klein-Kei een soort koraal- 
archipel ligt. Ook do Tjandi- en Watoebéla-eilan- 
den hebben koraalriffen. Groot-Kei is een berg
rug, omzoomd door riffen; de Klein-Kei-eilandon 
zijn geheel uit koraallcalk opgebouwd, maar bo- 
zitten hoogten tot 00 Meter toe. Van de Drie 
Gebroeders is Poeloe Ta een opgeheven koraalrif, 
120 M. hoog, de twee andere bereiken slechts 30 
tot 45 M.

De Aroe-eilanden moeten geheel uit koran 1- 
kalk bestaan, welke vlakke, slechts weinig boven 
water uitstekende platen vormt, van elkaar ge
scheiden door talrijke kanaalachtige geulen en 
kreken. Slechts hot Zuid. gedeelte van Teranga 
verheft zich in heuvels tot 300 voet (90 M.). Dit is 
dus do uitgestrekste plaatrif-fornmtie in den O.-I. 
archipel. Op ’t N.W. dor Aroe-cilandcn, Wokan, 
vindt men opgeheven koraalbanken, die onder een 
hoek van 20° naar de zcozijdo hollen. (Challcngcr 
Exped. I, bl. 544).

De Z.W.kust van Nicmv-Guinea vertoont op 
de kaarten slechts hier en daar koraal, zooals 
ver uitliggendo riffen in de Pisang-baai en bij 
Kaap Bohia; de Waardenburg-eilanden schijnen 
een groep koraaleilanden te zijn. Do Bcrauw- 
of Mc Gluergolf is vrij, vermoed el ijk wegens do 
modderigheid van don bodem. Noordelijker komt 
meer koraal voor, vooral rondom Waigeoe en 
in de Dampirstraat (Horsburgh); de Schildpad 
Boe- en Tamcai-eilanden vormen uitgestrekto ko- 
raal-archipels. De N.lijk gelegen Yowl- en Asia- 
eilanden zijn omringd door ver uitliggende riffen 
(barrière?). Darwin zegt, dat de eerste (ook Ajoo 
genaamd) een atol zijn, evenals Carteret’s riffen. 
De O.lijk gelegene Freewell-eilanden zijn van ko- 
raalformatie. Volgens de kaart in Carteret’s reis 
moeten zij een atol bevatten. Even zoo bestaan do 
Mioskaroar-eilanden waarschijnlijk uit koraal. In 
do Gcelvmkbaai komt zeer veel koraal voor.

Halmahéra en de Oebi-eilanden worden aan- 
gegeven als rondom met riffen bezet.

KORAB. Zie VAARTUIGEN.
KORAKORA. Zio VAARTUIGEN.
KORALEN. Zio NETELDIEREN en KORAAL

RIFFEN.
KORAN. Naar Moslimsche opvatting bevat do

men voorliggonde eilanden een kleinen koraal- 
archipel, ook do N.kust en ’t Noordelijk gedeelte 
der W.kust zitten vol kustriffen, terwijl in do 
Zuid-Ohinccsche zee groote koraalbanken, z. a. 
de Luconia-, Oleana-, Ranges-, Alexandra-, Prince- 
Consort-, Vanguard-Bank, gevonden worden. Deze 
hebben het karakter van onder don zeespiegel 
gedaalde atollen. De grootste is de Lizardbank, 
32 zeemijlen lang, 10 breed, met een lagune van 
65 tot S7 Meter diep en een rand verheffing, dio 
slechts 7—18 M. onder den zeespiegel ligt. Op 
deze tieren de koralen welig, terwijl zij op de meesto 
andere bankranden afgestorven zijn (Wharton, Co- 
ral format-ions, Nature, XXVII, ÏSSS, p. 393). 
De eilanden ï’ondom de Soeloezce zijn rijk aan 
koraal. (Pangoeratan moet geheel uit doodc ko
raal bestaan). Langs de geheele N.W.kust van 
Pelawan strekt zich een uitgebreide sedimentbank 
20 tot 30 zeemijlen zee in, die langzaam tot 50 
M. diepte afhelt, en op cenigen afstand van do 
kust een dichte bezetting met koralen draagt. 
Evenzoo zijn de kusten van Cclebes vol strand- 
riffen; hier en daar nemen de koraaleilandjes en 
losliggende riffen nabij die kusten het karakter 
van koraal-archipels aan, zooals tusschen de To- 
gean-eilanden en den vasten wal, de Lingoro- 
eilanden, de Bcla-Bcla-eilanden in Straat Tioro, de 
Basa-eilanden en de eilandjes langs de W.kust van 
de golf van Boni. Darwin (C. R. bl. 238) vermoedt, 
dat in do golf van Boni enkele atollen voorko
men. In ’t Zuidelijke schiereiland van Celcbes rij
zen langs de Westkust vele rotsen van koraal- 
kalk op, die haar ontstaan aan opheffing van 
riffen, waarschijnlijk gedurende de tertiaire pe
riode, danken. (Von Richthofen, Zeitschr. d. 
Deutsch. Geol. Ges. XXVI, 1874, bl. 239; Wich- 
mann, Tijdschr. Aardr. Gen. (2) "VII, 1890, p. 
929).

Saleier is aan de W.kust omringd door uitge
strekte riffen, en draagt daar ook fossielo koraal
banken, die aan de O.kust ontbreken, ofschoon 
ook daar levende riffen gevonden worden. Nat. 
Tijdschr. v. N.-I., LIV, 1895, bl. 206.

De Tijger-eilanden, Z.O. van Saleier, zijn een 
uitgestrekte koraalarchipel. Om de Toekang-Bèsi- 
eilanden vindt men koraalbanken, die hier en 
daar het karakter van barrière-riffen schijnen aan 
te nemen (Darwin, 0. R., bl. 237).

Langs de Noordgrens der Bandazee zijn Boc- 
roe, Ce ram, Am bon en de Oeliasscrs bezet met 
koraalriffen; de Oost- en Zuidzijden worden ge
vormd door een kring van losliggende eilandjes, 
dio bijna alle vulkanen zijn en soms wèl, soms 
niet omringd worden door kustriffen; zoo wordt 
vermeld: Banda wel, Manoek wel, Seroea niet; 
Griffin-rif is een koraalbank, Nila heeft slechts 
aan de N.-punt een voorliggend rif en bewesten 
daarvan het losliggend koraalrif Doesburg, Taoe 
wordt opgegeven als rondom bezet, Dammer niet, 
de nabij liggende Tërbang-eilandjes waarschijn- 

JDt*#hjk wel, Roma vermoedelijk niet/De Kleine Boen- 
'j' da-eilanden zijn meerendeels rondom met kust

riffen omzoomd; Wètar schijnt slechts aan de 
O.punt koraal te hebben. (Zie de geciteerde kaart, 

t, 1912).
JKJ Schildpad- en Lucipara-eilanden in ’t mid

den der Bandazee, dus oprijzend uit meer dan 
1000 M. diep water, bestaan geheel uit koraal. 
Lucipara is een klein atol met ondiepe lagune 
en vele kleine lage rifcilandjes (Annalen der Hy- 
orographie, 1876, bl. 53). Daarentegen is de Goe-
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Koran Gods eigen woorden, zooals zij, letterlijk, in j met zilveren longtcband en twee rugvinnen, waarvan 
dien vorm, aan Mohammed geopenbaard en door den | de eerste alleen uit stekels bestaat. Atherina, Mal. 
Profeet aan zijne landgcnooten overgebracht zijn.
Zie ISLAM I, b.— De tekst is verdeeld in 114 hoofd - 
stukken van verschillenden omvang. Zulk een hoofd
stuk heet in het Arabisch soerah (in Ncd.-Indië 
soerat uitgesproken) en bevat meestal verscheidene 
openbaringen, zonder onderling verband achter 
elkander volgende. De regel, bij de rangschikking 
der 114 socrah's gevolgd, bestond hoofdzakelijk daar
in, dat men do langere telkens aan de kortere deed 
voorafgaan. Volstrekte nauwkeurigheid is daarbij 
echter niet betracht. Over do eerste, zeer korte, 
soerah zie FATIHAH. Iedere soerah bestaat uit een 
aantal versregelen, in hot Arabisch djdt (onkeiv.: 
djah), d. i. letterlijk: wonderteekenen, genoemd.
Eene andere indeeling van den Korantekst, ten be
hoeve van het recitceren, is die in 30 ongeveer gelijke 
afdeelingen, welke djoez' (d. i. gedeelte) heeten.

De Koran is onder de inlandsclie bevolking zoowel 
in geschreven exemplaren als. in gelithographeerde 
(vooral uit Bombay afkomstige) uitgaven verspreid.
De tekst wordt steeds in het Arabisch geciteerd.
Het voordragen van den Koran volgens de daarvoor 
geldende kunstregelen (in het Arabisch tadjivid ge
noemd) heet in het Maleisch mëngadji (Jav. ngadji 
N.; ngaos, K.). Soms wordt in Koran exemplaren 
tot toelichting eene letterlijke vertaling der Arabische 
woorden in de landstaal tusschen de regels van den 
tekst ingevoegd. Van do talrijke Arabische werken 
over Koranuitlegging (tajsir) is in Ncd.-Indië voor
al bekend de beknopte Korancommentaar „der bei
de Djalal’s” (tajsir al-Djaldlaini), aldus genoemd 
naar de schrijvers van dien commentaar al-Mahalli 
(gest. in 8G4 der H. = 1459 n. C.) en Soejocti (gest. 
in 911 H. = 1505 n.G.), die beiden den eeretitelDja- 
lal al-din (d. i. grootheid, of glorie van den gods
dienst) droegen. Zie verder: PëSANTRÈN.

Litefaluur. Vertalingen van den Koran zijn o.a., 
in het Nederlandsch die van L. J. A. Tollens (Ba
tavia 1859) — vgl. de concordantiën daarop van 0.
Kater (Delft, 1873) en van J. L. Hartens (Batavia,
1881), besproken in de „Ind. Gids” 18S2 , I, 401 vv.
— en „Do Koran met ophelderende aanm. en lust. 
aanteek.”, uitgegeven onder toezicht van S. Kcyzcr,
3e dr. Rotterdam, 1905; — in het Duitsch van Max 
Henning (uitg. Reclam.); in het Fransch van Kasi- 
mirsky (nouv. édit., Paris 1887) en in liet Engelsch 
van E. H. Palmcr (Oxford, 1880).— Zio verder:
Th. Nöldekc, Geschichto des Qorans (Göttingen,
J8G0); 2 Aufl., bearbeitet von Fr. Schwally (Th. T,
Leipzig 1909); —• C. Snouck Hurgronje, Mekka, II,
222—225; De Atjèhers, I, 43G vv.; If, I vv., 379 v.
(The Aehehnese, f, 396 vv. 11, I vv., 343 vv.); —
Th. \V. Juynboll, Handleiding Mohamm. wet, p.
10—20 (Handbuch p. 1 —12); — L. AV. C. van den 
Borg, Het Mohamm. godsdienstonderwijs op Java 
en Madoejft, Tijdschr. Batav. Genootschap, Dl. 31 
(188G), p. 519 en 554 v.; — A. B. Cohen Stuart.
Eon Mal. HS met klankteekens, Tijdschr. Bat.
Genootsch., Dl 14 (1804) p. 189—211 (met facsimile 
van 3 regels Korantekst met interlineaire Mal. ver
taling); — P. J. Veth, Iets over vertalingen des Ko
rans in de talon van den Indischen Archipel, Tijd
schr. v. N. Indië, 1807, II, 303—310.

KORBAFO. Landschap op het eiland Roti (zio 
aldaar). Tusschen dit landschap en Larnloe ten N. 
ligt do schoono, diep ingesneden Korbafobaai.

KORENAARVISSCHEN (Atherinidae). Deze fa
milie behoort tot de Percesoccs (zie „VISSCHKN”).
Meest slanke, min of meer doorschijnende vissclion,

Seriding, met meerdere soorten uit brak- en zee
water. Op Nicuw-Guinea en omliggende eilanden, 
zoowel als in Australië, komen Mclanolaenia enver- 
wanten voor, die uitsluitend zoetwater bewonon. 
Hiermede verwant Telmatheriva uit eenige groote 
meron van Celebes.

KORIDO. Zie SOEPIOPJ.
KORO-RIVIER. Rivier op Celebes, die in den 

benedenloop Lariang heet, zie CELEBES blz. 455.
KORTE VERKLARING. Zie CONTRACTEN 

MET ZELFBESTURENDE LANDSCHAPPEN, 
Dl. I, blz. 527 vlg.

KORTHALS (PIETER WILLEM). Gcb. te Am
sterdam 1 Sept. 1807. Word, na cenigen tijd te zijn 
werkzaam geweest aan ’s Rijks Herbarium, bij Kon. 
Besl. van 25 Juli 1830 benoemd tot lid der Natuurk. 
Commissie, en inzondorheid belast met botanischo 
onderzoekingen. In die betrekking bereisde hij Java, 
een deel van Sumatra (1833 en volgende jaren) en 
Bandjermasin (1836); de resultaten zijner nasporin- 
gen werden nedergclcgd in tal van geschriften, op
genoemd in BOTANISCHE LITERATUUR (Dl. I, 
bl. 39G). In 1837 keerde Korthals naar Nederland 
terug, waar hij 22 Aug. aankwam; daarna hield hij 
zich onledig met de bewerking zijner aanteckonin- 
gen voor het Botanisch gedeelte van de Verhand, 
over do Nat. Gesch. dor Ned„ Overzeesclie Bez. Den 
28stcn Fcbr. 1843 trad Korthals, onder genot van 
pensioen, uit ’s lands dienst; ofschoon hij ook op la- 
teren leeftijd nog enkele botanische geschriften, op 
Ncd.-Indië betrekking bobbende, in het licht gaf, 
wijdde hij zich hoofdzakebjk aan de studie der be
spiegelende wijsbegeerte, tot hij 8 Febr. 1892 te 
Haarleni_o_ycrlccd. Door zijne familie werd uit zijne 
nalatenschap een „Korthalsfonds” gesticht, waar
van do beheerders de rente om de 2 jaren (thans 
/ 600) aanbieden aan de Kon. Acad. v. Wetenseh. 
afd. Wis- en Natuurkunde, die er, op voorstel eener 
commissie uit haar midden, telkens eene bestemming 
aan geeft in het belang der botanie.

KORTHALSIA. Plantengeslacht der Palmen, met 
een aantal soorten iif den Archipel verbreid. Het zijn 
klimmende palmen met geveerde bladeren, waarvan 
de breede segmenten naar top en basis spits toe- 
loopen. De stammen worden als rotan gebruikt, 
maar z\jn voor het meerendcel vau geringe of 
slechts lokale betcekenis.

KOSAMBI (sound.). Zio SCHLEICHERA.
KOSAR (soend.). Zie ARTOCAllPUS RIGIDA.
KOTA. District van do ondorafdceling Gorontalo 

der tot de residentie Menado behoorende Assistent - 
residentie Gorontalo, telt 32 kampongs met eene 
bevolking van ruim 17000 zielen (1914), onder een 
districtshoofd, dat den titel van Marsaoleh heeft, 
gestound door een tweede districtshoofd of Walaa- 
pocloc mot standplaats Ipilo.

KOTA, KOETA, Mal. en Atj. ; KöTÖ, Mi- 
nangk. ; HOETA, Bat. (Sanskrit koeta), betee- 
kent vesting, verstorkto plaats; al do 
namen van plaatsen met het woord samengesteld, 
wijzen er op, dat deze plaatsen vroeger ver
sterkt waren, dan wel het nu nog zijn; de beteekonis, 
die tegenwoordig, nu slechts weinig plaatsen 
van versterkingen voorzien zijn, aan kota moet ge
geven worden, is die van hoofd plaat s, 
hoofdvestiging, stad, dorp. Op Java 
wordt het woord „koeta” wel gebruikt voor do re- 
gentswoning, den hofzetel van den regent.

KOTA AGOENG. Deze ondorafdceling, vóór 1912
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plaats Tëlokbëtong is gelegen), om van Kota 
Agoeng over zee naar Telokbctong of Anjer (Ban
tam) te worden uitgevoerd o.a. met sfoöincfs van 
de Kon. Palcetvaart Mij., die om de 14 dagen Kota 
Agoeng aandocn. In 1914 bedroeg de padi-opbrengst 
80.000 pikol, van koffie 700 pikol, van copra (Kota 
Agoeng is do cenige ondcrafdeeling waar uit klap- 
pemoten copra wordt bereid) 409.000 K.G., van 
peper 20.000 pikol. De uitvoer van alle landbouw
gewassen had een waarde van 700.000 gulden, waar
tegenover een invoer staat van 300.000 gulden.

Tot deze ondcrafdeeling behoort het bergachtige 
eiland Taboean in de Semangkobaai gelegen, waarop 
eenige klapperaanplantingen der bevolking voor
komen.

De besturende ambtenaar wordt in zijn bestuurs
taak bijgestaan door vier onderdistrictshoofden, 
aan wie dc kamponghoofden rechtstreeks onderge
schikt zijn; dc Controleur is met de magistratuur 
belast on is tevens voorzitter van de proatin (inl. 
rechtbank) te Kota Agoeng.

Omtrent gebruiken en gewoonten der inl. bevol
king wordt verwezen naar dc ethnographische be
schrijving der Lampongsche Districten. .

KOTA BAROE. Tal van kampongs dragen dezen 
naam. Wij vermelden slechts de volgende: I. de 
hoofdplaats van liet tot liet voormalig Sultanaat 
Lingga-Riouw behoord hebbende landschap Rëtéh, 
dat thans een district der afdeeling Indragiri uit
maakt. De plaats is gelegen aan de samenvloeiing 
van de Gangsal en de Rëtéh. Er is een districtshoofd 
(Amir) gevestigd en er wonen verscheidene Chinee- 
sche handelaren, die de boschprodueten (voorname
lijk rotan en djéloetoeng,) welke door de inlandsche 
bevolking van den bovenloop der genoemde rivieren 
worden afgevoerd, opkoopen en naar Singapore ver
schepen. Benedenstrooms Kota Baroe, namelijk te 
Poelau Kidjang is een douanepost gevestigd. II. de 
hoofd plaats en zetel van den assistent-residónt van 
de afdeeling Z.O.kust van Borneo der residentie Z.O. 
afdeeling van Borneo, gelegen op hot eiland Laoet 
aan de N.W.kust nabij Tandjong Pamantjingan.

KOTA BOEMI. Nederzetting aan de Wai Rarem 
in de Lampongsche districten te midden van uit
gestrekte pepertuinen. Dc hier aangevoelde peper 
van Blambangan wordt per prauw naar Mönggala 
vervoerd, terwijl 1/J naar Telokbctong gaat. Ten 
Westen van do plaats valt do Aboong in do Ra
rem; het is dan ook do voornaamste nederzetting 
van de oude Aboengers. Het uantal inwoners i.» niet 
groot; de 3 kampongs tellen niet meer dan 600 
dienstplichtigen tezamen, waaronder verscheidene 
gegoeden, die in mooie huizen wonen. Er zijn vele 
hadji’s. Een 30-tal Palemhangers heelt voorname
lijk den handel in handen. In 1915 kreeg de plaats een 
schooltje en waarschijnlijk zal zij opgenomen worden 
in het Zuid-Sumatra spoorwegnet.

KOTA INTËM, of „Diamant-veste”, de sinds ca. 
1626 onder do inlanders gebruikelijk geworden Ma- 
loisch—Javaansche naam voor het Kasteel van Ba
tavia; daardoor ontstaan, dat in 1622 of 1623 (?) do 
Z.W. en meest versterkte punt van dat vierpuntig 
kasteel den naam had gekregen van „Diamant”, in 
1623 (vermoedelijk) dc Z.O. punt den naam „Ro
bijn”, verder op 1 Nov. 1626 de N.W. punt den 

„Paar!” (Dagh-Register Gasteel Batavia, 1624 
—1629; ’s Grav. 1896, p. 293) en op 30 Juni 1027 do 
N.O. punt don naam „Saphier” (ibid. p. 323). Zoo 
kan men dan op de oudste gedetailleerde kaart 
de stad Batavia met omgeving, die van den Bata- 
viaschen landmeter Frans Eloris van Borkeroode,dd.

Sëmangko geheeten, behoort tot do afdeeling Tëlok- 
bëtong der residentie Lampongsche Districten en 
grenst in ’t N. en W. aan dc residentie Benkoclen, 
in het Z. aan de Semangkobaai, die een diepen in
ham in deze onderafdecling maakt.

Omtrent dc topografische gesteldheid wordt ver
wezen naar het artikel: LAMPONGSCHE DIS
TRICTEN, 1 a n d b o s c h r ij v i n g.

Dc bevolkingssterkte bedroeg (1916) 22 a 23.000 
imv., waaronder enkele Europeanen, 250 Chineczen, 
enkele honderden Bantammers en eenige Bocginee- 
zen. De bewoners van de kampongs ten N. van de 
Semangkobaai verkeeren in gunstiger conditie dan 
die in het overige gedeelte woonachtig. Bedoelde 
kampongs zijn n.1. op do helling of aan den voet van 
den Keizerspiek (2102 M.) aangelegd, zijn door 
wegen voor verkeer en transport van producten met 
elkander verbonden, terwijl de talrijke riviertjes, 
die van genoemden Keizerspiek afstroomen, de be
volking in staat stellen om sawahs aan te leggen; 
do vruchtbare bodem verzekert aan do bevolking 
goede inkomsten uit rijst-, klapper- en pepercultuur.

De bewoners van de kampongs aan de W.zijde 
der baai, aan den voet van den steilcn Bockit. Sawah 
gelegen, hebben door de terrein formatie slechts ge
legenheid om hier en daar rijst op droge velden te 
telen, zoodat zij door ’t inzamelen van boschpro- 
ducten en eenige vischvangst in hun onderhoud 
moeten voorzien, terwijl zij slechts over zee verbin
ding met andere plaatsen hebben. De bevolking 
aan de O.zijde der baai verkeert in eenigszins betere 
omstandigheden; het gebergte is hier iets verder 
van de kust verwijderd, waardoor van cenige daar
af stroomonde riviertjes gebruik is gemaakt om 
sawahs aan te leggen; voorts voert van het Z. af een 
weg van Kaloembajan naar Pertiwi, Poetih, Li- 
mau en verder door naar Kota Agoeng. Het vervoer 
van goederen vindt echter hoofdzakeiijk over zee 
plaats. Het gedeelte dezer ondcrafdeeling, dat zich 
uitstrekt ten N. van den Keizerspiek, is nog zeer dun 
bevolkt; men treft daar slechts 2 kampongs aan, n.1. 
Oeloe Sëmaoeng en Oeloe Beloe, bewoond door lie
den afkomstig uit de bovenlanden van het Kroësche 
(Benkoclen). In het terrein, O.'van Oeloe Beloe ge
legen tusschen den bovenloop van de Wai Ilahan 
en den grooten weg naar de onderafdeeling Tölolc- 
bëlong, N.O. van den Keizerspiek, op een hoogte 
van 300—400 M., geschikt voor den teelt van de 
noodige voedingsmiddelen en voor verschillende 
cultures, bestaat gelegenheid om tal van inlanders 
een middel van bestaan te verschafEen.

Het centrum van den handel is Kota Agoeng, 
hoofd plaats der onderafdeeling, standplaats 
van den besturenden ambtenaar, aan de Sëmang- 
kobaai gelegen, met een wijk der Chineezen, door 
een grooten weg, eerst in O. daarna in N.O. richting 
over uitloopers van den Keizerspiek loopende, op 
enkele gedeelten zeer steil, verbonden met de onder
afdeeling Tëlokbëtong, terwijl van Kota Agoeng 
Westelijk een slechts gedeeltelijk verharde weg 
langs tal van kampongs voert naar het op 22h 
K.M. verwijderde Sangi, niet ver van de Sémang- 
korivier gelegen, welke rivier door de bevolking 
uit deze streek ook voor af voer hunner handels- 

• producten wordt benut. Van Sangi voeren voet
paden naar de aangrenzende afdeeling Kroë (Ben- 
koelen).

Langs genoemde wegen worden de handelsartike
len peper, klappers en boschprodueten vervoerd 

Kota Agoeng, (ook uit een gedeelte der onder
afdeeling Tëlokbëtong, dat te ver van de hoofd-
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„3 Maort” (1629), vlak na do belegering van Bat avia 
door do Mataram’sche troepen van Sultan Agoeng 
(25 Aug.—3 Dec. 1628), dio 4 punten van ’t Kastcol 
afgebeeld zien mèt dio 4 edclsteen-namen. Daarvan 
worden toomnaals do „Diamant” en do „Robyn” als 
„in steen opgetrockon” vermeld ; doch do „Saphior” 
en do „Peorle” nog pas als „twee bolwerckon” 
(blijkbaar van aarde) en „met houtwerek rontsom- 
mo beseth”, d. w. z. gepalissadeerd; zio do repro
ductie (naar het origineel in ’s Rijks Archief, no. 
117S) in Bijdr. Kon. Inst. 2, II (1859), met don ou
den verklaronden tekst p. 305—312.

Dit definitieve Kasteel van Batavia, deze Rota 
Intön, was symmetrisch gebouwd Oost van, en vlak 
tegenaan, het kleinere oude fort, dat in eind 1618 
door G. G. Ooen van do landzijde begonnen was, 
ter geleidelijke vervanging der in eind 1613 slecht 
gebouwde tweede Holl. logo te Djakatra (verg. dit 
woord en zie De Jonge, Opkomst IV, p. 9—10), 
steeds op dezelfde plek: aan den mond der Tji 
Liwoong, rechteroever; tevens recht tegenover do 
oudo Engelscho loge, die aan den linkeroever beN. 
het voornaamste gedeelte van Djakatra lag. Op 22 
Oct. 1618 was het plan van dit oudere „volkomen 
fort” door Coen in Rade vastgesteld en 12 Nov. d. a. 
v. rapporteerde hij aan Hecren XVII o. a. over „do 
steenen cadt, die op den hoeck tusschen onso tweo 
stcenen huysen gemaeckt wordt” (De Jonge, ib. p. 
109—110). Deze steenen „cadt” of kat, d. w. z. het 
hoog ópgetrokken bastion, lag aan dien zelfden Z.W. 
hoek, waar ongeveer later de punt Diamant zou ver
rijzen, en was precies dezelfde die, voltooid, op den 
vrij theatralen Dinsdag 12 Maart 1619, bij den doop 
van het geheelo fort als „Batavia”, ter eero van don 
(tijdelijk afwezigen G. G.) benaamd zou worden 
Westvricslandt, terwijl tevens de N.W., de N.O., en 
do Z.O. punt werden benaamd: Hollandia, Soelan- 
dia, en Geldria (ib. p. 153); in richting overeen
komend met de latere punten Paarl, Saphier en 
Robijn.

Maar nauwelijks was Coen op 28 Mei in het kers- 
vorsche, doch reeds bijna zieltogende „Batavia” 
terug, en had hij do stad Djakatra, op den linker
oever der Tji Liwoeng gelegen, op 30 Mei te vuur on 
te zwaard verwoest (waaronder do daar gelegen 
dalörn en mésigit; ib. p. 177—178), of reeds vóór 5 
Aug. rees bij hem het plan om een nieuw Hollandsch 
fort te maken, nu op die verwoeste westzijde van do 
rivier (ib. p. 183—184). Van dit plan kwam echter 
niets; maar op ca. 1 October 1619 werd besloten een 
nieuw fort, van 50 (Rijnl.) roeden in ’t vierkant, te 
leggen op de oudo plaats, zóódanig „dat fwij) hot- 
selvigo buyten om het oude fort leggen sullen”, 
waardoor dit laatste „dubbelde verstcrckingc” zou 
hebben (ib. p. 190—191). Zio dit plan als no. 1176 
in ’s Rijks Archief, en het facsimile hiervan als 
Bijlage Xlla in do studie van B. Hoetink in Bij-V 
dragen Kon. Inst. dl. 73 (1917), tegenover p. 41 •>;/*! 
waar men het oudo fort, als een soort puist mot 4 
punten, aan de Westzijde (den rivierkant) ziet 
aansluiten by ’t midden van hot project van betten 
Oosten daarvan, langs elke zijde van liet vierkant 
3 maal zoo groot en symmetrisch ontworpen, nieuw 
to bouwen fort. Zie daarnaast de „Schots van oud- 
Jacatra” door J. W. Ijzerman, 1. c. p. 584, mot 
alleen nog het oude fort.

Dit nieuwe fort nu, in October 1619 dadelijk bo- 
gonnon als vierkante gordel (met 4 punten) aan do 
Oostzijde om het oudo heen, werd de Kota Intön, 
het Gasteel van Batavia, dat pas door Daendels in 
1809 met den grond zou worden gelijk gemaakt .

(Ned.-Ind. Plakaatboek, XV, 1896, p. 527 en 625).
Jammer genoeg, is niet bekend, door wien en wan

neer do naam „Diamant” aan do Z.W. punt werd 
gegovon; vermocdclijk door Coen zelven vóór zijn 
aftredon als G. G. op 1 Februari 1623; misschien, 
hoewel minder waarschijnlijk, door zijn opvolger 
Carponticr. Ook do doop-datum van de Z.O. punt, de 
Robijn, die gewis nh. do Diamant werd voltooid, 
ligt in ’t duister. En de óénigo plattegrond van „Ba- 
tauia Stadt ende Gasteel”, tusschen 1619en 1629(zie 
boven) ons gered, is vrij prullig, draagt geen jaartal, 
noch namen bij do daar afgcbeelde 4 punten van 
’t „Castcel van Batauia”. Dr. Swaving, die de schets 
het eerst in facsimile deed afbeelden (het origineel 
is in do collectie-Bodel Nijonhuis te Leiden), gaf 
haar 1622 als ondersteld jaartal; zie zijn „Batavia’s 
sanitaire geschiedenis”, 1878, p. 18. Van der Chijs 
(Notulen Bat. Gen., 1877,„p. 155—156) schatte haar 
„omstreeks 1620”, en dit werd niet gewijzigd bij 
’t opnemen der fotografische (veel minder duide
lijke) reproductie in Tijdschr. Bat. Gen. XXV (1879) 
bij p. 362—363. Dr. Brandes noemde haar later „van 
1623 of 1624” (T. B. G. XLIII, 1901, p. 267), 
omdat do op dien plattegrond reeds aangeduide 
omloopende aarden wal om de stad Batavia pas in 
Mei 1623 begonnen werd (De Jonge, Opkomst, V; 
p. 28 en 91). Ijzerman (Bijdr. Kon. Inst. 73, 1917, 
p. 580) kwam tot „1621 ófT622”. De twee noord
punten van ’t Kasteel staan hierop nog gestippeld, 
waren dus pas in project, moesten trouwens half 
in zee gebouwd, en zouden ook eerst in 1626 en 
1627, na voltooiing, gedoopt worden als resp. Paarl 
en Saphier (zie boven).

Doch do „dubbelde versterekinge” door Coen in 
1619 als voordeel der ombomving genoemd—op deze 
schets is ’t oudo fort onbegrijpelijkerwijs niet af
zonderlijk aangegeven; wèl een „poort int suyden” 
— werd door hemzelvcn tijdens zijn tweede Gouv.* 
Generalaat prijsgegeven; want op 2 Scpt. 1628, dus 
een goede week na ’t begin der belegering van Bata
via door Mataram’8 troepen, werd besloten „dat 
men de punct West Vrieslandt mitsgaders ’t grootte 
huijs vant oudo fordt.... demolieron en aff- 
breccken sal” (Dagh-Rcgister 1624—1629, p. 350); 
en dus ook de oudste loge Nassau (Z.) en de 
jongere Mauritius (W.)

Over do zonderlinge verwarring, op sommige 
plattegronden uit de 18e eeuw van het Kasteel, in 
de plaatsing dor namen van do 4 punten, zie de tabel 
tusschen 1650 cn 1792 van Dr. Brandes in Tijdschr. 
Bat. Gen. XLII, 1900, p. 116. De anders zoo nauw
keurige Heydt (zie dezen naam), was daarmee be- 
gonnon op zijn Plaat XXII uit 1739.

Het éónigo wat thans van dat Castcel Batavia, 
die „Diamant-vesto”, rest, is do naam „Kota In
tön” onder do Batavianon voor het oude Vierkant, 
bezuiden waarvan het welbekende kanon SiDjagoer 
(„Do Vuist”), met zijn vianus in fica, ligt;dan ook, 
bij uitbreiding voor het gohoelo, ton Zuiden gelegen, 
Kasteelsplein, met zijn pompcus-leelijke Amster- 
damsche poort uit ca. 17fijt) (vroeger met een koepel 
prijkend) cn dc daarin aan hot Zuidfront vervatte 
standbeelden van Mars on Minerva.

i
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G. P. R.
KOTA 1NTAN. Zio KOENTO DAR ES SALAM. 
KOTA MANGKOENÉGARAN. Zoo heet het dis

trict, waartoe o.a. hot Mangkoe Négarasche gedeelto 
van do hoofdplaats Soerakarta behoort. Aan het 
hoofd ervan staat eenpanewoe-goenoeng of districts
hoofd. Het heeft 0 onderdistrieten, met name Kam- 
poeng Lor, Kampoeng Kidoel, Poerwasari, DjagA- 
masan, lvaliasa on Malangdjiwan, en had op ’t eind
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schcn bestuursambtenaar, Koeala Sapoc, Soeka- 
Koeala Djelai en Koemai, havens in het 

landschap. Zie ook BORNEO, Dl. I, blz. 364 en 370.
Bevolking. Do bevolking bestaat uit Dajaks 

en Maleiers, tenvijl er nog een klein aantal Vreemde 
Oosterlingen (Chineczen en Arabieren) en enkele 
Europeanen gevestigd zijn. De Dajaks vormen het 
mecrendeel der bevolking en bewonen het Noorde
lijk gedeelte van het landschap. Het zielental der 
bevolkingsgroepen bedroeg ulto 1913: Europeanen 
6, inlanders 20500, Chineczen 390, Arabieren 2. Do 
Maleiers houden zich vooral bezig met landbouw, 
visscherij en een weinig handel en scheepvaart; do 
Dajaks leven hoofdzakelijk van den landbouw, som
migen onder hen van het graven en bewerken van 
ijzer.

van 1905 eenc bevolking yan 57.000 zielen, w.o. een 
20 tal Europeanen.

KOTA NOPAN (HOETA NOPAN). Zie MAN- 
DA1LING.

KOTA PINANG. Zelfbesturend landschap in het 
gouvernement Oostkust van Sumatra (onderafdee- 
Ung Laboean Batoe, afdeeling Asahan), grenzen
de aan Bila (de waterscheiding der Bila- en Pa- 
nei-rivieren vormt do grens tusschen do beido 
landschappen), aan Koeboe en Tanah Poetih, en 
aan de tot het gewest Tapanoeli behooren - 
de landschappen Si Langgé, Oedjoeng Padang, 
Oedjoeng Batoe en Sosa (H. v. Anrooy, T. Aardr. 
Gen. He Ser. I, m. u. a. bl. 309). Tusschen onze eerste 
en tweede vestiging in Padang Lawas veroorzaakte 
K. Pinang ons veel lasten bovendien had het hoofd, 
de .Tang di Pertoean, herhaaldelijk twist met zijn 
benedenbuur, den bestuurder van Panei om het be
zit van Laboean Batoe. Deze twisten werden in 
1864 beëindigd door den afstand van die strook 
gronds aan het Gouv., terwijl door het hoofd van 
K. Pinang tevens eeno verklaring werd afgelegd, 
waarbij hij de Ned. souvereiniteit erkende. In 1910 
is dat stuk grond voor goed gevoegd bij het land
schap Panei. Een verhaal van een reis in de 
binnenlanden door W. J. Larivo komt voor in 
T. Bat, Gen. XVTII, bl. 240. Daaruit blijkt, dat 
de oude hoofdplaats ICota Pinang reeds vóór 1870 
wegens het lage terrein verlaten en geheel ver
vallen was. Een herleving zou mogelijk zijn, wan
neer de plannen verwezenlijkt zouden worden om 
een tramlijn aan te leggen van Tandjocogbalai over 
Bila en Panei naar K. Pinang in de richting der Zuid
grens van Padang Lawas.

KOTA RADJA. Een wel wat weidsche naara voor

ma ra,

r

De Maleiers zijn Mohammedanen; zij hebben in 
kleeding en levenswijze veel van de Javanen, 
waarmede zij zich in den loop der tijden nogal ver
mengd hebben, overgenomen. Hunne taal is een 
mengsel van Maleisch, Boegincesch, Javaansch en 
Dajaksch.

Geschiedenis. Het landschap werd in 1787 
door het rijk van Bandjermasin aan de O.-I. Com
pagnie afgestaan. Een contract, met den Bestuurder 
in 1824 aangegaan, werd in 1878 vervangen door een 
nieuw, waarna in 1897, 1899 en 1900 nog suppletoiro 
contracten werden gesloten. Bij die contracten wer
den successievelijk verschillende rechten aan hetGou- 
vemement van Ned.-Indië overgedragen. Dein 1905 
door den toenmaligen en in 1913door den tegenwoor- 
digen zelfbestuurder afgelegde zoogenaamde „korto 
verklaring” behelst de erkenning van Ncdcrland’a 
souvereiniteit, de belofte zich in geeno staatkundige 
aanraking met vreemde Mogendheden te zullen stel
len en dc nakoming en handhaving van alle rege
lingen met betrekking tot het landschap Kotawa- 
ringin, door het gouvernement van Ned.-Indië ge
troffen. B. iï. St. Gen. 1906/07, no. 2G5/42—43; B. 
H. St. Gen. 1913/14, no. 345/23—24.

Op 20 Juni 1902 werd besloten tot de oprichting 
van een landschapskas (zie aldaar), waaruit de uit
gaven in het belang van land en volk bekostigd wor
den. De sedert 1913 opgetreden zelfbestuurder is 
Pangéran Ratoe Sokma Alam Sjach. Eeno rustver
storing in 1908 bij de verheffing van zijn voorganger, 
welke na eenig machtsvertoon spoedig onderdrukt 
werd, gaf aanleiding tot de plaatsing van een gezag
hebber van het binnenlandsch bestuur in het land
schap. Deze heeft tot taak om aan het zelfbestuur 
leiding en lecring to verschaffen.

Bestuur. Hef eigenlijke bestuur berust in 
handen van den Bestuurder, die daarin bijgestaan 
wordt door 4 landsgrooten, aan wie landschapsamb- 
ton zijn opgedragen. Als zoodanig ontvangen zij 
vaste bezoldigingen uit de landschapskas. Aan den 
tegen woord igen zelfbestuurder is cene vaste be
zoldiging van /I500 ’s jnaands tocgelegd.

Het landschap vormt de onderafdooling Kota- 
waringiu der afdeeling Koeala Kapoeas van do 
residentie Z - en O -Afdeeling van Borneo.

Literatuur, v. Gaffron. Bijdr. T. L. V. II Sor. III, 
blz. 2(57 en T. v. 1$. I. J86J, IL blz. 201; Weekbl. 
v. IndiëV., 304^ , fó 7 O

KOTIKA. ZioTIJDSTIPPEN, WICHELEN, vgl. 
NAPTOE (NÖPTOE) en TIJDREKENING.

KöTö (ter Sum. Westk.). Versterking, door wal 
len omringd en dikwijls met uoer (heri (doornige 
bamboe) beplant, die het begin was van vestigin
gen der bevolking van Minangkabau, toen men do 

tot meerintpnsicven land

de nederzetting aan de Kwantan, cenige K.M. boven 
Rengat in het landschap Indragiri (Sumatra). Hier 
bevindt zich de woning van den Soetan en van een 
der landsgrooten; zij zijn ruim en in Indo-Europee- 
schen trant gebouwd. Overigens bestaat de plaats 
uit ver van elkander liggende gewone Inlandscho 
huizen met daaromheen gelegen tuinen.

KOTA—SIANTAR. Hoofdplaats van do koeria 
(district) van dien naam, der onderafdceling Groot- 
en Klein Mandailing, Oeloe en Pakantcn van de af- 
decling Padang Sidimpoean der residentie Tapa
noeli. Tijdens onze vestiging in dit gewest was hier 
de Jang di pertoean gevestigd, die de suprematie 
over Mandailing had.

KOTA (KOETA) SALA. District van dc afdee
ling Socrakarta, behoorende tot het gebied van 
den Soesoehoenan (zio bij bet district Socrakarta). 

KOTA TJANDI. Zie MOEARö TAKOES.
KOTA WARINGIN. Landbeschrijvin g. 

Zelfbesturend landschap gelegen in den Z.W. hoek 
van de residentie Z. en O.afdceling van Borneo. 
Het wordt gevormd door hot stroomgebied van de 
gelijknamige rivier, van de Koemai en van do 
linkerzijde van dat der Djëlai. Het grenst ten N. 
en ten W. aan de residentie W.afdeeling van Bor
neo (onderscheidenlijk de onderafdceling Mëlawi 
en het landschap Alalan), ten Z. aan de Java- 
zee en ten O. aan de onderafdceling Sampit der 
afdeeling Koeala Kapoeas. Terwijl de Z.helft van 
het landschap vlak en laag is, vindt men in de groot
ste N.helft heuvel- en bergland; onder dc bergen 
zijn de Tëlawi en Meroendau de belangrijkste. 
Talrijke kleine riviertjes, die in de 3 bovengenoemde 

rivieren uitloopen, doorsnijden het land. 
De voornaamste plaatsen zijn: Pangkalanboen 
do Aroet, Kotawaringin, do zetel
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bouw over te gaan, waarschijnlijk toen men do rijst
cultuur in sawnh’svan de Hindoe-Javprfcn lmd gc-

„kötö” of heb-

g, waarin o.a. de dorpen Pangkai on Goenoengnan,
Malélö.

XIII Kötö: landstreek, met do TX Kötö A. 
het belangrijkste gedeelto van do ondcrafdceling 
XX Kötö (Singkarak) vormende de ondcrafdceling 
Solok en Singkarak.

XIV Kötö: een der zes marga’s der afd. Mokko 
Mokko der residentie Benkoelen.

XX Kötö, imam der onderafdeeling,die het Z.lijk 
gedeelte van het meer van Singkarak en omstreken 
omvatte, in 1913 is die ondcrafdceling vervallen (zie 
XIII Kötö) en verdeeld tusschen Solok en Sawah 
LoentÖ.

leerd (eind 13de on begin 14de eeuw!
/ • r Tal van nagari’s dragon den naam

ben gedeelten, die Kapalö-, Tangah- en Ikocr Kötö 
heeten d.w.z. het gedeelte bovenstrooms, in het mid
den en benedenstrooms. Tot gemeenschappelijke be
scherming ontstonden tusschen do köfcö’s, welker 
bewoners bevriend of verwant aan elkander waren, 
federaties. Deze hebben aan ons bestuur dikwijls den 
grondslag geleverd voor de administratieve indee- 
lingin larassen (zie LA RAS), onderafdeelingon en af- 
dcolingen. Zij zijn daarom belangrijk, doch vooral 
omdat zij bij do oplossing van moeilijko grens- en 
adat-geschillen een richtsnoer kunnen zijn (L. 0. 
Westenenk, De Minangkabausche Nagari, Med. Ene. 
Bureau VIII, 1915).De meest bekende federaties van 
kötö’s.en de belangrijkste nagri’s die nog„kötö” hce- 
ten, worden hieronder genoemd:

III Kötö: landschap in het district Soepajang, 
ondcrafdceling Alahan Pandjang, vóór de geweste
lijke reorganisatie van 1913 een laras.

IV Kötö: A. landstreek ten Z.W. van Fort de 
Koek, voornaamste plaats Kötö Gadang (zie aldaar). 
B. landstreek, met de VI Kötö het meer van Ma- 
nindjau omsluitend. C. landstreek ten X. van Pa- 
dang Pandjang. D. landschap in do boven-Koean- 
tari, onderafdeeling Sidjoendjoeng. E. de Kötö nan 
IV” (zie PAJÖ KOEMBOEH). Alle waren vóór 1913 
een laras.

V Kötö: A. landschap in liet Z. der onderafdee
ling Loeboek Sikaping, vroeger een laras der onder
afdeeling Bondjol.. B. landschap aan de Kampar 
Kanan, een dier Kötö’s is Bangkinang (zio aldaar). 
0. landschap bij Pariaman, vóór 1913 een laras. D. 
landschap in do boven-Koeantan, met do IV IvötÖ 
do IX Kötö vormende. E. een der zes marga’s der 
afd. Mokko Mokko van de residentie Benkoelen.

VI Kötö: A. landstreek ton N. van Padang Pan
djang, waardoor do spoorlijn en de rijweg van P. P. 
naar Fort de Koek loopen; B. landstreek aan het 
meer van Manindjau, evenals A. vóór 1913 een laras. 
0. landschap ten X. van Loeboek Sikaping, in 18S2 
onder rechtstrceksch bestuur gebracht. D. VI Kötö 
Kampar di Moedik, landschap in de onderafdeeling 
Bangkinang. E. VI Kötö Pangkalan, landschap in do 
onderafdeeling Pangkalan Kötö Baroc.

VII Kötö: A. landstreek bij Pariaman, vóór 1913 
con laras. B. VII Kötö Kampar di llir, landschap in 
do onderafdeeling Bangkinang. C. een federatie, 
meer nog genoemd Kötö VJI (Kötö Toedjoeh) in de 
landstreek Tanah Dalar di Baroeh, onderafd. Si
djoendjoeng; hot middelpunt is Tandjocng Ampaloe 
aan de Oembilin-rivier. Kötö VII is bij de geweste- 
lijko reorganisutio van 1913 de naam van eon 
dor districten der genoemJo onderafdeeling ge
worden.

VIII Kötö: landschap in het district Matoor der 
onderafdeeling Manindjau; vroeger een laras.

IX Kötö: A. landschap bij Solok, vóór 1913 een 
laras. B. landschap in de boven-Koeantan.

X Kötö: A. landstreek in 1913 opgenomen in do 
afdccling Batipoeh en Pariaman. B. de landstreek 
om het meer van Manindjau.

XII Kötö: A. een landschap in het X. der onder
afdeeling Pariaman: vóór 1913 een laras der onder
afdeeling Loeboek Basoeng en Tikoe; do voornaam 
sto plaats is Soengai Limau aan zee. B. landschap in 
do onderafdeeling Moearö Laboch, omvattende de 
vroegere larassen Abai en Pasimpai. C. XII Kötö 
Kampar, landschap in de onderafdeeling Bangki-

en

L Kötö: afdeeling, met hoofdplaats Pajö Koem- 
boeh^bij do Minangkabauers Loehalc Limö Poeloeh 
genoemd. Zie LOEHAK.

KÖTÖ ANAU. Xagri, ruim 12* K.M. ten Z.
Solok, belangrijke markt; vóór 1913 een laras. /) t ' :./?

KÖTÖ BAROE.. Ter Sum. Westkust zijn vele . 
plaatsen van dien naam. De meest belangrijke zijn:

I. Xagri ruim 10 K.M. ten Z. van Fort de Koek, in 
het zadel tusschen de vulkanen Merapi en Singga- 
lang, hoogste punt in den spoorweg ter Sum. Westk.
(1145 M.), belangrijke markt. Het is hier dikwijls 
zéór guur en winderig. Ten X. en Z. van de plaats lig
gen, ook in het zadel, meertjes zooals dikwijls op 
dergelijke waterscheidingen voorkomen. In het N.- 
lijke meertje heeft belangrijke cultuur van bies voor 
hot vlechten van matten en zakken plaats. Die bies- 
soort (Cyperus procerus Rottb.) heet in Minangkabau 
mansiang, op deze plek mansirö, daar het in Agam 
onbeleefd is een woord te eindigen met „ang”, dat 
„jij” beteekent;

II. Xagri bij Sidjoendjoeng, vóór 1913 een laras;
III. Xagri in de onderafd. Batang Hari-distric- 

ton, vóór 1913 do hoofd plaats ervan;
IV. Xagri, waarin Pangkalan Kötö Baroe

van

I

ügt. A/6b/
KÖTÖ BASAR. Xagri en district in de Batang .y\, / 

Hari-districten (Sum. Westk). A ;
KÖTÖ GADANG.* I. Xagri ter Sumatra’s West

kust, slechts door liet Karbouwengafc van Fort de 
Koek gcscheidon. Doze plaats kan hot centrum van 
intellect in het Minangkabrusche land genoemd wor
den. Gedurende de eerste tientallen jaren van het 
bestuur dor Hollanders in do Padangsche Bovenlan
den, wilden slechts Kötö Gadangers als beambten 
dienst nemen. In de laatste kwart-eeuw begonnen 
ook anderen de ambtelijke rangen te vervullen. Toch 
toonen zij ook thans nog hun vooruitstrevendheid, 
want nergens is de leergierigheid zóó algemeen en 
de emancipatie van beido seksen zoo ver gevorderd.
De landelijke eenvoud is hierdoor dikwijls verdron
gen. Kötö Gadang is bekend door haar bekwame 
goud- en zilversmeden, die tot in verschillende stre
ken van Xcd. Indiö, ver buiten hun land, een goed 
bestaan vinden. Zij vervaardigen veel filigrain werk.
De prachtige en kostbare, met goud- en zilverdraad 
doorweven doeleen, zijn bekend als kaïn Kötö Ga- 
dang. De plaats is eenige malen door brand vernield, 
zoodat er nog slechts weinige oudo familiewoningen 
over zijn en het geheel meer liet karakter heeft 
een modern Inlandsch stadje van lcclijke, vierkante, 
met dakijzor gedekte huizen. Daarin wonen tal 
gepensipnneerde ambtenaren, terwijl vele jongeren 
als ambtenaar of handelaar de wereld intrekken. Er 
zijn gewoonlijk weinig mannon in de nagri, en daar 
de Kötö Gadangers hot hart hoog dragen en niet 
willen, dat de meisjes met anderen dan nagri-ge- 
nooten trouwen, terwijl volgens do heerschcndo adat 
het huwelijk met iemand van dezelfde soekoe (ge- 
slachten-unie) verboden is, ligt het voor de hand,
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stichter van het Mataramscho rijk, omdat hij zich 
onafhankelijk van zijn vorst maakte. Behalve 
dezo begraafplaats bevindt zich te Koeta Gedé 

blauwe steen mot twee langwerpige, uitgo- 
sletcn indrukken, omgeven door in den steen ge
sneden spreuken in het Hollandsch, Fransch, 
Italiaansch en Latijn. Een zware steenen bijl 
staat in de nabijheid; naar den oorsprong van 

en ander is vruchteloos gezocht. Van don 
kraton, door Soctowidjaja of Sénapati gebouwd 
on door zijn kleinzoon Sultan Agöng vergroot on 
verfraaid, zijn niet veel mcor over dan eenigo frag
menten van den buitenmuur. De mcening, dat 
Pasar Gedé en Körto, waar sultan Agëng ge
woonlijk huisde, dezelfdo kraton zouden geweest 
zijn, is onjuist (zie bij KËRTO).

KOWA. Zie VAARTUIGEN.
KOWAS (soesd.). Zie MUCUNA PRURIENS.
KOWONG (daj.). Zie MAKT, VLIEGENDE.
KOWONG BOEHIS (da.t.). Zie MAKI, VLIE

GENDE.
KOWONG BOELAU (daj.). Zie MAKI, VLIE

GENDE.
KRAAGHAGEDIS. Boomhagedis uitN.-Guinea en 

Australië, gekenmerkt door een grooten halskraag 
(zie onder Chlamydosaiirus in het artikel AGA- 
MIDAE).

KRAAL Van de kraaivogels (Corvidae) komen 
eigenlijke kraaien in Indië in niet groot aantal 
en in slechts weinig soorten voor. Corvus macro- 
rhijnchus, do gaok der Maleiers, is grootcr dan 
onze zwarte kraai, met naar verhouding krachtiger 
snavel; hij is op de groote Socnda-eilanden en op 
Timor waargenomen. Corvu-s cnca, de gagak der 
Maleiers en de ëngkak der Javanen, is kleiner 
dan onze zwarte kraai en van Java en van Celcbes

dat vele meisjes zeer laat of niet huwen. Verschei
dene meisjes en gescheiden vrouwen trekken dan 
ook met mannelijke familieleden mee naar andere 
plaatsen, tot buiten Sumatra, iets waartoe do Mi- 
nangkabauscho vrouw iu den regel zeer moeilijk 
overgaat.

II. een plaats tusschcn Basöen Tabat Pa t ab, Pad. 
bovenlanden. III. Nagri bij Socliki, Pad. bovenl. 
(vgl. Oudh. Verslag 2de kw. 1912, bl. 40, no. 13).

A KÖTÖ LAWAS. Landstreek in de ondcrnfdccling 
Soeliki, Sum. Wcstlc., vóór de gcweslelijko reorga
nisatie van 1913 een laras. / itoj

KÖTÖ NAN AMPAT (KötÖ nan IV), een zeer wel- 
varende nagri, die met de nagri Kötönan Gadang do 
hoofdplaats Pajö Koemboch der gelijknamige on- 
derafdeeling vormt (Sum. Westk.). Vóór de gewes- 
tclijke reorganisatie van 1913 waren zij twee der 13 
larassen der genoemde onderafdeeling.M {■ 1

. KÖTÖ NAN GADANG. Zie KoTö NAN AMPAT.
KÖTÖ RADJö of KOTA RADJA. Nagri ten N. 

van Loeboek Sikaping, Sum. Westk. De vele Man- 
dailingers in die streek gebruil 
geven uitspraak. AfcP

KÖTÖ TANGAII (ter Sum. Westk.) I. district 
der~önderafdeeling Padang en Ommelanden, een 
gedeelte der hoofdplaats Padang. omvattende. II. 
Nagri in het district Tilalang bij Fort de Koek. 
III. Nagri in het Z. der onderafdceling Loeboek 
Sikaping./ ;(-6l

KÖTÖ TINGGI. Nagri ter Sum. Westk., ruim 18 
K.M. ten N. W. van Soeliki. Pasanggrahan en een 
voor de streek belangrijke markt. Er zijn versierde 
steenen, zgnd. batoe badagoek, daar batoe médjan 
of grafsteenen genoemd (Oudh. Verslag 2de kw. 
1912, bh 39, No J_2)^.„

KOTTA GËDÉ. ,(JAV- Koeta Gëdé). District met 
gelijknamige hoofdplaats van het tot het Sultans 
gebied behoorende regentschap Kalasan, residen
tie Djokjakarta, met 2 onderdistricten, t.w. Wot- 
galéh en Batikan. Het districtshoofd heeft hier 
den titel van „amat dalëm ”en is, behalve met 
het bestuur van het district, belast met de bewa
king en het onderhoud van de ter hoofdplaats 
aanwezige begraafplaats met de graven der eerste 
sultans van Matarara en hunne afstammelingen. 
Aangezien onder de laatsten ook vele Solo’sche 
prinsen en hofgrooten zijn en die eerste sultans 
trouwens even goed de stamvaders van het tegen
woordige Solo’sche vorstenhuis zijn, is in dit district 
ook eene Solo’sche enclave „Koeta Gcdó” met ook 
een „amat dalem” aan het hoofd. In de 10e eeuw 
kreeg een rijksgrooto van het rijk Padjang, Pama- 
nahan genaamd, van den vorst van Padjang, ter 
belooning van bewezen diensten, het landschap 
Mataram te besturen. Hij vestigde zich, waar nu 
Koeta Gedé („de groote stad”) ligt; op ^ 4 K.M. 
ten Z.O. van Djokjakarta. Koeta Gedé bleef on
geveer een eeuw de hoofdplaats van Mataram. 
Doordat zich hier gaandeweg een groote markt 
ontwikkelde, werd het ook wel Pasar Gëdé genoemd 
en zoo worden ook nu nog beido namen door 
elkaar gebruikt. Tegenwoordig is het nog altijd 
een drukke pasar, er hebben zich vele handelaren 
gevestigd. De oude begraafplaats, Astan a, bestaat 
uit verscheidene hoven, waar, omringcrcToor mu
ren met poorten, die met snijwerk versierd zijn, 
beschut door houten loodsen en bewaakt door 
priesters, de graven liggen van do drie of vier 
eerste sultans mot hun familieleden en de afstam
melingen; het meest in aanzien is dat van Senfi- 
pati, den zoon van Pamanahan, en de eigenlijke

een
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bekend. Beide soorten zijn zwart met violetglans 
op den rug. In grootte tusschcn beide in staande 
is C. orru van de Molukkcn en N.-Guinea; dezo 
is doffer zwart met minder violetglans. Een klcino 
soort van Ccram, geheel violet zwart, is C. viola- 
ceus; deze is niet grooler dan onze kauw. Onge
veer van gelijke grootto is do op Celcbes voor
komende Corvus typicus. De snavel is zeer groot 
en gebogen. De huid rondom het oog is naakt. 
Kop en keel, mantel, vleugels, staart zoowel als 
dekvederen en vederen aan de pooten zijn zwart- 
violet gekleurd; de andere lichaamsdcelcn zijn 
wit. Wordt aldaar woka-woka genoemd. OpNiouw- 
Guinea komt een grijsbruin gekleurde soort voor 
met naakten oogomtrek, Oymnocoraz senez. Tot do 
kraaiachtige vogels behooren nog eenigo geslach
ten en soorten van eksters cn gaaien, dio den 
Indischen archipel bewonen, waarvan wij do vol
gende noemen. Op Sumatra leeft een fraai gekleur
de boomekster met tweo zeer lange middelsto 
staartpennen, met donker purperbruinen kop, 
witten cn grijzen nek, zwarte vleugels en staart, 
overigens het gcheelo lichaam roestkleurig (Den- 
drocitta occipitalis). Hieraan zijn verwant tweo 
soorten Plalysmurus-, op Sumatra leeft PI. leu- 
coptcrus met een langen staart en een kuif en op 
Borneo PI. aterriinus, beide soorten zwart van 
kleur, de eerste met een witte vlek op de vleugels. 
Op Java is zeer algemeen Crypsirhina varians, 
de towèd, donker bronsgroen van kleur met tweo 
breede en omgekrulde midden-staartpennen. Dezo 
vogel is voortdurend in beweging; steeds op vech
ten belust vliegt hij van den oenen kokospalm 
op den anderen. Op Java en Sumatra komen 

blauwgekleurdo vogels voor met rooden
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bek en roodo poolen, Cissa genoemd; op Sumatra 
leeft Cissa minor; deze is wit achtig groenblauw; 
haar staart is groen, zwart en wit, een fluwcel- 
zwarte streep loopt langs do ondorzijdo der.kuif. 
Cissa thalassina, èlcèk of kèkèt gèlèng, is ge
kleurd als de vorigo soort, doch haar staart is 
zeer kort; zij leeft in do bergen van Java, langs 
de oevers der bcrgslroomen, aan steile rotswanden 
en laat daar haar hard stemgeluid hooren. Op 
Java leeft eene zwarte soort (Platylophus galcri- 
culala) voorzien van een kuif met lango puntige 
voeren en twee zeer lange breede midden vederen; 
op Sumatra on Bornco komt een roodachtig gccl- 
bruino soort (PI. coronatus) voor; beide soorten 
hebben een grooto witte vlek in den hals.

KRABBEN. Zie SCHAALDIEREN.
KRADÈNAN. District van de afdeeling en het 

regentschap Grobogan, residentie Semarang, met 
eene oppervlakte van 349 K.M.a en 97 desa’s. De 
inodderwcllcn van Ivoewoe (zie aldaar) worden in het 
district gevonden, waar ook de doekoeh Medang 
kamoelan of Mendang kömoelan ligt, de plaats 
waar volgens de nieening der Javanen de hoofd
stad van het Hindoerijk Mendang kamoelan was 
gelegen.

Op ultimo 1915 bedroeg de bevolking bijna 85000 
zielen, waarvan een 20 tal Europeanen en ^ 300 
Chineezon. In dit district heeft men de concessiën 
tot mijnontginning: Tarakan II van de Kon. Petro
leum-maatschappij en Bapo en Gaboes, van do Pe- 
troleum-maatschappij Gaboes te Amsterdam. Het 
district is verdeeld in drie onderdistrlclën, en res
sorteert onder de contröle-afdeeling Wirosari. De 
houtvesterijen Noord-Kradènan en Zuid-Kradènan- 
Soeloer zijn in dit district gelegen.

KRAGAN. District van de afdeeling en hot 
regentschap Rembang in de gelijknamige residen
tie, met eene oppervlakte van 
telt 53 desa’s. /

KRAHAU of KARAHAU (Daj.). Zie KIDANG.
KRAKAL. Jodiumhoudende warme bron in 

het district Aiihan, afdeeling en regentschap Kc- 
boemen, residentie Ivedoo, waar lal van zieken, 
ook Europeanen, genezing komen zoeken.

KRAKATAU (ook wel Ralu t a genoemd). 
Klein vulkanisch eiland in Straat Soenda, wereld
bekend geworden door de hevige eruptie van 
20—28 Augustus 1883, waarvan Verbeek een klas
sieke beschrijving gaf in zijn werk „Krakatau” 
(verschenen le deel in 1884, 2e deel in 1885; ook 
uitgegeven in Fransebo vertaling). De vrij uitgo- 
breido literatuur over deze uitbarsting is vermeld 
in de „opgave van geschriften over geologie en 
mijnbouw van Ncd. Oost-Indiö” in de Verhande
lingen van het Geologisch-mijnbouwkundig Ge
nootschap voor Nederland en Koloniën, Geolo
gische serie, deel J, II voornamelijk onder do 
nos. 180, 239, 208—270, 273, 548, 000, 093, 804,

' 851, 903, 973, 994, 1000, 1012, 2070, 2073. Verdor 
verscheen in het Jaarverslag van den Topogra

fische n Dienst 1908, p. 150 e.v. een sorie artike
len over do topografie, geologie, flora en fauna 
van Krakatau in dat jaar, met een kaart en een 
aantal fraaie foto’s, alsmede een isobathen-kaart 
van het Krakatau-bekken, als resultaat van nauw
keurige oplood ing. In liet grootsch opgezette En- 
gelsehe werk (no. 903) onder redactie van G. J. 
Symons: „The eruption of Krakatau and subse- 
quent phenomena”, London 1888, is veel, wat 
minder zorgvuldig is bewerkt.

Slechts eenmaal wordt in historischen tijd van

Krakatau als vulkaan melding gemaakt, nl. door 
Vogel over een uitbarsting van Mei 1080, doch 
dio van weinig belang schijnt tc zijn geweest. 
Gedurende ruim 200 jaren bleef de berg in rust 
en werd algemeen als „uitgedoofd” beschouwd; 
do eigenlijke Piek van Krakatau was toen 822 
M. hoog. Het eiland vormde met Lang Eiland, 
Verlaten Eiland en Poolsche Hoed een kleino 
groep, voorstellende eenige boven water uitste
kende stukken van den caldeira-wand van den 
ouden Krakatau-vulkaan, met een centraal, later 
gevormd, gedeelte.

De eerste aanduiding der latere katastrophe 
had plaats op 20—23 Mei 1883 in den vorm van 
een eruptie, voorafgegaan door eenige, betrek
kelijk lichte schokken van aardbeving; de asch- en 
stoomwolk rees tot ongeveer 10 K.M. hoogte, doch 
de hoeveelheid gevallen asch (en puimsteen) was 
niet groot: in den naasten omtrek slechts i M. 
dik. Do mot eruptie gepaard gaande knallen wer
den nog op 350 K.M. afstand (te Palembang) 
gehoord. Bepaalde schade werd overigens niet 
aangerichL/

Sedert uien was van eigenlijke rust geen sprake; }/ 
telkens kwamen berichten in, dat de berg rookte 
en asch uitwierp, knallen werden op verschillende 
tijden gehoord en er schijnen zich in do maanden 
Juni en Juli ook nieuwe openingen te hebben ge
vormd. Toch kwam de eigenlijke groote uitbar
sting op 2G—28 Augustus nog onverwacht; zij 
begon op den 26cn ongeveer op den middag, be
reikte haar maximum op den 27sten ten 10 uur 
en verminderde daarna geleidelijk in hevigheid 
tot hi den vroegen morgen van den 2Sen.

Volgens berekening van Verbeek bedroeg de 
hoeveelheid der uitgeworpen stoffen zeker 18 
K.M.®, waarvan a/3 gedeelte terecht kwam binnen 
een cirkel met een straal van 15 K.M.; do fijnere 
aschdcelon vielen naar het Westen nog op 1600 
minuutmijlcn afstand en het gcheelc oppervlak, 
door den aschregen bedekt, is op 827000 K.M.*
(23 maal de grootte van Nederland) te schatten,
(zie kaartjo der asch verspreiding in den atlas bij 
V’s werk). Do schade, door dezen aschregen ver
oorzaakt, was echter zeer gering, daar de onmid- 
dellijko omgeving van het eiland zoo goed als 
onbewoond was. Ontzettende verwoestingen wer
den echter aangericht door het oploopen der zee 
over het strand der lage landen langs do Ba
tavia-, Bantam- en Lampongs-kustcn als gevolg 
van liet ontstaan van hooge golven, hetzij door 
instorting van het vulkaan lichaam, hetzij door 
andcro oorzaken. Voornamelijk in do afdcclingen 
Tangèrang (Batavia), Tjaringin, Anjer, Sérang 
(Bantam), Sëmangka, Këtimbang, Tëlokbötong 
(Lainpongs) kwamen daardoor 37 europcancn en 
36380 inlanders om liet leven, terwijl 165 kam
pongs geheel en 132 gedeeltelijk verwoest worden; 
van Anjer, Mörak, Tjaringin, Këtimbang, Kalianda, 
TëlolcbëCöhg, Böncawang, allo volkrijke plaatsen, 
bleef niets of zoo goed als niots over.

De allerfijnste aschdeeltjes werden 30—50 K.M. 
hoog in de lucht geslingerd en maakten eenige 
malen een reis om de aarde, vóórdat zij van lie
verlede bozonkon. Voor de bcido eerste omgangen 
kon een gemiddelde snelheid van 72 mijlen per 
berekend worden. Ovoral waar do aschwolk 
bij trok word de zon met blauwe, groene of roode 
kleur gezien; deze kleur was afhankelijk van den 

I hoek, waaronder do aschwolk zich aan don waar
nemer vertoonde.
/> , f i

. !

I

j !

99 K.M.2. Hot I

/

) c,(- 
4 y i

{< y‘ 
(/<»<

I

uur
voor-

,
„V> -V >!. i JJ i

=
i

;

L



KRAKSAAN-KRALEN- EN SCHELPEN WERK.444

KRAKSAAN (KRAKSAN, KAREKSAN). 
Noord-oostelijke afdeel in g der residentie Pasoe- 
rooan (oppervlakte 917.76 K.M*.), verdeeld in twee 
controle-afdeelingen met vier districten, nl. Krak- 
eaan, met de districten, Kraksaan, Paiton cn 
Gending en Gading met het gelijknamig dis
trict. Zij grenst ten N. aan do straat van Ma- 
doera, ten 0. aan de residentie Besoeki, ten Z. 
aan de afdeeling Loemadjang cn ten W. aan do 
afdeeling Probolinggo. Het Noordelijke gedeelte 
bestaat uit een vlakte, die ten Z. begrensd wordt 
door den Lamongan en het Janggcbergtc; de kust
strook is grootendeels moerassig en dientengevolge 
ongezond; de grootste zoetwatervisckvijvers (tam- 
baks) ten O. der residentie Soerabaja worden daar 
gevonden. Het Z.deel van de afdeeling is bergach
tig en bedekt- door bergruggen en uitloopers van 
den Jang en den Lamongan, welke laatste vul
kaan zich op de grens van de afdeeling en Loe
madjang verheft. In de afdeeling worden 7 sui
kerfabrieken, 3 ondernemingen voor suikerriet- 
bibit en 3 erfpachtslanden gevonden. Onder do 

— Hindoe-oudheden in de afdeeling is de Tjandi- 
Djaboeng van belang. Aan het hoofd van het 
inlandsch bestuur staat geen regent, maar een 
patih, ondergeschikt aan den regent van Probo
linggo. Op ’t einde van 1905 had deze afdeeling 
eene bevolking van ^ 244.000 zielen, waaronder 

,r300 Europeanen, 660 Chineczen en 80 Arabieren.
KRAKSAAN. District met gelijknamige hoofd

plaats, van de gelijknamige afdeeling, residentie 
Pasoeroean met 3 onderdistricten en 70 desa’s. Op 
het einde van 1905 telde het eene bevolking van 
i 60000 zielen, waaronder ^ 160 Europeanen, 
i 550 Chineezen en ^ 80 Arabieren.,- . > 

KRAKSAAN. Hoofd plaats van gelijknamige af
deeling en district der residentie Pasoeroean, 10 
M. boven zee gelegen aan den grooten weg en aan 
de Kali Kraksaan, een onbetcekenend riviertje. 
Hare grenzen werden vastgesteld bij Ind. Stb. 
1SS7 no. 166. Op het einde van 1905 had zij eene 
bevolking van bijna 3700 zielen, waaronder 80 
Europeanen, ruim 500 Chineezen en een 80-tal 
Arabieren.O -

slangen gebruikt en bij de Bataks beenon pijpjes.
Bij dit natuurlijk materiaal, dat steeds ter plaatse 

kan verzameld cn bewerkt worden, ontstaat reeds 
.technisch verband. Coix-kralen worden opeen

Nieuw-Guinca kruisvormig aaneengeregen, ongeveer 
in netvorm, waarin de kralen de mazen vormen. Op 
hetzelfde eiland vindt men knoopwerk, waarin 
Coix-kralen boven elkaar zijn vastgemaakt. Ook 
plakt men kleurige vruchtenkralcn in lange rijon 
naast elkaar op boomschors. Het bovengenoemde 
kruisvormig verband komt voor bamboe-kralen op 
Zuid-Celcbes voor, vanwaar twee priesterkleederen, 
zoo vervaardigd, in het Leidsch Museum zich be
vinden. Ook op N.-Guinea worden bamboekralen in 
vereeniging met Coix-kralen en Nassa-plaatjcs ver
werkt.

Behalve de bovengenoemde, die men als oudste 
oerkralcn noemen kan, nemen Nassa-plaatjes in den 
Indischen Archipel een belangrijke plaats in. Ze ko
men vrijwel algemeen voor, bij Bataks, Dajaks en in 
den Oostelijken Archipel het allermeest. Hun voor
komen is zoo opvallend, dat men hier aan overblijf
selen van het oude schelpengeld gaat denken, vooral 
daar Nassa-plaatjcs met voorliefde voor feest- en 
priesterkleederen gebruikt worden. In één geval 
is bekend, dat ze door Chineezen in Wcst-Bornco in
gevoerd werden en van hetzelfde eiland wordt be
richt, dat handelaars van Pasir en Tan ah Boem boe 
Nassa-plaatjcs van de kust invoeren en ze inruilon 
tegen goud cn was. Hier is dus wel degelijk sprake 
van het gebruiken van Nassa-plaatjes als ruilmiddel. 
(Zie over schelpengeld: H. Scliurtz, Grundriss einer 
Entstehungsgcschichte des Geldes, Weimar 1898 cn 
Musehelgeldstudiën v. Prof. Dr. O. Schncider, Dres- 
den 1905). Vanwaar deze Nassa-plaatjes komen, is 
nog onbekend. Alleen in een enkel geval weet men, 
dat do kleine slakken van Nassa Callospira A. Ad. in 
de Hood-Baai v. Z. O. N.-Guinea gevangen worden 
en in de kustdorpen bewerkt. De grauwe of bruin
achtige Nassa’s worden met boombast, kalk en 
bladen vermengd en in pisangbladen gewikkeld 
boven het vuur gehouden. Melde handen wordende 
schelpjes heet door elkaar gewreven en verkrijgen 
dan een lichtgele kleur. De uit gebogen bovenzijde 
wordt afgestoken en men verkrijgt daardoor tweo 
openingen om ze uan harde snoeren te rijgen. Daarop 
volgt een bleeken in de zon, een afslijpen met zand 
en als de openingen door het heen en weer schuiven 
op de harde snoeren hunne scherpe kanten vorloron 
hebben, worden ze aan fijnere lianenvezels van bo- 
bepaaldc lengte aangeregen.

Do behandeling is dus ver van eenvoudig en ver
moedelijk worden ze overal op de vindplaatsen be
werkt, waar men een zekere vaardigheid verkregen 
heeft, en vandaar naar elders vervoerd. Vergelijkt 
men do Nassa-plaatjes, op verschillende eilanden ge
bruikt, met elkaar, dan blijkt in de behandeling nog 
een groot onderscheid te zijn; er zijn er bij, die nau
welijks geslepen, andere, die bijna gepolijst zijn.

Hot aanrijgen aan snoeren en verhandelen aan 
deze snoeren geschiedt, omdat de gebleekte schelp
jes uiterst breekbaar zijn. Deze omstandigheid heeft 
het gebruik doen ontstaan de vrij kostbare snoeren 
ter betere bewaring op klccdingelukken vast te 
hechten, waardoor men tevens zijn rijkdom kon too- 

hieruit weer heeft zich de gewoonte ontwik-
ver-
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KRALEN- EN SCHELPEN WERK. Zelfs bij de 

primitiefste Papoea-stammen, die zich aan overdaad 
van kleeding niet bezondigen, vindt men de zelden 
ontbrekende neiging het lichaam te versieren. Vruch
tenpitten worden aan snoeren geregen en als sieraad 
gedragen, kleurige vruchtenkralcn, bij voorkeur in 
wit en rood, die op de donkere huid goed uitkomen.
De blauw-grijze vruchten van Coix Lacryma, de be
kende Jobstranen, worden zelfs voor dat doel in de 
Papoea-tuinen gekweekt, evenals de Dajaks in Cen- 
traal-Bomeo planten kweeken om de kleine, zwarte 
boewab d jelé te verkrijgen. Van deze vruchtenkralen 
zijn de Coix-vruchten wel bet meest in den Archipel 
verspreid; ze komen als djali watoe zelfs op Java 
voor, waar ze voor bidsnoeren gebruikt worden en 
als guirlandes bij inlandsche feesten.

Natuurlijk is het doorboren van deze kleine, harde 
vruchtenkralen met gebrekkige werktuigen een las
tig werk en vandaar, dat men op Nieuw-Guinea 
kleine zwarte of donkerbruine pitten aan twee zij
den afslijpt, waardoor de zachte kern bloot komt en 
gemakkelijk verwijderd kan worden.

Nevens deze vruchtenkralcn komen kralen voor, 
die uit stengels gemaakt zijn. Op Cclebes en Cerarn 
bijv. gele orchideën sten gels en eveneens in liet Oos
ten van den Archipel fijne bamboc-stongels. Behalve terwijl de vroeger genoemde donkere vruchlcnkra- 
deze stengelkralen worden ook wervelbeentjes van len bijna steeds als fond vulling gebruikt worden.
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keld allerlei voorwerpen met Nassa-plaatjes te
sieren.

De snoervorm blijft daarbij meestal behouden,
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Ook wordon do Nassa-plaatjes afzonderlijk opge
naaid, soms zoor spaarzaam, terwijl bij voorwerpen 
van jongeron datum een vermeerdering van het aan
tal Nassa-plaatjes valt op te merken. Naast de al- 
geraeone verschijning der Nassa-plaatjes komen hier 
en daar do kauri’s voor, vervaardigd van Cypraea 
moneta, rondo schelpschijfjes, afgowissckl met schijf
jes van klapperscliil gemaakt, en grootcrc schelp- 
ringen, die alle er op wijzen, in hoe grootc mate in 
vroeger dagen het schelpmateriaal is gebruikt ge- 
wordon.

Op de oorkralen, plaatselijk vervaardigd, volgen 
dus do schelpplaatjes, als handelsartikel ingevoerd, 
daarna do glaskralen.

Deze gemeene glaskralen — niet te verwarren mot 
de later te noemen kunstkralen —zijn hoogst waar
schijnlijk uit Venetiaansche glasfabrieken afkomstig, 
die door den langen omweg over het vasteland van 
Azië ongemeen in prijs stegen en als kostbaarheid 
golden. Reeds van 1436 wordt uit Chineescho bron 
do invoer van glaskralen op Billiton on Karimata 
vermeld.

Vermoedelijk zijn deze eerste glaskralen als kost
bare halsnoeren gebruikt en kon de verwerking eerst 
op grootcr schaal plaats vinden, toon de invoer di
rect door Europeesche schepen plaats vond; nog 
meer, toon in de lSe eeuw in Duitschland tal van 
glaskralenfabrieken ontstonden en het eeuwenlange 
monopolio van Venetië verbroken kon worden. Dczo 
grootcrc invoer van Europeesche glaskralen moet 
van lateron datum geweest zijn, daar in onzen tijd do 
van oudsher gebruikte oerkralen en do latero Nassa- 
plaatjes naast het Europeesche kralenmateriaal 
voorkomen. Zelfs in onzen tijd is dat doordringen der 
glaskralen te volgen. Do Clercq bericht bijv. in zijn 
uitgave van 1893, dat in Tarfia op N.-Guinea do 
glaskralen niet voorkomen, omdat de handelaars 
zelden derwaarts komen, terwijl een aantal jaren 
later Lorcntz in zijn werk „Eonige maanden onder 
do Papoea’s”, blz. 155, hot kralen werk van Tarfia 
kon vermelden. Dit nieuwe materiaal volgde don
zelfden wog als de beide vroegere. De snoeren 
kralen dienden als handelsartikel, o. a. in Atjóh, wer
den in snoeren verhandeld on evenals do Nassa-plaat
jes op klcoderen en kleinere gebruiksvoorwerpen 
vastgehecht. Maar door den kleurenrijkdom, dege
lijke grootte, waardoor een betere aansluiting verkre
gen kon worden, ontwikkelde zich het gesnoerde 
lcralonwerk tot artistieke hoogte. Snoor aan snoer 
worden in ornamontalon vorm naast elkaar vast- 
gohecht on zoo ontstond oen soms zeer fraai go- 
lieol. Voor dit gesnoerde werk is steeds een stof als 
fond noodig, voor het gekruisto niot. Dit kan zelf
standig gebruikt worden en wordt daarom veel voor 
kloederon gebezigd. De Bataks onderscheiden beide 
soorten bijzonder scherp van elkaar. Hot eerste als 
oudste mag alleen door don vorst en zijn naaste 
verwanten gedragen worden, het gekruiste door ver
dere verwanten. Ook do kleuren spelen een rol. Op 
enlcolc eilandon zijn witte kralen zeer geliefd, daar- 

rood en zwart, do kleuren der oerkralon en

Hoogst interessant zijn daaronder do bruidsbaad jes 
der Bataks, Dajaks on Rotineczon in soms fraaie pa
tronen, dio echter door hun gewicht voor de dragers 
of draagsters ongemakkelijk moeten zijn. Op Roti 
schijnen zo ook reeds verdwenen te zijn, waartoe do 
dalende waarde wel het meeste bijgedragen zal 
hebben.

Naast deze gemeene glaskralen komen hier en 
daar nog do zoogenaamde kunstkralen voor, die 
onder de inlanders in hooge eere gehouden worden 
en soms, byv. op Borneo en N.-Guinea, als betaal
middel bij bepaalde gelegenheden worden gebruikt. 
Over do herkomst dezer glas- en keramische kralen 
is weinig of niets bekend. Vermoedelijk is het mee- 
rendeel der verschillend gekleurde glaskralen van do 
Venetiaansche fabrieken van Moerano afkomstig 
(Zie Prof. Dr. A. W. Nieuwenhuis, Kunstperlen u. 
ihre kult. Bedcutung. Int. Archiv. f. Ethn. XVI).
In den Timor-Archipel staan eigenaardige vuilgele 
en oranje kralen bij de bovolking in hooge eere, de 
zoogenaamde moetisalah’s (zie aldaar). Den Heer G.
P. Rcmffaer is het gelukt aan te toonen, dat dit 
kornalijnen zijn, die sinds eeuwen van Cambay 
ingevoerd zijn (zie: Waar kwamen do raadsel
achtige moetisalah’s (aggri-kralen) in de Timor- 
groep vandaan ? door G. P. Rouffaer, Bijdr. T. 'L.*"' 
en V. v. N. I. reeks 6, Deel VI).

Op Sumatra en Celebes keeren de oude stengel- 
kralen weer terug, maar nu met bladkoper bedekt, 
terwijl op Flores en Nias spiraalvormig gedraaide 
kralen van messingdraad voorkomen. Op Sumatra 
zijn fraai gegoten kralen van zilver en koper, ter
wijl op Monado staafjes met filigrainwerk te vinden 
zijn. Kralen van barnsteen en bloedkoraal, die spo
radisch voorkomen, zijn natuurlijk van Europeeschen 
oorsprong on Flores biedt een curiositeit met kera
mische nabootsing van Coix-pitten, welker her
komst onbekend is.

;

ILiteratuur. J. D. E. Schmoltz, Schnecken u. Mu- 
scholn im Lcbon dor Volleer Indonesiens u. Ocea- 
nions, 1894; J. A. Loebèr Jr., Muschel- und 
perlenarbeilen aus Indien (Toxt. Kunst u. Industrie) , >
1910; J. A. Loebèr Jr., Indische Kralenwerk (Else- 
viers Maandschrift) 1912; J. E. Jasper en Mas, ,4 
Pirngadie, de inlandsche Kunstnijverheid in N. I.Jryt\ 
II, De Weefkunst, 1912; J. A. Loebèr Jr., Het' 
schelpen- en kralenwerk in N.-I. Bcschrijv. v. Ind. /\ 
Kunstnijv. No. 111, Buil. Kol. Mus. No. 51, 1912r'^‘

J. A. L.
KRAMA. Zio JAVAANSCIl.
KRAMAT d. i. „hoilig graf”, aldus genoemd 

naar do wonderkracht, welke ondersteld wordt 
daarvan uit to gaan, in vorband met do boven- 
natuurlijko macht, dio aan don daarin begraven 
heiligo, ook na dions dood, wordt toegeschreven. 
Zio vorder ovor do beteekenis van Kramat en over 
heiligo graven in Ncd.-Indiö: HEILIGEN (MOH. 
INDISCHE).

KRAMATWATOE,. District van do afdeeling 
Sérang, residentie Bantam, oppervlakte 106 K.M.\ 
met gelijknamige hoofdplaats en 57 desa’s.

KRAMBITAN. District van de onderafdeeling 
Tabanan, afdeeling Zuid-Bali, residentie Bali en 
Lombok.

KRAMPON. Gouvornomentszoutverpakkingsfa- 
briek in het district Tordjoen, afdeeling en regont- 
schap Sampang, residontio Madoera, op korten af
stand bezuiden den grooten postweg en de stoom- 

kralonwork versierd. Ook op do Sangi-cilandon, in 1 tramlijn van Sampang naar Kamal gelogen en daar- 
Zuid-iCelebes, Sumatra, den Timor-Archipel on j mee door een zijweg en een zijlijn verbonden. Do 
Nieuw-Guinea wordon fraaie stukken gemaakt. I fabriek is veel kleiner dan die to Kaliangöt (zio

nevons
Nassa-plaatjes, terwijl andore eilanders bijv. Dajaks 

M.-Borneo en enkele Papoea-stammen, geen bij
zondere voorkour toonen.

Hot schitterendste kralenwerk maken do Dajaks 
M.-Borneo, dio het gekruisto kralenwerk voor
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kleed ing on do meest vorscliillonde doeleinden go- 
bruikon. Zolfs zwaarden wordon uitvoerig mot mooi
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uitgobrcid. To Somarong werd do oude kmnkzin- 
nigenafdccling in liet militair hospitaal vergroot 
tot ccno plaatsruimte voor 40 patiënten, dio later 
nog iets is uitgebreid en to Soerabaja werd bij het 
militair hospitaal een nieuw gebouw ingericht, go- 
schikt om 20 a 30 lijders to herbergen, ’t Behoeft 
geen nadere uiteenzetting, dat deze toestand verro 
van voldoendo genoemd moest worden. Dat de 
llegecring ook deze meening deelde, bleek uit het 
Kon. Besluit dd. 30 December 1865 no. 100, waarbij 
in principe werd besloten tot de oprichting van twee 
grootc nieuwe krankzinnigengestichten, een in West
en een in Oost-Java, met dien verstande, dat eerst 
do bouw van het een© gesticht afgcloopcn zoude 
zijn, voor dat aan dien van het tweede werd be
gonnen. Kort daarna werden twee deskundigen, 
do Drs. Bauer en Smit, naar Indiö gezonden om 
ontwerpen voor den bouw van het nieuwe gesticht 
to vervaardigen en verder den toestand van het 
krankzinnigen wezen zooveel mogelijk to regelen.

In afwachting, dat het eerste gesticht gereed 
zoude zijn, werd reeds spoedig begonnen de beide 
gestichten bij de militaire hospitalen te Semarang 
en te Soerabaja to wijzigen en uit te breiden. Zij 
werden bestemd tot het opnemen, geneeskundig 
behandelen en voortdurend verplegen van krank
zinnigen, zoowel Europeanen als inlanders, uit 
Midden- en Oost-Java, uit. de overweging dat toch 
het ccno nieuwe gesticht te Buitenzorg niet vol
doende zou zijn voor allo lijders en om do moeiten 
en lasten van langdurige transporten van de lij
ders ecnigsziqs to voorkomen. Om do herinnering 
levendig to houden, dat dezo inrichtingen van 
tijdelijkon aard zouden zijn, werden zo hulpgo- 
stichtcn genoemd.

In het jaar 1882 werd do helft van het nieuwe 
gesticht te Buitenzorg, dat door Dr. Bauer ontwor
pen was, in gebruik genomen. Dit gesticht is later 
door Dr. Ledcboer in 1897 voltooid, zoodat het 
toen plaats gaf aan ongeveer 500 patiënten, Euro
peanen en inlanders, van beiderlei geslacht, ver
deeld over vier klassen van verpleging. Deze in
richting, gelegen in een gematigd klimaat, koel on 
gezond, voldoet volkomen aan allo billijk gestelde 
eischen. Het bestaat uit een centraal gesticht 7net 
eene zeer voor uitbreiding vatbare landbouwkolo
nie, eenvoudige bamboezen patientenverblijven, 
met do noodigo landerijen, enz.

Van deze mogelijkheid tot uitbreiding is later 
dikwijls gebruik gemaakt, zoodat het gesticht nu 
ongeveer 1000 krankzinnigen ter verpleging heeft, 
w.o. meer dan do helft inlanders.

Eene belangrijke vorbetering in do verpleging 
werd ingevoerd onder Dr. Hofmann, toen in 1898 
voor goed gebroken werd met do toepassing van 
dwangmiddelen bij storende patiënten.

Do beide hulpgestichten, welko elk ruim 100 
lijders van beidorlei geslacht, zoowel Europeanen 
als inlanders bevatten konden, en welko in een 
niet ongezond klimaat lagen, werden in 1901 
(Semarang) en 1905 (Soerabaja) opgeheven. De 
patiënten uit het eerste hulpgesticht werden, daar 
do inrichting te Lawang nog niet gereed was, 
eerst naar Buitenzorg vervoerd, van waar uit zij 
in 1902 naar het inmiddels to Lawang geopende 
gesticht werden overgebraeht. De zieken uit laatst
genoemde inrichting gingen dadelijk naar Lawang.

Do to Lawang gebouwde en door Dr. S. Lykles 
ontworpen inrichting, Soember Porong genaamd, 
werd in 1902 in gebruik genomen. Door do onder
vinding te Buitenzorg geleerd, werden de zalen

aldaar) cn verwerkt het zout van het zich in de 
onmiddellijke nabijheid bevindende zoutland Snm- 
pang.

Dit zoutland is zeer uitgestrekt cn bovat drie 
complexen zoutdcpötpakhuizen (etablissementen) 
nl. Ragoeng, Dangpadang cn Pénggaringan, welko 
door smalspoorbanen voor machinaal vervoer met 
de fabriek Krampon verbonden zijn. Door den 
aanleg van vele nieuwe zoutpannen, waartoo ook 
verder nog volop gelegenheid bestaat, is het zout
land Sampang in de laatste jaren belangrijk uit
gebreid ,ja ' ’

KRAftDJI of KËRANDJI (»ial., jav., soknd.). 
Zie D1ALIUM.

KRANGÉAN of KARANGÉAN (jav). Zie LITSEA 
CITRATA.

KRANG GOENOENG (jav.). Zie DIANELLA. 
KRANG-TAMBAK. Naam op Bali cn Timor voor 

eene Oester-soort, Oslrea imbricata. Elders Tiram 
(mal.), tirem (jav.).

KRANKZINNIGENVERPLEGING. Do verple
ging van krankzinnige inlanders, door do bevol
king zelf, beperkt zich tot het onschadelijk maken 
der gevaarlijken onder hen. Deze worden op mid- 
deleeuwsche wijze vastgebonden, in een blok ge
sloten, dan wel in een bambockooi opgeborgen, 
tot tijd en wijle de onrustige periode voorbij is, 
waarna men hen weer aan hun lot overlaat. Van 
een bijgeloovigen eerbied voor zielszieken, zooals 
men in verhandelingen wel eens leest, wordt in 
werkelijkheid niet veel gevonden, integendeel, do 
litteekens op de lichamen van in de gestichten 
opgenomen lijders, duiden op het tegengestelde. 
Zoolang de krankzinnige zijn omgeving niet hin
dert, laat men hem ongemoeid, wordt hij echter 
lastig, dan treedt do bevolking hardhandig tegen 
hem op.

Wat de regeeringsmaatregelcn betreft, zoo leert 
de geschiedenis van dc krankzinnigenverpleging 
in Nedcrlandsch-Indië, dat weinige jaren na het 
herstel van het Nederlandsch gezag de regeering 
blijken gaf, de zorg voor de krankzinnigen niet 
geheel uit het oog te verliezen.

In 1824 werd te Batavia het Chincescho hospitaal 
opgericht tot opneming van inlandsche en met 
dezen gelijkgestelde lijders aan ongeneeslijke kwa
len. Een gedeelte van dat hospitaal werd bestemd 
tot verpleging van 100 krankzinnigen van dien 
landaard. Het Chineesche hospitaal te Pat j erin ga n 
bij Semarang voor oude, behoeftige en gebrekkige 
Chineezen en inlanders, werd gesticht in 1845. 
Hier werd gelegenheid gegeven tot opneming van 
40 inlandsche krankzinnigen. Dit getal werd steeds 
aangevuld door overbrenging van lastige krank
zinnigen uit het Stadsverband te Semarang. To 
Sfieiahajft—bestond ~ geen eigen gelegenheid voor 
huisvesting van deze lijders. Inlandscho krank
zinnigen werden opgenomen in het Stadsverband 
of in het armengesticht Pegirian, waar ze gelijk 
met melaatschen verpleegd werden. Voor het 
overige werden, zoowel op Java als op de 
bezittingen, de lastige inlandscho krankzinnigen 
ondergebracht in gevangenissen of overgclaten 
aan de zorgen van familieleden of desagonooten.

Voor de Europcesche krankzinnigen werden in 
1831 een paar kamers in de grootc militaire hos
pitalen te Batavia, Semarang en Soerabaja be
schikbaar gesteld. Omstreeks 1856 werd deze 
ruimte te Batavia, waar do krankzinnigen vroeger 
(en ook nu nog wel) tusschen zieke krijgsraad- 
arrestanten en gevangenen verpleegd werden, iets
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allo patiënten, ook voor do Europeanen, Het overleggen van ccno met redenen omldeedo 
verklaring van een bevoegd geneeskundige wordt 
gevorderd bij de behandeling van deze verzoek
schriften, terwijl na gehouden onderzoek de Pro- 
sident van don Raad van Justitie het verzoek al 
dan niet toestaat. Zoo spoedig mogclijk daarna 
beslist do Raad van Justitie in het hoogste ressort.

De geneeskundige van liet gesticht houdt, 
het Europeanen geldt, aanteckening van zijne be
vinding bij den opgenomen lijder en bericht daar
van aan den Officier van Justitie. Deze doet dan 
bij den Raad van Justitie een requisitoir, dat do 
lijder, voor een bepaalden tijd van ten hoogste een 
jaar, in een krankzinnigengesticht worde aangehou
den. Kort voor het verstrijken van dezen tijd rap
porteert de geneeskundige weder omtrent den toe
stand van den lijder.

Voor inlandsche krankzinnigen gelden, ietwat 
vereenvoudigd, tevens de bovenstaande, voor Euro
peanen van toepassing zijnde bepalingen, terwijl 
in plaats van den Raad van Justitie, de Landraad 
de rechterlijke behandeling heeft.

Ontslag wordt door den geneeskundige van het 
gesticht verleend. Deze kan ook ontslag geven 
op verzoek van hem, op wiens aanvraag de op
neming is geschied.

Door den geneeskundige van een gesticht kan 
verlof worden verleend om het gesticht voor een 
bepaalden tijd te verlaten.

Ieder meerderjarige, die wegens krankzinnig
heid in een gesticht is geplaatst, verliest het be
heer over zijne goederen.

Zoo een persoon, tegen wien ter zake van mis
drijf of overtreding eene strafvordering is inge
steld, vermoed wordt krankzinnig te zijn of krank
zinnigheid voor te wenden, kan do President dor 
Rechtbank den beklaagde voor hoogstens zes 
maanden in een krankzinnigengesticht ter obser
vatie doen opnemen, welke termijn met zes maan
den verlengd kan worden.

Ten opzichte hunner verpleging worden do 
lijders, in do krankzinnigengestichten opgenomen, 
verdeeld in vier klassen. Voor de kosten van ver
pleging wordt in do 1ste klasse 6, in do 2e klasso 4, 
in de 3c klasse 2, en in do 4e klasso 1 gulden per 
dag berekend. De behoeftige Europeanen worden 
in do 3c klasso en de behoeftige inlanders in do 
4e klasse, op kosten van den Lande, verpleegd. 
Aan alle gestichten is gelegenheid tot verpleging 
van lijders le, 2e, 3o en 4o klasse.

Om zooveel mogelijk te voorkomen, dat het 
eene gesticht overvuld zou zijn, terwijl in het 
andere nog plaatsen beschikbaar zijn, wordt, be
halve in zeer spoedeischendo gevallen, het ge
sticht, waar een patiënt opgenomen zal worden, 
aangewezen door den Hoofd-Inspecteur, chef van 
den Burgerlijken geneeskundigen dienst.

Met toestemming van den geneesheer kunnen 
betrekkingen te allen tijde hunne verpleegde 
familieleden bezoeken, terwijl op schriftelijke aan
vrage steeds berichten omtrent den toestand van 
don patiënt worden gegeven.

Aan hot hoofd van ieder der twee gestichten 
staat een gcneeshcor-directcur, die, behalve met 
de geneeskundigo behandeling der lijdors, belast 
is met do zorg voor alles wat tot don dienst 
het gesticht behoort. Hij wordt daarin bijge
staan door de overige genceslieeren. In elk ge
sticht is een huismeester, belast met de admini
stratie en do leiding dor eigenlijke huishouding. 
Aan hot hoofd van iedoro mannenafdeeling staat

voor
zoowel rustigen als onrustiger), uit hout en bamboo 
vervaardigd. Met hot oog op de koude, werd deze 

•laatste echter met kalk bepleisterd. Voor de ter 
observatie opgenomen militaire en burger gevan
genen werd evenwel, met het oog op ontsnappen, 

zaal uit steen gebouwd.
Daar gevreesd werd, dat een inrichting voor 

500 patiënten op den duur niet voldoende ruimte 
zou bieden voor alle aanvragen tot opneming, werd 
er op gerekend, dat zonder eenig bezwaar een vol
doendo aantal paviljoens zou kunnen worden bij
gebouwd om het aantal beschikbare plaatsen des
noods tot 1000 te kunnen opvoeren. Ook dit getal 
bleek weldra niet voldoende te zijn en op voorstel 
van Dr. Hulshoff Pol, werden in do nabijheid 
van Soembèr Porong, twee anncx-gestichten ge
bouwd, Socko (1911) en Scmpoh (1913), terwijl 
de plaats voor een eventueel 3o annex-gesticht, 
mede werd aangewezen. Deze anncx-gestichten, 
elk bestemd voor 300 lijders, zouden de meer 
rustige inlandsche patiënten ter verpleging krij
gen, geheel onder toezicht van inlandsche genees
kundigen, terwijl dan Lawang bestemd zou blij
ven voor de onrustige inlandsche krankzinnigen, 
en verder voor alle Europeanen uit Oost-Java. 
Hot annex-gesticht Scmpoh wordt geheel door 
patiënten, onder toezicht van het verplegend per
soneel, gebouwd. De gestichtsbevolking bediaagt 
op dit oogenblik ongeveer 1900 patiënten, waar
van er een 1400 te Soember Porong, 200 te Sem- 
poh en 300 te Sooko zijn.

Daar ook deze annex-gestickten niet voldoende 
zijn, om in het tekort aan plaatsruimte te voor
zien, worden plannen overwogen tot aanbouw 
van een nieuw gesticht, in Midden-Java, bij Ma- 
gelang.

Het krankzinnigenwezen ressorteert onder het 
Departement van Onderwijs en Eercdienst, terwijl 
hot oppertoezicht onder do bevelen van den Direc
teur van bovengenoemd Departement wordt uitge
oefend door den Hoofd-Inspecteur, chef over den 
Burgerlijken geneeskundigen dienst,terwijl hetdirect 
toezicht wordt uitgeoefend door den afdcelings- 
Inspecteur en verder door do Hoofden van Gewes
telijk Bestuur en door de Officieren van Justitie 
van de plaats, waar het gesticht gelegen is. Ook 
do door den Chef van den Geneeskundigen Dienst 
aan te wijzen geneeskundigen hebben to allen tijde 
toegang.

Ieder meerderjarig bloedverwant of aangehuw
de in do rechtelinie, alsmede de echtgenoot, voogd 
of curator van een krankzinnige zijn bevoegd om 
schriftelijk aan den President van den Raad van 
Justitio machtiging te verzoeken om den krank
zinnige voorloopig in een gesticht to doen plaat
sen. Bij ontstentenis van de zoooven genoemdo 
personen kan do Officier van Justitio dit ver
zoek doen en hij is daartoe verplicht, wanneer 
hij do plaatsing van con krankzinnige onder ver
zekerd toezicht, in liet belang der openbare orde 
of ter voorkoming van ongelukken en in geval 
van vcrwaarloozing noodzakelijk acht. In spoed- 
oisohondo gevallen kunnen krankzinnigen door 
liet Hoofd van het Plaatselijk Bestuur van hun 
werkelijk verblijf in bewaring worden gesteld in 
een krankzinnigengesticht, als eene zoodanige in
richting in de nabijheid is.

Ieder meerderjarige, die gevoelt, dat zijn toe
stand verpleging in een krankzinnigengesticht 
wonschelijk maakt, kan daartoe het verzoek doen.
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en vooral do beri-bori. Bovenal in do gevangenis
sen en inlandsche ziokongestichten en ook in do 
krankzinnigengestichten, en daar vooral bij lijders, 
dio wegens plaatsgebrek, langen tijd vóór hunne 
opneming in ’t zieken gesticht moesten vertoeven, 
is menig krankzinnige als offer van deze laatste 
ziekte gevallen. Nu men echter in de latere jaren, 
door toediening van rijst met zilvervlies of van 
katjang hidjoc, deze ziekte heeft lecren bestrijden 
en voorkomen, heeft ze veel van haar verschrik
kelijks verloren. Tegen do malaria is men begon
nen enkele zalen muskietenvrij te maken door 
aanbrenging van gans.

Literatuur: Vogler, Ned. Ind. Tijdschr. voor 
Geneeskunde, 1853; Greiner, ld., 1859; Baucr en 
Smit, Verslag van den toestand van het krank
zinnigenwezen in Ned. Indië, 18G3; Bauer, Ned. v 
Ind. Tijdschr. voor Geneeskunde, 187G; Kok An- 
kersmit, ld., 1S78; Bauer, ld., 1S78; Swaving, 
Ind. Gids, 1880, I bl. 337; Bavet, Indische Gids, 
1893; Hofmann, Indischo Gids, 1894; Ledeboer, 
Ned. Ind. Tijdschr. voor Geneeskunde, 1894; id. 
Verslag Krankz. gest. Buitenzorg, 2 dl. Lands
drukkerij, 1904; Hoffmann, Indische Gids, 1S95; 
Van Brero, Ned. Ind. Tijdschr. voor Geneeskunde, 
1894; ld., Id., 1895; Hofmann, Verslag Buiten
zorg, Landsdrukkerij, 1902; Hulshoff Pol, Psych. 
Neurol. bladen, 1900; ld., Psych. Neurol. bladen, 
1905; V. Brero, Handbuch der Tropen Krank
heden Car] Mcnse, 1905; Lykles, Verslag Lawang, 
Landsdrukkerij, 1906; Belz. Gen. Tijdschr. v. N.-I. 
1908; Hulshoff Pol, Ind. Gids, 1910; Malikin 
Gen. Tijdschr. v. Ned.-Ind., 1910; Betz. Gen. 
Tijdschr. v. Ned.-Ind., 1911; Hulshoff Pol, Verslag 
Lawang, 1914; ld., Psych. Neurol. bl. 1916; ld. 
PsychNeurol. bl., 1917.. .'

KRAPIJAK. District met gelijknamige hoofd
plaats van het regentschap Kalasan, residentie 
Djokjakarta. Het district heeft twee onderdistric- 
ten, t.w. Dèpok en Gorongan.

XRAFOE ft. r. KËRAPOE) (IKAR) (Mal.). Zie 
ZEEBAARS.

KRAPOE-MATJAN (.Jav.). Zie SCHORPIOEN- 
VISSCHEN.

KRAPOE-SÈTAN (Jav.). Zie SCKORPIOEN- 
VISSCHEN.

KRASAK. Linkerzijrivior van do Praga; zij vormt 
hare geheele lengte do Noordgrens tusschon 

do residenties Djokjakarta en Kedoe. Zij is uit den 
Java-oorlog bekend, o. a. omdat twee Djokja’scho 
prinsen bij het oversteken der rivier bij Doekooh- 
waringin overvallen en gedood zijn. Aan haar linker
oever ligt de plaats Tèmpèl aan den groeten weg 
van Magëlang naar Djokjakarta, dicht bij do grens.

KRATJAK. Een oude vulkaan ten W.Z.W. 
van den Galoenggoeng (Preanger), 1790 M. hoog 
en merkwaardig door den top, die uit een centra- 
len ringwal met 5 andere, daaromheen gegroe
peerde wallen bestaat (Verbeek, Java 700).

KRATON. Vroeger een district van do afdeeling 
en het regentschap Pasoeroean, in de gelijknamige 
residentie. Men trof er een suikerfabriek aan (Kra
ton), dio echter later in een koffiopelmolen is ver
anderd.

KRATON (KARATON) (Jav.).Afgeleid vanRatoo 
vorst; betcekont het rijk of de woning van een vorst 
en wordt op Java on Madoera gebruikt, behalve 
voor oude vorstenverblijven, waarvan slechts ruïnes 
overgebleven zijn, voor do verblijfplaatsen van do 
vorston van Soerakarta on Djokjakarta en van do 
prinsen Mangkoo Negara on Pakoe Alam, terwyl

eon Europeeseb boofdverpleger en van iedero 
vrouwenafdeeling een Europccsche hoofdverplecg- 
ster, dio bet voortdurend toezicht houden op do 
verpleging. Deze geschiedt door Europccsche ver
plegers en verpleegsters, daarin bijgestaan door 
inlandsche verplegers en verpleegsters.

Wat de oorzaken der krankzinnigheid betreft, 
kan men, wat de Europeanon in Indië aangaat, 
dezclfdo oorzaken aannemen, als in Europa worden 
opgegevon. Dat liet verloop in ’t algemeen iels ver
schilt', kan a priori aangenomen worden, in verband 
met den min gunstigon invloed van bet tropisch 
klimaat op het lichamelijk en geestelijk leven van 
Europeanen. Daarom wordt er zooveel mogelijk 
voor gezorgd, om Europeanen, dio voor de reis 
geschikt zijn, naar hun vaderland over te brengen.

Do inlichtingen, verstrekt omtrent inlandsche 
lijders, die in de gestichten worden opgenomen, 
zijn dikwijls zeer onvolledig, daar de halfbeschaaf
de inlanders weinig waarde aan deze voor de bo- 
oordeeling van oorzaak en verloop der ziekte 
gewichtige zaak, hechten.

Het is dan ook geen wonder, dat men minder 
van heriditairo praedispositie hoort dan in beschaaf
de landen het geval is. Koorts wordt vrij veel als 
oorzaak opgegeven. Syphilis met de tertiaire ge
volgen voor het centrale zenuwstelsel, is niet zeld
zaam. De inlanders gebruiken nagenoeg geen alco
hol, zoodat het alcoholisme als ziekteoorzaak, zoo
wel voor het individu zelf, als voor zijno nakome
lingen, zeer weinig wordt aangetroffen. Do na- 
deelige gevolgen van het opiumgebruik worden in 
de gestichten niet waargenomen.

Kinderlijk, als de hoogte is, waarop het gezond 
geestesleven bij den gewonen inlander staat, is 
ook de uiting van zijn abnormalen geest. Do ge
systematiseerde waan, paranoia, is dan ook af
wezig, dan wel zeer oppervlakkig en los. Een zui
ver systeem van waandenkbeelden komt bij hen 
nooit voor. Amentia gekarakteriseerd door een 
losser worden der associaties, komt veel voor in 
de gestichten. Zuivere melancholie vindt men niet 
bij den inlander, evenmin als duidelijke vormen 
van dementia paralytica. Ook in andere tropischo 
koloniën is dit opgemerkt. Over het algemeen ge
nomen mag gezegd worden, dat de inlander eon 
meer amorph-t37pe vertoont, liggende tusschen 
dementia praecox, amentia en manisdepressïeve 
psychose. Eigenaardig is het, dat de in Indië 
geboren Europeaan, Indo-europeaan en Indo-chi- 
nces dezelfde ziektebeelden geeft als men in Euro
pa vindt. De inlander wijkt dus ook op dit punt 
af van de andere, daar levende, rassen. Dat men 
in de jaarverslagen der gestichten, bij de inlanders, 
toch de bovengenoemde ziekten vermeld vindt, 
dankt zijn oorzaak aan liet feit, dat de in Europa 
geschoolde geneesheer, zoo cenigszins mogelijk, 
de daar gevolgde classificatie ook op de inlanders 
toepast.

De acute inlandsche lijders zijn in ’t algemeen 
genomen zeer onrustig, vernielzuchtig en agres
sief, wat waarschijnlijk te danken is aan het meer 
opvliegende, dat hij in zijn karakter heeft. Do 
vele wegens dementie verpleegden, zijn veelal 
rustig van aard en vrij gemakkelijk tot eenigen 
nuttigen arbeid te bewegen. Het feit, dat zij te 
Lawang hun eigen annex-gcsticht bouwen, is 
daar wel het beste bewijs

Behalve de ook in Europa bekendo intercurrento 
lichamelijke ziekten dient voor do Indische gestich
ten genoemd te woorden de malaria, de dysenterie
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ook do woningen der regenten van Bangkalan on 
Soomenop en Madoora zoo genoemd-worden. Hot 
woord „këdaton”, afgoloid van Datoo, verschilt 
in beteekenis eigenlijk niet van kraton, maar wordt 
gewoonlijk gebruikt voor het binnenhof van den 
kraton, het gedeelto, waarin de Vorst zelf met zijn 
vrouwen en kinderen verblijf houdt. Zooals uit do 
beschrijving van den kraton in Djokjakarta (Zie 
DJOKJAKARTA) blijkt, beslaat een kraton een 
groote ruimte, waarbinnen zich allen ophouden, die 
in eenigo betrekking tot het hof staan; in do ruimte, 
welke door muren met poorten omringd is, bevinden 
zich tal van kampongs en gebouwen, dio door ploi- 
nen,straton on wegen met elkander in verband staan, 
terwijl lusthoven, kanalon on vijvers eveneens daar 
gevonden worden. Dit is de „Kraton” in ruimeren 
zin; die in engeron zin boteekent het palci3 van don 
vorst.

Ook op de Buitenbezittingen worden of werden 
enkele vorstelijke verblijven kraton genoemd, zoo
als te Atjèh (zie KOETA RADJA), te Pontianak 
on het vervallen verblijf te Martapoora, waar vroe
ger do Sultans van Bandjermasin woonden.

KRAWANG. Vormde vroeger een afzonderlijke 
residentie op Java, is echter sinds 1901 met Ba
tavia vereenigd en maakt daarvan eene afdce- 
ling uit, bestaande uit het regentschap ICrawang. 
Het heeft eene oppervlakte van 4930 K.M.* en 
had volgens officieelo opgaven op ulto. 1905 eene 
bevolking van 554,000 zielen, waaronder 320 Euro
peanen, ruim 5000 Ghineezen en 120 Arabie
ren; de inlandsche bevolking is in verband met 
haar afkomst gemengd Javaansch on Soenda- 
ncesch.

Krawang wordt ten Noorden bcspookl door do 
Java-zee en wordt voorts ingesloten door do af- 
deeling Batavia (ten Westen) en de residenties 
Preanger regentschappen (ten Zuiden en Zuid
oosten) en Cheribon (ten Oosten). De natuurlijke 
grenzen worden gevormd: ten Westen door do 
Tji Omas, do Tji Bèèten do Tji Taroem, ten Zuid
westen door de Tji Taroem en de Tji Somang, ton 
Zuiden door don bergrug van den G. Boorang- 
rang, den Tangkocban Prahoe en don Boekit 
Toenggool en ten Oosten door do Tji Sèwoe, do 
Tji Poenagara en de Tji Kramas.

De bodem is in het Zuiden bergachtig, in het 
midden heuvelachtig en golvend, in het Noorden 
vlak en aan het strand moerassig. Belangrijkste 
k n p e n: Hoek van Krawang, hoek van Sèdari 
on hoek van Pamanockan. Rivieren: de bo
vengenoemde grensrivieren en voorts: Tji La- 
matam, zijtak van de Tji Poenagara, Tji Asem, 
Tji Lamaja (Westgrens van de Tjiasëm- on Pa- 
manoekan-landen) en Tji Dadap, zijtak van do 
Tji Taroem. Borgen: Boorangrang (2003 M.), 
Tangkocban Prahoe (2075 AL), Boekit Toenggool 
(2208 M.).

Tot deze afdeeling belmoren de eilanden Poe- 
loe Boeta, Poeloe Tamijang en Poeloc Sedoelang, 
gelegen in de bocht van do Tji Asem. De hoofdplaats 
van do afdeeling is Poorwukarla.

Een groot gedeelte bestaat uit do twee groote par
ticuliere landerijen: do Tcgahvaroe- en do Pama- 
noekun- en Tjiasëm land on. De Tjiasëm- en Pa- 
manoekan-landen (verkocht tijdens het Engclsch 
tusschenbestuur) omvatten het Oostelijk gedeelte 
van do afdeeling en beslaan eene oppervlakte 
van 300.000 bouws met een bevolkingscijfer van 
220.000 zielen. Zij zijn thans in handen van eeno 
Engelsche maatschappij, die op do landen rijst,

koffie, suiker, thee, kina, rubber, nootmuskaat 
en vauillo verbouwt en ook djati aanplant. De 
Tegalwaroc-landcn beslaan het Zuidwestelijk ge
deelte van do afdeeling en hebben eene opper
vlakte van 8G.090 bouws met een bevolkings
cijfer van 41.000 zielen. Deze landen zijn in ban
don van Ghineezen en produccercn vooral rijst, 
vogelnestjes, suiker en boschproducten.

In het Gouvernementsgedeelte van de afdeeling 
Krawang is rijst het belangrijkste product. Vroe
ger werden als Gouvernementscultures hier ook 
thee, kaneel en koffie aangcplant; de beide eerst
genoemde cultures werden spoedig ingetrokken 
on ook de koffie-aanplantingen rendeerden zoo 
slecht, dat met ingang van 1 Januari 1895 zoowel 
cultuur als monopolie ingetrokken werden. De 
zoutaanmaak aan do kust heeft ^eel van haar 
vroegere beteekenis verloren. De bosschen leveren 
veel wild- doch weinig djati-hout.

De bodem is, althans in het Zuiden, vulkanisch 
en hier en daar worden warme en koude bronnen 
aangetroffen. Do door sommigen verkondigde mee- 
ning, dat in het gebergte (district Gandasoli) 
goud aanwezig zou zijn, wordt door Dr. Verbeek 
geheel ongegrond verklaard (Verbeek en Fennema 
„Geologische beschrijving van Java”, bl. 495.)

De afdeeling is verdeeld in 3 contröle-afdee- 
lingen, nl. Poerwakarta met de districten Sindang- 
kasih en Darangdan, Krawang met de districten 
Krawang, ~AdIarsa, Rengasdëngklok en Tëgal- 
waroe en Soebang met de districten Soebang, 
Segalakérang-.on Piïmanoekan. Deze laatste con- 
trölê-afdeeling bestaat uit de Pamanoekan- en 
Tjiasëmlanden en het district Tëgalwaroe uit do 
Tëgalwaroelanden.

De bevolking houdt zich in hoofdzaak bezig 
met landbouw, handel en vischvangst, voorts met 
het weven van grovo lijnwaden en van goeni- 
zakken en met lcerlooien.

Het bouwgrondareaal der Inlandsche bevolking 
in het gouvernementsgedeelte der afdeeling Kra
wang besloeg in 1915 een oppervlakto van:
a. in geregelde cultuur:
sawahs van levend water voorzien 53.185 bouws 
6awahs van regen afhankelijk .. 63.777 „
tegalvelden ............
b. niet in geregelde cultuur .... 34.867

... 31.732

Tezamen .. 183.561 bouws 
De opbrengst aan rijst (padi) was bij benade

ring 2.257.200 pikols, d.i. gemiddeld 21 pikols 
per beplanten en 26.15 pikols per geslaagden 
bouw.

Teelt van zootwatorvisch in vijvers heeft hier 
en daar plaats (^ 36 bouws), die op sawahs als 
tweede gowas na den rijstoogst neemt meer en 
meer toe (in 1904 450 bouws) daar, waar over
voldoende water beschikt kan worden. Do zeo-
visscherij wordt ook beoefend; in 1903 waren 
279 personen in het bezit van tezamen 326 prau
wen, w.o. 36 zgn. „majangs” (van ^ 3 M.3 en 
meer inhoud), torwijl de overige bemanning dier 
prauwen 900 koppen tolde.

De veestapel was in 1905 voor 
tricten als volgt: hoornvee (buffels en

do gouw dis - 
runderen)

42.59S en paarden 2450. De klein veestapel (scha
pen, geiten, c. d.) is niet onbelangrijk; de teelt 
van kleinvee is novenbedrijf, dat ecu aardige bij
verdienste oplovert.

De belangrijkste plaatsen zijn: do afdeolings- 
hoofdplaats Poerwakarta aan den rechteroever
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zoowel Krawang als Buitenzorg met de rcsidcntio 
Batavia (1826). In 1S28 werden zoowel Buitenzorg 
als Krawang verheven tot zelfstandige ass.-rcsi- 
denties. In lS67 werd Krawang eeno residentie, 
doch het. geringe belang van liet gewest, in ver
gelijking met andere residenties, in aanmerking 
genomen, werd de bezoldiging van den resident 
lager gesteld dan die der overige residonten en 
Krawang aan gemerkt als residentie 3de klasse. In 
1901 werd do residentie Krawang ingelijfd bij het 
gewest Batavia (Ind. Stb. 1900 no. 334). Als 
ernstige rustverstoringen in het Krawangsche zijn 
te noemen een opstand onder Bagocs Djabin in 
1816 en het Chineczenoproerin 1832 bij welk laatste 
oprocr allo Europeesche huizen te Pocrwakartadoor 
brand werden vernield en de natuuronderzoeker 
Macklot (zie aldaar) den dood vond. Door militair 
optreden werd de rust spoedig hersteld.

KRAWANG. District van de afdeeling Kra
wang (zie aldaar) met een oppervlakte van 454.5 
K.M2. en 52 desa’s; tevens naam van de hoofd
plaats van dat district en standplaats van den con
troleur, Deze plaats ligt aan de spoorlijn Batavia- 
Poerwakartn.

KRAWANGAN of TRAWANGAN. Mal. on Jav. 
naam voordat oigenaardige Indonesische kantwerk, 
dat geen Europ. „klossenkant” is (met. klossen op 
een kussen langzaam samengesteld: Port. en van
daar óók Mal. rbidn, Jav. rèndd), maar uithaal- of 
rafclwerk, waarbij uit een op een raam gespannen 
compleet linnen lapje draden of stukken van dra
den worden uitgerafeld, zóó, dat het verlangd o 
dessin allengs ontstaat langs, zoo te zeggen, negatie
ven weg, onder gedeeltelijk aaneennaaien dan weer. 
Het is dus a-jour-werk, het Eranschc fil tiré. Do 
Maleische vrouwen van Zuid-Suraatra (vooral Pa- 
lcmbang) en die van Minangkabau zijn de eigenlijke 
maaksters van deze kant, waarbij het werktuig be
staat uit een tonipriem, met klein haakje vooraan, 
voor het uitrafelen. Zie verder Jasper en Pirnga- 
die, Do Weefkunst (1912), p. 311—312, met do af
beeldingen van patronen en diverse patroon-namen. 
Verg. voorts RENDA.

KREEFT, KREEFTACHTIGE DIEREN. Zie 
SCHAALDIEREN.

KREKEL (djangkrik Jav., Soend. ; kleinere 
soort: dj. sliriug Jav.; djangkérik, tjengkèrik, 
Mal.). De Indische Krekels behooren tot ver
schillende geslachte?), o a. Brachyirupcs (gangsir 
Jav., kasir Soend.) van de familie dor gravende 
Sprinkhanen (Gryllidac of Achetiduc), ondorordo 
der Springende Rcchtvleugcligc Insecten (OrlJtop- 
tera Saltaloria). De Krekels zijn het naast ver
want aan de Veenmollen (Mal. andjing tanah) 
on aan de Sprinkhanen met Icgboor (.-abel-sprink
hanen, Locuslidae). Zij onderscheiden zich door 
lange draad vormige sprieten, dikken stompen kop, 
rolrond lichaam, kort gedrongen achterlijf met twee 
ongelede staartdradon (oerci), dikke dijen en be
de .de schenen der achlcrpooten, drieledige tarsen. 
voo vleugels (tegmina), die overlangs rechthoekig 
zijn omgevouwen, zoodat de buitenhelft tegen de 
zijde van ’t lichaam, de binncnhelft plat op den rug 
ligt, waarbij de rechtervleugel meest den linker be
dekt. Verder door overlangs opgevouwen en op- 
geroldc achtervleugels, die als dunne strooken 
achteren onderdo voorvleugels uitsteken. Het 
netje bezit aan dc basis der voorvleugels een muziek
instrument, bestaande uit een 130tal dwarse ribbels 
op den onderkant van een 
genden vleugel, die gekrast worden over een uilsto-

van de Tji Kao, Krawang en Soebang, standplaat
sen van de controleurs en Tji Kao, aan de grens 
der Preanger-Regentschappen, in den bloeitijd van 
do kofficcultiuur zeer belangrijk, omdat de koffie 
hierheen met karren gebracht werd en verder 
per prauw langs de Tji Taroem naar zee werd af- 
gevoerd. Verder noemen wij nog Tjikampèk en 
Tjilamaja, begin- en eindpunt van 'den spoorweg 
Tjikampèk—Tjilamaja, terwijl Tjikampèk ook het 
beginpunt vormt van het spoorgcdeelte Tjikam
pèk—Cheribon, in 1912 gcopc?id, dat dc ont- 
brekeiKlo"~scIïakel vormt van de N.-lijko ver
binding van Batavia met Semarang. Het Kra
wangsche landbouw-etablissemcnt, dat onder Du 
Bus opgericht werd te Tji Langkap en waar het 
eerst proeven genomen werden met de coche- 
nille-tcelt, is in 1S35 opgeheven.

De groote postweg van Java loopt niet door 
dezo afdeeling. Een zeer goede weg loopt echter 
van Batavia over Krawang en Pocrwakarta en 
tusschcn de Mandalawangi en de Boerangrang 
door naar de Preanger-Regentschappen tot Pa- 
dalarang,.waar hij op don grooten postweg uitkomt.

Hoewel de gronden in het Zuiden van Krawang 
van goede hoedanigheid moeten zijn, is de parti
culiere industrie nog niet van veel beteekenis.

Geschiedenis. Hoewel de naam Krawang 
(Caravam of Cravaon) reeds in de Portugcesche be
richten wordt aangetroffen, schijnen belangrijke 
volksplantingen in dit gewest zich eerst nedergezet 
te hebben tusschen 1641 en 1655, toen duizenden 
Javanen, van het rijk van Mataram afkomstig, op 
last van den Sultan van Mataram zich hier vestigden 
en fraaio dorpen aanlegden. Het gemengd karakter 
van de bevolking, half Javaansch en half Soenda- 
neesch, laat zich hieruit verklaren.

Do Krawangsche landen behoorden aanvankelijk 
tot het rijk van Mataram, doch in haar stnjd met de 
Vorsten van dat rijk wist de O.-I. Comp. al spoedig 
een deel van die landen aan zich te trekken en bij het 
tractaat, in 1677 met den Soesoehoenan Amangkoe 
Rat II gesloten, werd bepaald dat het gebied der 
O.-I. Corap. zich Oostwaarts zou uitstrekken tot aan 
de rivier van Pamanoekan, waardoor de geheele 
tegenwoordige afdeeling Krawang in Compagnie’s 
handen was overgegaan. Krawang-werd destijds — 
on tot aan het begin dezer eeuw — geacht te be
hooren tot de Preanger Bovenlanden, waartoe ook de 
tegenwoordige regentschappen Bandoejig en Soc-. 
mëdang gerekend werden. Daendels vormde een 
afzonderlijke prefectuur Krawang, waartoe ook de 
bewesten de Tji Manoek gelegen gedeelten van Che
ribon behoorden, doch Raffles trok deze prefectuur 
weder in en vereenigde Krawang met de Preanger- 
Regentschappen. Commissarissen-Generaal maakten 
van Krawang opnieuw eene afzonderlijke residentie, 
die echter alleen de benedenlanden tusschen de Tji 
Taroem en de Tji Manoek omvatte; de bovenland- 
sche districten Gandasoli, Tji Noesa en Wanajasa 
zouden deel blijven uitmaken van de Preanger- 
Regentschappen. Tot de residentie Krawang be 
hoorden destijds dus ook de particuliere landen Kan- 
dang Haoer en Indramajoe-West. In 1823 werden 
deze landen van Krawang afgescheiden en bij Cheri
bon gevoegd en werd dc Tji Sèwoe de grens tusschen 
Krawang en Cheribon. Daarentegen werden de zg. 
1'egal-Waroesche landen, die vroeger tot Buitenzorg 
behoorden, toen voor het eerst bij Krawang gevoegd, 

De Comm.-Gen. Du Bus voegde als bezuinigings
maatregel de residentie Krawang eerst bij de toen
malige residentie Buitenzorg en vereenigde later
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KREKEL KROË. 4;*• 1

kende ader op den bovenkant, van don onderliggen- Krigan, een andero term is. Het, Javaansch Wdb.
den. Beide vleugels zijn daarvan voorzien en kunnen van Roorda-Vreedo, 4c druk (1901), T, .p. 4ÏI is
dus afwisselend voor instrumenten strykslolcdionen. Ton deze onvoldoende. De (oc)icang krigadji is daar- 
Door ’t tsjirpen lokt liet mannetje het wijfje; als dit door weer do in do Vorstenlanden gebruikelijke
genaderd is, daalt liet geluid tot een zachten toon. naam voor do geld belasting tot afkoop van zulken
Bij do paring beklimt liet wijfje het mannotje, dat hccrondionst.
een spermatophoor aan hare gcnitaalopcning beves- KRIS, KËRIS (Jav.). Zie WAPENEN, 
tigt. Het wijfje heeft een lango dunne legbuis, waar- KROË. Zuidclijkslo afdeeling van de residentie 
mede het een groot aantal eieren in don grond legt; Benkoclcn, grenzende ten Z. aan Straat Soenda,
do daaruit voortkomende jongen onderscheiden ten W. aan den Indiscbcn Oceaan en ten O. aan do
zich van do volkomen insecten enkel door ’t gemis Lampongschc districten. J)e oppervlakte wordt op
van vleugels, die zij verkrijgen na een zestal vervel- 5111 K.M.8 geschat. De afdeeling is zeer bergachtig;
lingen. De Krekels eten liefst dierlijk voedsel. Zij gra- zij wordt doorsneden door een bergketen, die zich
ven zich ondiepe holen, waaruit men ze to voorschijn over de lengte der afdeeling bijna evenwijdig met de
kan halen cloor er een grashalm in lesteken, waaraan kust als Bockit Barisan, Gocnocng Sawah en B.
zij zich met hunne sterke kaken vastbijten. Sawah uitstrekt en eene voortzetting is van de groo-

Op Java en elders laat men als vermaak krekels te Barisankoten, en een tweede keten, die van do
mot elkander vechten. Men bezigt daartoe een Lampongschc districten N.W. over den Sëkintjau
grootere soort (djangknk soengoo), die tot den naar lïlalau (Bèlalau) loopt en met de eerstgenoemde
strijd wordt afgericht; daartoe wordt de krekel keten door een zijketen verbonden is. De voornaam-
in een bamboegeleding gezet, waarin een gaatje ste toppen zijn genoemd onder BENKOELEN. De
is open gelaten, en daarna zorgvuldig gevoed tot- bergen strekken zich tot dicht bij de kust uit,
dat hij een doordringend, trillend geluid met de dat het terrein zelden meer dan enkele K.M. land-
vleugcls maakt, waaruit men opmaakt dat hij waarts in vlak is; soms komen de uitloopers van het
strijdlustig is. Dan wordt hij herhaalde malen in Barisangebergte tot onmiddellijk aan zee. Het cenige
water gedompeld en weder aan de zon blootgesteld; plateau van belang is dat van Blalau, zich met een
daardoor zou hij van zijn lust tot vrijheid genezen gemiddelde hoogte van 900 M. uitstrekkende van
worden en voor liet gevecht geschikt zijn. Het ge- de desa Hocdjong tot Negara batin en vandaar in
vecht heeft plaats in een kuiltje, zoo groot als een eene smalle strook tot het Ranau-meer. Werkende
kopje, en van hoven nauwer, om het wegspringen vulkanen worden in de afdeeling niet aan getroffen;
der diertjes te beletten. Zij worden op bijzondere vulkanische verschijnselen werden o.a. op den Wali-
wijze gevoed en vaak door aanrakingmet een kwastje rang waargenomen. Rivieren van belang zijn er niet;
aan den kop tot het gevecht aangevuurd; om hen zij hebben slechts een kort verloop en een zeer be-
woedend te maken worden zij wel eens kort vóór perkt stroomgebied. Ook eigenen zich do meeste
het gevecht gevoed uit (1e pitten van den doom- rivieren niet voor irrigatie. De cenige rivier van bc-
appel (Datura). Valschc spelers zouden wel het tcekonis is do Wai Semangka op de Zuidelijke hel-
kwastjo doopen in trasi (gczoutcnvischjes) en daar- ling van den Pematang Gigoek en op de Noordelijke
mede ongemerkt den snuit aanraken van den krekel en Oostelijke hellingen van den G. Pasagi ontsprin-
der tegenpartij, die daardoor buiten gevecht zou gendo, welke do Siboeras on de Wai Roeboek op
worden gesteld. Na het einde van den strijd krijgt neemt, in haren bovenloop door do W. Andëroman,
de krekel cenige jonge blaadjes onder zijn voedsel do W. Sabatoean, de W. Pampangan en de W. Mala-
tegen de pijn in zijne tandjes. Bij deze gevechten, boei gevoed wordt en inde Sëmangkabaai uitmondt,
evenals bij de meeste dierengevechten, worden ge- Nabij Balampau vormt zij een dubbelen waterval van
woonlijk weddingschappen aangegaan. ongeveer 45 M., de tjoeroep Lèlang kapok. Voor do

KRËMBAH (jav.). Zie RHABARBER. scheepvaart komen slechts de W. Biha, W. Basoha,
KRÈSÈK (jav.). Zie DODONAEA. W. Marang, W'. Tëiuboeli on W. Mcranga in aan-
KRËSOELA, beter Rt-soelft (jav.). Zie METRO- merking, (lio niet vlotten en kano’s tot op een paar

XYLON. K.M. van de monding bevaarbaar zijn. Een paar
KRÈTÈG, District mot gelijknamige hoofdplaats zijriviertjes van do W. Kroë, — de W. Ngisori en do

van hettot het Sulfcansgebied beboorend regentschap W. Balon, — en van de W. Warkoc, — de W. Pale-
Bantoel, residentie Djokjakarla. Het vroegere dis- kija en de W. Ocloclian, — zijn voor de bevloeiing
t.riet Tjandèn is bij dit district ingelijfd, dat thans van bouwvcldcn van belang. In de lage landen wor-
vijf ondcrdistricten telt, t. \y. Grogol, Sribit, Tjan- den uitgestrekte moerassen (bawang) gevonden,
den, Sawahan en ToclocngyDo gelijknamige hoofd- Borgen en vlakten zijn mot dichte oerwouden en
plaats ligt aan don linkeroever van de Opak en aan wildernissen bedekt, waarvan slechts een klein ge-
den weg van Djokjakarta naar de aan het Zuider- deelte ontgonnen is.
zeestrand bij Pemantjingan gelegen pasanggrahan Aan het hoofd van do afdeeling staat een con- 
Parangtritis, in welker nabijheid do grot „Goewa troleur, gevestigd to Pasar‘Kroë, de voornaamsto 
Langsó” of „Goewa Njai L..ra Kidoel” gelegen is. handelsplaats met ruime pasar en druk bezochte in- 

KRIAN. District van do afdeeling Sidoardjo der landsche school, gelegen aan de W. Kroë, waar
residentie Soorabaja met gelijknamige districts- alleen bij vloed vaartuigen tot op ongeveer 200 M.
hoofdplaats, 5 ondcrdistricten cn 220 desa’s; ge- van de monding kunnen binnonloopen.
legen aan de spoorbaan Modjokerlo—Sidoardjo; De bevolking lelde in 1910 ^ 28.500 zielen (onder 
bovendien aan de spoorbaan Krian—Gömpockërëp' welke 15 Europeanen en 50 Vreemde Oosterlingen),
(suikerfabriek afd. Modjokcrto) en de Oost-Jav? Zij bestaat hoofdzakelijk uit Lampongers en heoft de 
stoomtram. Do suikercultuur is er overwegend, hoofdtrekken van dien stam. Haar hoofd middel 
bot dist rict is welvarend en dichtbevolkt en heeft bestaan is do landbouw, voornamelijk (1e rijstcultuur, 
een belangrijke veemarkt. liefst op nat te velden (sabah), doch ook op droge vel-

XRIGADJI. Antiek-Javaanscho naam voor „hee- den (darak). Ofschoon het getal der sawahs (die in
rondienst”, eigenlijk „Vorsten-dienst” (herig Adji), 1913 een oppervlakte van 2470 bouws besloegen)
speciaal in do Vorstenlanden, waarvoor Kërigan, zich uit breidt, is (le productie nog niet voldoende
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KROË -KROKODILLEN.452

KROEMA. Javaan sclie naam voor Made n, lar
ven van Vliegen. Zie KËRMI.

KROJA.. Onderdistrict van hot district Adiredja, 
a f dccUng"Tjilatjap, residentie Banjoemas. Ook halte 
van den spoorweg Batavia—Soerabaja, die hot 
dichtst bij de residentie-hoofdplaats Banjoemas is 
gelegen (afstand IC K.M.), zoodat hier de passa
giers voor die plaats den trein verlaten. De nieuwe 
spoorlijn naar do Noordkust sluit hier bij do 
hoofdlijn aan. - j.X '

KROKODILLENS Algemeene naam voor een orde 
van Kruipende dieren (zie aldaar), Emydosauria {— 
gepantserde hagedissen wegens het voorkomen van 
een beenpantser in de lcderhuid van den rug). 
Vierkantsbeen (quadratum) onbewegelijk met den 
schedel verbonden, bovenste en onderste jukboog 
aanwezig, binnenste neusopeningen (choanae) door 
vergroeiing der wederzijdsche verhemelte- en vlcu- 
gclbeenderen zeer ver naar achteren verplaatst, 
6nuit ongeveer 4 5 van totale schedcllengte (door 
sterke verlenging van bovenkaak en neusbeen), 
tanden in tandkassen, 7 of 8 buikribben met het 
borstbeen (sternum abdominale), doch niet met do 
wervelkolom verbonden, lange zwemstaart met 2 
dorsale kielen, die zich naar achteren vereonigen, 
overlangsche cloacaal-opcning,ongepaard copulatie- 
orgaan.-Alle krokodillen bezitten o vingers aan de 
voorpoot en 4 teenen aan de achterpoot, terwijl 
slechts 3 vingers resp. teenen klauwen dragen. Hot 
zijn aquatiele, camivore dieren, welke ovale eieren 
met tamelijk harden schil aan do zandige oevers 
van rivieren leggen. Do twee in Oost-Indië voorko
mende geslachten beliooren tot twee afzonderlijke 
families en wel Tomistorna, de Maleische Gaviaal of 
gariaal tot de Qavialidac, langsnuitkrokodillen, en 
Crocodilus, de echte krokodil, tot de Crocodilidae. 
Tomistorna *Sc/(?e^eh'Sal.Müll. de eenige soort van dit 
geslacht, dat in Borneo, Sumatra en Malakka ') 
gevonden wordt, is gekenmerkt door een langen, 
smallen, aan de voorzijde iets verbroeden snuit, 
welke 20—21 tanden in den bovenkaak en 18—19

voor de voeding dor bovolking. Van de koffiecultuur 
wordt meer en meer werk gemaakt, de koffie is van 
uitstekende kwaliteit en staat in den handel bekend 
als Kroë-koffie. Ook do tabakscultuur wordt, met 
name in de Blalau-strekcn, met succes uitgeoefend. 
De tabak uit die streken (tambakau bëlalau), doet 
alleen voor de Ranau-tabak onder en wordt naar 
Palembang en de Lampongs uit gevoerd. Van veel 
belang is de laatste jaren de klappercultuur gewor
den. Ivroë overtreft hierin alle andere afdcelingcn 
van de residentie en levert jaarlijks 4000pikol copra. 
Aan jacht wordt weinig gedaan; de visscherij daar
entegen levert voor de bevolking een belangrijk be
staansmiddel op, ook door kunstmatige vischteelt in 
vijvers, die vooral in de bergdistrieten aangelegd 
worden. Het inzamelen van boschproducten en eet
bare vogelnestjes geeft de bevolking veel voordeel; 
de laatste worden hoofdzakclijk in de marga’s Oeloo 
Kroë, Bcngkocnaten Blimbing gevonden. Bijzonde
re industrieën worden door de bewoners niet uit ge
oefend ; handel in het groot wordt slechts door enkele 
ingezetenen van de beide Pasars gedreven, terwijl 
de binnenlandsche handel van geringe beteeke- 
nis is. Ook de veeteelt is van weinig belang. (Voor 
grondbezit zie onder BENKOELEN Dl I, blz. 272). 
Men is nu bezig met den aanleg van een goeden weg 
over Liwa in de Blalau Noordwaarts naar Moearö- 
doea, welke weg 110 K.M. lang wordt en ongeveer 1 
millioen zal kosten.

Eene belangrijke en uit voerige monografie over de 
r. afdeeling Kroë, leverde O. L. Helfrich, Bijdr. t. T. 1.

~fjy-en vlk. Ve Ser. XV, jg. 1889 bl. 515, V, jg. 1890 bl.
/ 517. Dezelfde schrijver gaf cene proeve van eene

Lampongscli-Hollandsche woordenlijst bepaaldelijk 
^c, ( van het dialect van Kroë in Verh. Bat. Gen. XLV.

KROEËNG (Atj.) = Rivier: Kroeöng Daröj, Kr. 
Raba, Kr. l^asè, Kr. Idi. Soms worden ook plaatsen 
en landstreken betiteld met den naam der daar aan- 
getrofïen rivier: Krocëng Kale, Kroeëng Raja, 
Kroeëng Sabé.

KROEËNG SABÉ. Een tot de onderafdeeling Tja- 
lang der afdeeling Westkust van Atjèh behoorend * 
landschap met (ult°. 1915) 338 geregistreerde man
nen. De uitgestrekte bergachtige bovenstreken wate
ren in het uiterste N.O. af naar de Teunomrivier, 
doch overigens naar de Babah Sabé, ontstaan uit 
de samenvloeiing van Kroeëng Gasoej en Kroeëng 
Teungoh. Het laatste stuk van den beneden loop 
voert door een moerassige zóne. De Z.W. punt van 
het landschap vormt een heuvelachtigen uitlooper in 
zee, bezuiden de Rigaïhbaai. Op dien uitlooper ligt 
Tjalang, de standplaats van den Civielen gezagheb
ber der onderafdeeling Tjalang. Met den bouw van 
onze vestiging aldaar aan de Tjalangbaai werd in 
1907 begonnen. In Juni 190S werd de bestuurszetel 
van Poelo Raja derwaarts overgebracht.

Van Tjalang voert een rijweg, volgende het strand 
naar het Z.O. langs Keutapang l3asi en kruisende de 
Kroeëng Babah Sabé, over Panga naar Teunom. 
De korte verklaring van het landschapshoofd Keu- 
djroeën Ibrahim dd. 30 November 1899 werd goed
gekeurd en bekrachtigd bij Gouvernementsbesluit 
van 12 Juli 1901. Zie Bijdr. T. L. V. no. 7 Deel 55
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tanden in den onderkaak draagt. Deze laatste bezit 
een zeer lange symphysë (vergroeiing der kaakhelf- 
ten), welke tot aan de 14° of 15« tand reikt. Do 
bovenkaak is langer dan de onderkaak. Vingers 
gedeeltelijk, teenen geheel door zwemvliezen ver
bonden. Totale lengte tot 4.70 M. toe. Tomistorna 
leeft in het zoete water van snel stroomende rivieren 
en voedt zich uitsluitend met visch in tegenstelling 
met de gewone krokodil, die allerlei dieren, lovende 
zoowel als doode, verslindt eii meer in het brakko 
water aan de riviermonden thuisbehoort. Ook schijnt

il
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1.1
*) Volgens Struuch (Synopsis CrocodiJ. 18GG) 

zou deze vorm ook op Java voorkomen. Deze 
bewering, die slechts op één stuk uit liet Museum 
te Stuttgart Jierust, is nooit bevestigd. Do poort 
werd voor het eerst in 1838 door Salomon Miillor 
(Tijdschr. Nat. Phys. V 1838) in Borneo ontdekt.
In 1889 werd door Huurkamp Boeken een exem
plaar uit de buurt van Medan_levend naar Euro
pa gebracht en door Max Weber het eerst (zie 1- 
Zoölog. Erg. Niederl. Qst-Indien Bd. I p. J 70, 
1890) vermeld, terwijl in hetzelfde jaardezo soort 
door Wray ook op Malakka gevonden werd, het
geen Boulenger eenige jaren later wereldkundig ƒ 
heeft gemaakt (zie X’roc. Zoolog. Soc. London y 
1896). Aan de Oostkant van Sumatra schijnt hij 
vrij veel voor te komen (zie ook Dan. de Lango Jr. 
und Nelly de Rooy. Reptilien, in A. Maass. 
Durch Zen tra 1 -S u ma tra, Bcrlin, 1912)./}nk

i

/Q903) blz. 208. . ---------------- -------------
/ KROEËNG SEUMIDEUËN. Een landschap 

de onderafdeeling Sigli, afdeeling Noordkust 
Atjeh met (uit0. 1915) 389 geregistreerde

De korte verklaring dd. 7 Mei 1900 van het land
schapshoofd T. Meuntroë Brahim werd goedgekeurd 
en bekrachtigd bij Gouvernementsbesluit van 4 
October d.a.v.
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KROKODILLEN. 453

do gaviaal slechts bij uitzondering het water te ver
laten x).

Het geslacht Crocodihis is gekenmerkt door een 
stompen, vrij broeden snuit met 10—10 tanden in 
den bovenkaak en 14—15 in den onderkaak. Sym- 
pliyse van dezen laatsten kort (gewoonlijk slechts 
tot den öen tand reikend). Zwemvliezen tusschen 
vingers on teen en evenals bij Torntstoma. Door 
Boulenger en Kelly de Rooy worden 3 soorten van 
dit geslacht uit onzen Oost opgegevon en wel: 
Crocodihis porosus Schncider, Cr. palusiris Lesson 
(de gewone moeraskrokodil uit Voor-Indië) en Cr. 
siamensis Sclmeider. Van de laatste 2 soorten wor
den slechts enkele zeldzame exemplaren uit Java 
vermeld, zoodat het niet uitgesloten is, dat dezo 
opgaven op een vergissing berusten. De eerste soort 
daarentegen komt door den geheelen archipel in 
talrijke exemplaren voor. Dc volgende mededeelin- 
gen hebben alleen op deze soort betrekking. Zij 
wordt wel lijstkrokodil genoemd wegens het voor
komen van 2 knobbelige richels van liet oog naar de 
neusgaten en is verder in tegenstelling tot de Voor- 
Indischo moeraskrokodil gekenmerkt door een vrij 
langen snuit (lengte = l2/3—2ï/i X breedte), door 
het ontbreken van nekschilden en door het feit, dat 
het rugpantser meestal uit meer dan 4 rijen been- 
schilden bestaat. Totale lengte tot 10 M. Hij komt 
voor van Voor-Indië tot de Fidsji- en Salomon-eilan- 
den en van Z. China tot K. Australië en houdt zich 
voornamelijk op in den benedenloop en bij den mond 
der rivieren. Hij zwemt soms mijlen ver in zee, maar 
schuwt aan den anderen kant het zoete water niet, 
want hij wordt ook dikwijls in den middelloop der ri
vieren en in zoetwalermeren gevonden bv. in hctSën- 
tani-meer op N.-Guinea en in het Tondano-mecr op 
Celebes. In het laatste geval beweert men, dat hij er 
door menschen ingebracht is. Volgens de inlanders, 
die den brakwaterkrokodil boeaja noemen, zou
den de in liet zoete water levende krokodillen, boe
aja kodok (dus kikvorschkrokodil), een afzonderlijk 
ras vormen en ook Salomon Muller, die voorden lijst
krokodil den naarn Cr. biporcatus bezigt , schijnt die 
meen in g toegedaan, met dien verstande, dat de beide 
vormen naast elkaar staan en zoowel aan den mond 
uls hooger op in de rivieren zouden voorkomen. De 
boeaja kodok {Cr. biporcatus var. raninus Miill.) zou 
een iets broederen snoet bezitten en Sal. Müller 
beeldt dan ook in zijn artikel „Over de krokodillen 
van den Indischen Archipel”dcn iets broederen sche
del van de b. kodok naast dien van den gewonen boe
aja af. Bij latere auteurs worden deze verschillen 
echter niet vermeld, zoodat, waar dezen over veel 
grooter vergelijkingsmateriaal beschikken konden, 
do veronderstelling voor de hand ligt, dat men hier 
slechts met individueele afwijkingen te doen heeft2).

Borneo met zijn vele grooto en vischrijke rivieren 
met langen benedenloop en met zijn spaarzame be
volking schijnt het grootste aantal vertegenwoor
digers van doze soort te herbergen.

De gewone Krokodil, verkeerdelijk ook kaaiman 
genoemd ‘), is eigenlijk een nachtdier; overdag ligt 
hij gaarne op zandige ooverbanken of modderplaton 
in do zon te slapen, liefst steeds op dezelfde plaats, 
waartoe hij zich een ondiepen kuil tot leger uit
krabt. De Maleiers in Deli beweren, dat de op ’t land 
komende krokodillen enkel wijfjes zijn, daar de man
netjes door hun vooruitstekenden penis verhinderd 
worden op het strand te kruipen. In streken met een 
langdurigen drogen tijd begraaft hij zich, evenals 
de Moeraskrokodil, in dc modder en wacht in 
verstijfden staat den regenmoesson af. Ducht de 
op ’t land slapende Krokodil gevaar, dan stort 
hij zich met groote snelheid in ’t water. Op heb 
land is de Krokodil volgens alle berichten weinig 
gevaarlijk, des te erger echter in het water. Hier 
loert hij urenlang onbewegelijk op buit, waarbij 
hij slechts de oogen en neusgaten boven houdt. 
Zijn scherpste zintuig schijnt het gehoor te zijn. 
Pijlsnel en toch bijna zonder gedruisch schiet hij 
op zijn prooi los en sleept die onmiddellijk onder 
water, maar komt na korten tijd daarmede weer 
boven. Talrijk zijn de berichten, dat menschen 
door krokodillen uit kano’s zijn weggesleept, of 
het gcheele vaartuigje door een slag van hun staart 
vernield werd. Het eenige middel, waardoor men
schen, die door een Krokodil bij ’t been waren 
gegrepen, zich somtijds uit zijn kaken hebben 
weten te bevrijden, bestaat daarin, dat zij het mon
ster de beide oogen hebben uitgedrukt.

Behalve om er in de zon te slapen, komt de 
Krokodil alleen op ’t land om eieren te leggen, 
of om van een uitdrogende plaats naar een water
rijkere te trekken. De krokodillen-eieren zijn onge
veer zoo groot als ganze-eieren, langwerpig ovaal 
met gelijkvormige polen, glanzig vuilwit, met dikke, 
zeer stevige schaal, die bezaaid is met duidelijke 
poriën. Zij worden ton getale van 20 tot 100 in 
een soort nest gelegd, n.1. een ondiepen kuil, die 
door ’t wijfje gegraven en na ’t leggen met afval 
van planten overdekt wordt. Kaar men zegt, be
waakt het wijfje dat nest, zij het ook niet door- 
loopend. De jongen worden door de warmte der 
omgeving uitgebroed en bezitten op hun neus 
een soort verharding (eitand), waarmede zij de 
schaal doorbreken. Dadelijk na hunne geboorte 
ijlen zij naar ’t water. Reeds tijdens het verlaten 
der schaal bijten zij woedend om zich heen; zij 
groeien snel en zijn na G—S jaar voor ’t eerst 
geslachtsrijjj.

De krokodillen groeien vermoedelijk hun leven 
lang, en kunnen zeer oud worden. Door zeestroo- 
m in gen meegevoerd, leggen zij dikwijls verbazende 
afstanden in zee af; zoo schoot Ridley een Kro
kodil op de Kokos-Kceling-eilanden, die vermoe
delijk van Java’s Zuidkust afkomstig was, dus 
meer dan 700 zeemijlen had afgelegd.

Evenals verscheidene andere dieren, b. v. tijgers, 
worden ook de krokodillen do'or verschillende stam- 
mon in don Ind. archipel vereerd; — waarschijnlijk 
is dit het gevolg van het geloof.dat de zielen der

‘) Op Sumatra wordt doze vorm Boeaja sen- 
djooloeng, in Z. Borneo Boeaja sapitendoordeDa- 
jaks van liet binnenland wordt zij Badjai Sampit 
gonoemd. Sapit of sëpit duidt een tang of nijp
tang aan, zoodat deze naam zeer goed de lange, 
smalle bek karakteriseert (zie Muller en SehlegeJ, 
l.c. p. 120 noot).

») Aangezien volgens Muller en Schlegel de 
breedore kop een van de voornaamste kenmerken 
dezer variëteit vormt, is het niet uitgesloten, 
dat zij exemplaren van Cr. palusiris Lesson, do 
Voor-Indische moeraskrokodil in handen gehad 
hebben, want bij dezen is de lengte l'/3—H X 
de breedte.

1) Het is betor het* Iiollandsche woord kaaiman 
te bewaren voor het W.Indiscko geslacht Caiman, 
welks Latijnsche naam vermoedelijk een corrup
tie is van het Caraïbische woord acouyaman.
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dc inlanders weinig jacht op hunne familioafgestorvenen, die voorwerpen van vereering zijn, 
hun intrek in dieren nemen (zie ZIELSVERHUI
ZING), welke nu op hun beurt vereerd moeten 
worden. Prof. Willeen heeft daaromtrent bijzonder
heden bijeengebracht (Ind. Gids, I, bl. 992), waaruit 
blijkt, dat zoowel de Javanen als de Maleicrs van 
Sumatra gclooven aan eenc verwantschap met den 
krokodil; zoolang deze hen ongemoeid laat, zullen zij 
hem geen kwaad doen, doch wanneer een krokodil 
een hunner heeft aangevallen, dooden zij hem bij 
wijze van weerwraak. Offers worden ook op Java 
aan die dieren gebracht; inlanders laten wel daartoe, 
na de geboorte van een kind, de placenta (moeder
koek) met vruchten en bloemen omgeven en door 
lampjes verlicht, ’s avonds de rivier afdrijven. De 
Bataks gelooven van krokodillen af te stammen. 
Ook op Banka bestaat krokodillen-vereering op 
grond van geloof aan zielsverhuizing en verwant
schap; men ontziet die dieren en brengt hun offers, 
dewijl men hoopt na den dood in een krokodil te 
zullen overgaan. Bij Makassaren en Boegince- 
zen bestaat het geloof, dat de zielen der afgestorve
nen deels in hoogere gewesten zich ophouden, deels 
in krokodillen zijn overgegaan; een gedeelte der of
fergaven wordt voor de eersten in een boom opge
hangen, voor de laatsten in liet water geworpen. 
Niet alle krokodillen stammen echter volgens hen 
van menschen af; sommige dier beesten toch zouden 
geen tong hebben en dan niet van menschelijke af
komst zijn. Te Koepang op Timor werd vroeger, 
naar bericht wordt, bij de troonsbeklimming van 
een nieuwen vorst een varken en een jonge maagd 
aan de krokodillen geofferd; men meende, dat de 
krokodil, die het meisje w’egslecpte, zich met haar 
in het kmvelijk verbond. Bij de heidensche stammen 
van Boerpc, do bewoners van de Aroe- en van 
de Z.W.-eilandcn, — met name Babar en Wctter, — 
bestaat ook het geloof aan hunne verwantschap 
met krokodillen en worden deze ontzien en in do 
Z.W.-eilanden althans door enkele familien ver
eerd. Bij de Olo-Ngadjoe Dajaks eindelijk w'orden 
krokodillen vereerd, niet in verband met de ziels
verhuizing, maar omdat men in hen dienaren der 
goede geesten (djata’s) ziet.

In verband met het geloof aan de zielsverhui
zing staat ook de meening, dat de krokodil do 
hem verwante inlanders geen leed zal berokkenen; 
bij de Makassaren en Boegineezen wordt geloofd 
dat hij nooit met opzet een mensch zal dooden; 
verslindt hij toch iemand, dan is dat bij vergis
sing, omdat hij deze voor een of ander beest aan- 
ziet. Vroeger vond men in het meer van Grati 
(Pasoeroean) krokodillen die, naar men beweerde, 
geen der bewoners van Grati eenig leed deden, 
waarvoor deze hun spijsoffers brachten. Wel mis
lukte soms de proef, maar in den regel durfden 
de inlanders daar vrijelijk te baden en hoenders 
en vruchten op een boomstam aantebieden, welko 
door de krokodillen werden medegevoerd, terwijl 
de rondplassende Javanen ongemoeid bleven. Het 
geloof, dat sommige menschen krokodillen door 
hunne bezweringen onschadelijk kunnen maken, 
dat b.v. op Soemba en in de nabijheid van Ma- 
passer hoerscht. is zeer oud en werd reeds 1000 
jaren geleden op Sumatra aangetroffen. Zie P. A. 
Van der Lith, „Merveilles de 1’Inde”, bl. 158, 
250.

ren en
wilden maken, isdeze bepaling in 18/4 ingetrokken.

Ivükenthal bericht, dat op Habnaheira kroko- 
dillenvlcesch door de Orang slam gegeten wordt.

Literatuur. Naast de in de algemeene literatuur
opgave der Kruipende dieren genoemde werken 
len te vermelden: Sal. Muller en Herin. Schlegel. 
Over de krokodillen van den Indischcn Archipel, 
uit C. J. Tomminck. Verhand. Natuurl. Gescli. 
Nederl. Overz. Bezitfc. Zoölogie, Leiden, 1839—1844; 
Max Webcr. Rep til ia from the Malay Archipclago I 
Sauna, Crocodilia and Chelonia, uit: Zoöl. Ergebn. 
Reise Niederl. Ost-Indien Bd. I, Leiden 1890; 
G. A. Boulenger. Calalogue of the Chelonians, 
Rhjnichocephalids and Crocodilcs in the British 
Museum. London, 1889; G. A. Boulenger, On 
the occurrence of Schlegels’ Gavial (Tomisloma 
Schlegdi) in the Malay Peninsula, with remarks on 
the atlas and axis of Crocodilians. Proc. Zoöl. Soc.
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London, 1890; Nelly de Rooy, Reptilien (Eidechsen, 
Schildkröten, Krokodilen) Nova Guinea, Résult. 
Expéd. scient. néerl. Nouv. Guinee, zoölogie, Vol. 
V 1909.; Dan. de Lange Jr. und Nelly de Rooy, 
Amphibien und Reptilien, uit Alfred Maass. Durch 
Zentral-Sumatra, Berlin, 1912; Nelly de Rooy, The 
Rept iics of the Indo-Australian Archipclago I, 
Lacertilia, Chelonia, Emj'dosauria. Leiden 1915.

KROKOT. Riviertje op Java, residentie Batavia, 
stroomt langs Dèpok en vereenigt zich in de grach
ten van de oude stad” Batavia met de rivier van 
Batavia, de Tji-Liwoeng. Het wordt gebruikt voor 
den afvoer van het hout uit het bosch van Dèpok; 
de inlandsche naam van dc Balaviasche wijk Molen
vliet, Krokot, is van het riviertje afgeleid, dat op 
eenigen afstand W. van die wijk vloeit. De loop 
van de Krokot is kunstmatig gewijzigd, zooals 
sporen van den ouden loop ten W. van den tegen- 
woordigen bewijzen. Het riviertje heet eigenlijk 
„Kroekoet”, zooals het boven Batavia nog ge
noemd wordt, doch de Batavianen noemen het 
in hun eigenaardig Malcisch „Krokot”. In zijn 
bovenloop stroomt het door liet particuliere landje 
Mampang en heet daar „Kali Mampang”.

KROKOT (JAV.).Zie PORTULACA OLERACEA.
KROKOT TJINA (jav.). Zie EUPHORBIATKY- 

MIFOLIA.
KROMAN. Zie VAARTUIGEN. "
KROMONG. Zie MUZIEK on M UZIEKINSTRU- 

M ENTEN.
KROMONG-GEBERGTE. Een juist ton N. van

den Tjérimai aan zijn voet gelegen oudere eruptief - 
lceten met vele scherpe toppen, die zich als de 
tanden van een zaag tegen de lucht afteekenc». 
De hoogste top, de Goenoeng Kromong, is 585 M. 
hoog en gelegen in het district Pali’manan, afdeeling 
en residentie Cheribon; aan zijn voet zijn warme 
zwavelbronnen gelegen, waarheen vele inlanders 
en Chincezen gaan, orn genezing te zoeken voor 
allerlei kwalen, inzonderheid beenwonden.

KRONKEL-RIVIER. Een riviertje op de kust 
van Zuid-Niouw-Guinea tusschon de Eilanden- en

ll
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ïj Digoelrivieren; onmiddellijk ten Zuiden er van 
loopt de Cooksrivier, ten Noorden er van do Do- 
juussirivier, die in den Zuidelijksten tak van do 
Eilandenrivier valt, dicht bij do monding. Aan de 
Kronkel rivier ligt de groote kampong Birab (door 
de inboorlingen Savoena genaamd) die zich 
een lengte van ongeveer 700 M. langs do rivier 
uitstrekt en ruim 30 huizen met ongeveer 500 

Biroefoo aan de Do-

li
lt over

Vroeger loofde het Gouw premiën uit voor het 
dooden der krokodillen en hetl aan brengen hunner 
eieren; daar het echter bleek, dat dit aanleiding 
gaf tot het kunstmatig aankweeken van die die-

bewoners telt; de kampong 
juussirivier is nog grooter. De bevolking is tegen-

iraI
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Pandjang,_Lo 1 o, Soengei Pagoe en dc landstreek, 
, waardoor de Djocdjoean stroomt, zouden het meest 

door struma getroffen zijn. Op Noord-Sumatra komt 
struma endemisch voor in Mandailing on in hetbo- 
venstroomgebied van de Panc en de Bi la. Kleinere 
endemische strumagebieden zijn Serampci in Zuid-, 
de Pctalangan in Midden-, en de binnenlandon 
Déli en Sërdang in N.-Sumatra. Op Borneo is hot 
O. gedeelte van de Barito (de landen van do Patai 
en de Karau, de Negara- en Martapoerarivieren mot 
Tanah laoet, waar te Habalang 80 percent aan stru
ma lijdt) een strumagebied; ovenzoo in do W.-afd., 
in het stroomgebied der Kapoeas, het brongobied 
van do Sikajam en het land, waardoor de Melawi 
stroomt. Op Java is Kediri cgn struma-gebied en 
ook Dj ok j akarta,, tor wijl er nog enkele andere stro
ken zijn, waar struma endemisch voorkomt. Op Cele- 
bes wordt het To-Sigi’sche als struma-gebied opge
geven ; ook in de vroeger zoo genoemde Noorderdis- 
tricten, thans de onderafdeelingen Maros ep Pang- 
kadjéné, en in de Minahasa komen lijTTersaan struma 
voor. Op Bali, Timor en N.-Guineais hetstruma-ge- 
bied beperkt; in enkele dorpen op het eerste eiland 
lijdt dc helft der bevolking aan de kwaal.

Over de oorzaken dier ziekte is men in het onze
kere; soms wordt zij aan het drinken van onzuiver 
water toegesehreven (de Maleiers beweren dat sterk 
kalkhoudend water struma veroorzaakt), of ook aan 
de gesteldheid van den bodem, of aan hot schaarsch 
gebruik van zont, — zonder dat dit door de feiten 
absoluut bevestigd wordt, evenmin als de theorie, 
dat do gezwellen veroorzaakt worden door hot dra
gen van zware lasten op hot hoofd, daar struma ook 
bepaaldelijk in lagere streken voorkomt, en in 
sommige hoogerc streken niet gevonden wordt, 
ofschoon ook daar lasten op dezelfde wijze worden 
vervoerd.

Geneesmiddelen tegon dc kwaal schijnen nog met 
weinig gevolg beproefd te zijn. Daargelaten de be
zweringen, bij inlanders in gebruik, wordt ook door 
hen van minerale wateren gebruik gemaakt; de gis
sing, dat deze benuttigd worden wegens het jodium 
dat zij bevatten, schijnt onjuist, daar hun jodium- 
gehalie le gering is om krachtig te werken. In 
sommigo gevallen is baat gevonden bij hot gebruik 
van de schildklier, die de lijders moeten eten, of 
van uit deze klier bereide praeparaten.

De doekoens onder dc Minangkabau-Malciers 
op Sumatra geven als geneesmiddel de schalen van 
kippeneieren, waaruit de kuikens reeds gekropen zijn. 
Deze schalen worden verbrand met tapai karambië 
(Ara/ia dasyphilla Miq.-Filet) en daocn bindaloo, on 
de ascli wordt met afgekookt rijstwator vermengd 
op hot gezwel gesmeerd.

Een ander geneesmiddel bij dezen volkstam be
staat uit gëtali soedoe-soedoe (E uphorbia neriijolia 
L), dat vooral bij kleinere gezwellen wordt aange
wend. Ook klappormclk, waarin de geraspte bast vau 
don kutoonboom is uitgewrongen, wordt als medicijn 
toegediond. (.). P. Kleiweg de Zwaan. Bijdrage 
tot do anthropologie der Minangkabau-Maleicrs, 
1908).

Terwijl liet elders vaak voorkomt, dat cretinlsmo 
met struma gepaard gaat, is dit in don Ind. archipel 
zelden het geval; lijders aan cretinismc (zie aldaar) 
worden in de ondomisclio struma-gobiedon,slechts 
sporadisch aangotvolïen£.-y !,•- '

KROSOK. Zie TABAK.
KROSOK (jav.). Zie HIPTAGE/
KRUIDNAGELEN. De kruidnagel of Cciryophyl- 

lv.8 (Clove, Eng. ; Clou de girofle, Fr.; Gewürznelke,

over vreemdelingen erg opdringerig en hen vijan
dig gezind.

KROONDUIVEN. Zie DUIF.
KROONORDONNANTIËN. Zio WETGEVING.
KROPGEZWELLEN. De ziekclijke uitzetting van 

do schildklier, — ’t zij door omzetting van don in- 
houd der klicrcellen in colloïd (struma glandulosa), 
’t zij door overmatigen bloedrijkdom mot vaatuit- 
zettingen (s. vasculosa) — als kropgezwel (struma) 
bekend, en ook in Europa bij do bewoners van som
mige bergachtige streken voorkomende, doet zich 
in verscheidene gedeelten van den Ind. Archipel voor, 
vaak zelfs op uitgebreide schaal. Voor zoover de 
berichten reiken, treedt de struma in verschillendo 
vormen op; terwijl van de Balincezen vermeld wordt 
dat het gezwel meer links voorkomt, dcelon andere 
berichten mede, dat do zitplaats van hot gezwel 
vaker rechts den links werd opgemerkt, meestal in 
het midden of aan beide zijden. Soms worden de ge
zwellen beschreven als een ring, om don geheelcn 
hals zittende, of wel als twee sterk gezwollen en aan 
elkander gegroeide lilazen. De vorm wordt meestal 
gelobd opgegeven, soms als knollig, enkele malen 
glad. De consistentie is afwisselend van week tot 
zeer hard. De gezwellen doen zich voor van af eeno 
nauw merkbare zwelling, tot uitwassen, die zoo voor
uitsteken, dat het gelaat geheel wegvalt of die als 
een gevulde buidel naar beneden hangen. Hun om
vang wordt vergeleken met dien van een papaja, een 
pompelmoes, een van den bast onldano kokosnoot, 
een struisvogelei of een kinderhoofd. Soms worden 
zij zoo groot, dat zij bij het loopen met de handen 
gesteund of over den schouder geworpen moeten 
worden. Pijn of groot ongenvdt schijnt er niet door 
geleden te worden; toch wordt bericht, dat de ziekt o 
dc ademhaling bemoeilijkt, en dat de lijders moeilijk 
zwaren arbeid kunnen verrichten of vermoeiende

van

;

i

tochten maken. Hun stem heeft in don regel een 
onaangenamen klank. Ook in den Archipel schijnt 
over het algemeen dc ziekte meer bij mannen, dan bij 
vrouwen voor te komen; in den regel openbaart zij 
zich bij hot intreden der huwbaarheid, soms echtor 
vroeger, bij kinderen van 4—8 jaren, of ook wel op 
lat eren leeftijd, b.v. bij vrouwen, die gebaard hebben. 
Overerving zou, — althans als uit enkele waar
genomen gevallen een besluit mag worden opge
maakt, -— uitsluitend in de vrouwelijke lijn plaats 
hebben.

Niet overal in den Archipel schijnt de struma zich 
voor te doen. Uit de belangrijke en velo détails bie
dende studie van Prof. Willeen (Bijdr. t. t. 1. en vlk. 
Ve Ser. V, hl. 349) blijkt, dat zij endemisch voor
komt op Sumatra en Borneo, op Java in mindcro 
mate, en meer nog in de O. clan in do W’. helft, in 
Centraal-Colebes, op Bali en in N.W. Nieuw-Guinoa. 
Op dc overige eilanden komt struma wel voor, 
doch kan zij niet gezegd worden endemisch to 
heersehon.

Op Sumatra is het struma-gebied vrij uitgebreid. 
In de W. helft van het stroomgebied dor Moosi, 
Toelang-Bawang en Söpoelih is struma eene alge- 
meene kwaal; in Makakau zou het getal lijders 70 en 
80 percent bedragen, in Beialau en Itëdjang Am pat 
La wang 20 en 16 a 17 percent; in Pasëmah en hot 
gebied der Wai-Ompoc zouden de meeste menschen 
aan kropgezwellen lijden. In Midden-Sumatra strekt 
hol struma-gebied zich vooral uit van dc koten Goc- 
noeng Patali-Sembilan, Piek van Korintji en G. 
Toedjoeh ten Z., tot Bondjol ten N., omvattende do 
bovenlanden der Batang Hari, der rivier van Indra- 
giri en dor Kampar-Kanan; Soepajang, Alalian-

*
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langen, onduidelijken vierkanten eierstok, tweehok
kig. met talrijke eieren in elk hokje, 4 kleine drie
hoekige kelkbladeren, 4 bijna cirkelronde, tot een 
hoofdje van ca. 4 ra.M. over elkander gelegen 
kroon bladen, talrijke meeldraden en een korten, 
door een vierhoekigen wal omgeven stijl. (Eeno 
monstrositeit met meer kelkbladen, is de beroemde 
Indische „Koningsnagel” van Maldan, waaromtrent 
Rumphius [II, blz. 11] een uitvoerig relaas geeft). 
Zij bevatten in talrijke, meest aan den omtrek bij 
elkander gezeten, grootc klieren, alsmede in do 
parenchymcellcn 15—20 % sterk riekende actlieri- 
sche olie, die overigens in alle groene deelen van den 
boom, met name de bladeren, voorkomt en die deze 
specerij zoo gezocht doet zijn. Door destillatie 
wordt de bekende nagelolie (o 1 e u m caryo- 
p h y 11 o r u m ) uit de bloemknoppen verkregen. 
Deze olie is een belangrijk handelsartikel, dat in 
de pharmacie (voor tandtineturen enz.) en de in
dustrie (o. a. voor zeep en reukwerk) velerlei toe
passing vindt. Ook in de microscopie gebruikt 
men nagelolie. Zij kan ook dienen als grondstof 
voor de fabriekmatige bereiding van vanilinc. Do 
olie is zwaarder dan water: het hoofdbestanddeel 
is een phenolachtig lichaam: cugenol. Dit be
standdeel komt ook in andere planten voor, zoo 
in den wortel van de in Nederland inheemscho 
plant Qcum urbanum, die daarom dan ook eer
tijds als nagelwortel (Radix caryophyllala) in do 
apotheek voorkwam, alsmede in de bloemen van 
Dianthus caryophyllus, de Duitsche N e 1 k c. De 
nagelolie wordt in de chemische fabrieken gedes
tilleerd uit de kruidnagels, of, zoo deze hoog in 
prijs zijn, uit de nagelstclen (C 1 o v e stal k s, 
Ping. ;Griffes de girofle, Fr.) die voor dat 
doel (en ook ter vervalsching van de kruidnagels) 
in den handel zijn; zij bevatten 5 a 6 % olie.

Terwijl, naar het schijnt, de Noordelijke Mo- 
Jukken het vaderland van den kruïdnagelboom zijn, 
werd hij waarschijnlijk reeds vóór de komst der 
Portugeezen naar Ambon en de Oeliasers overge
bracht, tot welke '"eilanden jaren lang do teelt 
beperkt is gebleven. Wanneer de kruidnagols het 
eerst naar Europa kwamen, is niet bekend; het 
vroegste zekere bericht deze specerij betreffende, 
is dat van den Griekschcn koopman Kosmas 
Indikopleustes, die omstreeks 050 leefde, In de 
middeleeuwen waren zij zeer kostbaar en zeld
zaam, doch het gebruik nam snel toe na de ves
tiging der Portugeezen in het Oosten. Do beschrij
ving van den boom op zijn natuurlijke groeiplaats 
kon reeds in 1504 door Ludovico do Barthema uit 
Bologna geleverd worden, en daarna, in 1521, door 
Pigafelli, den metgezel van Magelhaes. Naast het 
monopolie van de nootmuskaat was liet vooral 
de alleenhandel in kruidnagelen, welke het bezit 
der Molukken voor de Europeanen in vorige eeu
wen begeerlijk maakte, daar deze specerijen toen 
uitsluitend op die eilanden werden verkregen en 
de handel daarin grootc voordeelcn afwierp. Do 
O.-I. Compagnie streefde spoedig naar het mono
polie van dit product, aanvankelijk door het slui
ten van overeenkomsten met de inlandscho vorsten 
of bevolking, waarbij bedongen werd dat de na- 

haar zouden worden afge
staan. Herhaaldelijk werden deze overeenkomsten 
geschonden en om het monopolie te handhaven 

de Comp. haar toevlucht tot zeer strenge 
maatregelen; in de eerste plaats tot het uitroeien 
(extirpeeren) van de boomen op de eilanden, die 
niet direct onder haar bestuur en toezicht stonden

d.; Boenga lawang 1) Tjëngkèh, Mal.; Polawa, 
meerv. Polawanno in de Oeliasers) is de bloemknop 
van den boom Caryophyllus aromaticus L. (= Euge- 
nia caryophyllata Thunb.), behoorendc totdcMyr- 
taceeën, en vermoedelijk oorspronkelijk in de Noor
delijke Molukken 
plant is, door haar 
fraaie boom, die een hoogte van 30 tot 40 voet 
kan bereiken, doch waar zij gekweekt wordt, 
gewoon lijk getopt en lager gehouden wordt om 
de nagels gemakkelijker te kunnen plukken. De 
nagelboom heeft ietwat het voorkomen van een 
berk. De kruiswijze geplante eivormigc, stijve, 
eenigszins opstaande, 12 c.M. lange bladeren zijn 
aan de oppervlakte en de stelen rood getint; de 
bloemen, die de kleur van perzikbloesem hebben, 
groeien aan de uiteinden der takjes in kleine tros
sen; de bloemknoppen bestaan uit een kellcbuis, 
gekroond met 4 tot een half-bolvormig deksel 
gesloten witte bloemblaadjes, welke bij het bloeien 
zich openen en dan dadelijk af vallen. Zoodra de 
bloemkroon begint te verwelken, wordt de kelk 
eerst geel en dan rood; in volledigen staat hebben 
de bloemknoppen de gedaante van een kleinen 
spijker of van een nagel. Wordt aan de bloem de 
gelegenheid gegeven zich tot vrucht te zetten, dan 
zwelt het vruchtbeginsel onder aan den kelk, en 
ontwikkelt zich tot den moer nagel of antho- 
phyllus, eene vrucht van de grootte en den vorm 
eener kleine olijf, 2—21/» c.M. lang en 6—10 m.M. 
breed, die veel minder olie bevat dan de bloem
knop en hoofdzakelijk tot voortplanting dient, 
doch ook wel in suiker en wijn geconfijt wordt. 
In het midden zijn deze moemagels gezwollen, 
naar beneden kort gestoeld, naar boven nog met 
de vier kelkslippen gekroond; binnen den vrucht- 
wand ziet men één groot zaad met hoornigc zaad
lobben. De boom wordt uitsluitend door zaden 
voortgeplant; hij draagt gewoonlijk eerst in het 
12e jaar vrucht (soms reeds in het 8e) en kan een 
leeftijd van 75 jaar en nog meer bereiken. In Ned.,- 
Indië is de nagelcultuur grootendeels een volks
cultuur. Aan de verzorging der planten wordt 
weinig moeite besteed; waar de boomen geregeld 
worden aangeplant wordt gezorgd voor schaduw- 
boomen, zoolang zij nog niet volwassen zijn, ter
wijl ook de bodem wordt schoon gehouden. De 
geurigheid der nagels neemt door de cultuur toe; 
van de wilde boomen (op de Philippijnen) zijn de 
bloemknoppen weinig aromatisch.

De kruidnagel is de nog ongeopende bloem, 
die van den boom verwijderd wordt vóór zij tot 
vruchtzetting overgaaf; de oogsttijd is van Octo- 
ber tot December. De nagels worden met de hand 
afgeplukt; de hooger hangende worden afgeschud 
of met kromme stokken afgeslagen, waarbij men 
zorgen moet de boomen niet te beschadigen, daar 
dit voor latere oogsten zeer nadeelig kan zijn. 
Daarna worden zij op grootc horden uitgespreid 
en met bladeren bedekt, waarna men ze aan den 
rook van een zacht houtvuur blootstelt en vervol
gens in de zon laat drogen; ten slotte worden zij 
verpakt en verscheept. De aldus verkregen kruid
nagelen zijn donkerbruin. Zij zijn zwaarder dan 
water en bestaan uit een steelvormigen, ca. 12 mm.

(Makian) thuis belioorend. De 
.rclmïït/ altijd groen loof, een
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gelen uitsluitend aan

i]
1) Boenga lawang worden ook de vruchtjes 

Cin7iamomum-moi% genoemd, zie Dl. I, bl. 
491 en 772. Volgens Crawfurd’s Dictionary heet de 
kruidnagel in de Molukken ook gaumedi.
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Rcg. .Rcgl. van 1830 (art. 82) en 1836 (art. 70, 
106) werd bepaald, dat zonder ’s Koninga machti
ging geen verandering in het stelsel mocht wor
den aangebracht; het Rcg. Regl. van 1854 bevatte 
geene dcrgclijko bepaling, terwijl de wet van 8 Sopt. 
1853 (Ind. Stb. 1854 no. 46) reeds het verbod van 
de vaart in de Molukkcn had opgeheven, een maat- 
regol die weinig baatte, daar de vreemde schepen 
ten gevolge van de verplichte levering der nagelen 
aan het Gouv. geen retourladingen konden krijgen. 
(Zie P. A. van dcrLith, Ncd. O.-Indië, II, bl. 152).

Spoedig daarna werd ook daaraan een einde 
gemaakt en het gchcelo stelsel opgeheven. Niet
tegenstaande de geringe betaling aan do bevol
king, leverde de cultuur voortdurend aan het Gouv. 
verlies op, zoodat, naar men berekende, het pikol 
nagelen, dat in 1863 tegen / 16.121/, verkocht werd, 
der Regeering op ongeveer ƒ 40 te staan kwam. 
Bij Ind. Stb. 1863 no. 169 werden de verplichte teelt 
en levering der nagelen met 1 Jan. 1864 afge
schaft, maar als overgangsmaatregel zouden tot 
uit. Dec. 1868 do nagelen, die de bevolking vrijwil
lig inleverde tegen bepaalden prijs worden aange
nomen. Met dien datum staat de nagelcultuur 
geheel buiten bemoeiing van het Gouvernement. 

f^lLang te voren was het natuurlijk monopolie, 
door cTè”'Möruklferr'b'èz01en, reeds verbroken. In 
1770 werd de boom op Mauritius en Réunion, 
in 1773 in Cayenne en ectiige der Caraïben inge
voerd, en omstreeks 1800 is hij van Mauritius 
naar Zanzibar overgebracht. Tijdens de eerste 
Engelsche inbezitneming der Molukken werden 
nagelplantjes naar Penang uitgevoerd en de cul
tuur aldaar ingevoerd. In vele dezer landen heeft 
zij echter geenszins tot belangrijke resultaten ge
leid; op Réunion werden de lcruidnagelplantages 
in 1879 door een cycloon vernietigd. Wel is de 
cultuur geslaagd op do eilanden Zanzibar en Pem- 
ba aan Afrika’s Oostkust, op 6° Z.B. De kruid- 
nagelteelt wordt daar op zeer groote schaal door 
de Arabieren gedreven. In onzen Archipel werd 
de cultuur tijdens het Eng. bestuur naar Bcnkoelen 
overgebracht en vandaar over Sumatra verspreid; 
op Java wordt de nagelboom o.a. op enkele par
ticuliere landerijen gekweekt.

Over het algemeen is de nagelcultuur in den 
Archipel niet bloeiend; de lage prijzen dragen daar
toe bij, terwijl de plant hier en daar door ziekte 
geteisterd wordt, waaraan vele boomen sterven. 
Ook bestaat in de Molukken nog steeds weerzin 
tegen do specerijenteelt. De uitvocr uit Neder- 
landsch Indië bedroeg in de laatste jaren, waar
omtrent gegevens beschikbaar zijn, de volgende 
hoeveelheden in K.G.:

on waar dus de handel moeilijk viel tegen te gaan. 
De eerste „extirpatie-tocht” had plaats door do 
vloot van L’Hermite in 1625. Deze handelwijze, 
waardoor der bevolking, zonder cenige vergoc- 
ding, groote schade word berokkend, gaf aanloi- 
ding tot verschillende opstanden, die door Demmer 
en Do Vlamingh met groote kracht, doch ook met 
groote wreedheid, werden gedempt. In 1652 werd 
een verdrag gesloten met Mandarsah, vorst van 
Tcrnate, waarbij deze tegen zekere uitkeering toe
stond, dat alle nagclboomen in zijn rijk zoudon 
worden uitgeroeid, zoodat de nagelteelt beperkt 
zou worden tot Ambon en de Oeliasers, evenals 
de notenteelt tot de Banda-cilanden; de Comp. 
verkreeg daarvoor het dubbele voordeel, dat zij 
alleen meester van den handel was en dat tevens 
de productie der specerijen zeer beperkt werd en 
daardoor hooge prijzen bedongen konden worden. 
De extirpatie-toehten werden nu geregeld gehou
den en daarvoor van de zoogen. hong i- to chten 
(zie HONGI) gebruik gemaakt, waardoor de produc
tie van de nagels aanmerkelijk beperkt en aan de 
bewoners der overige eilanden een voornaam mid
del van bestaan ontnomen werd. Doch ook in ge
noemde eilanden, waar de bevolking verplicht was 
nagelen te telen en die tegen bepaalden prijs 
aan de Comp. te leveren, trad deze zeer hard
vochtig op. In verband met haar streven, het 
product door beperkte voortbrenging op hooge 
prijzen te handhaven, waartoe zij soms zelfs een 
gedeelte van haren voorraad liet verbranden, werd 
de teelt binnen zekere grenzen gehouden en werd 
nu eens de aanplant verboden, ja zelfs hier en daar 
het plantsoen uitgeroeid, dan weder, als men voor 
te kleine oogsten vreesde, last tot aanplanting 
gegeven. Was do Comp. bang voor een al te 
rij.kc] ij ken oogst, dan werd dat jaar een bijzonder 
groote hongi bevolen en de tijd zóó gekozen, dat 
die samenviel met den nagelpluk. De bevolking 
vond dan bij terugkomst al haar product tot mocr- 
nagelen gerijpt en dus waardeloos. Vreemde schepen 
werden voorts zorgvuldig uit de Molukken geweerd.

Toen na het herstel van Nederlands onafhanke
lijkheid de Molukken, die in handen der Engel- 
schen geraakt waren, weder in onzo macht kwamen, 
werd liet monopolie der nagclon, thans ten bate 
dor regeering, aldaar met angstige zorg gehand
haafd, niettegenstaande do nagelcultuur reeds 
oldors was ingevoerd, en werden zelfs, toen liet 
tractaat van Maart 1824 de vrije vaart in Ned.- 
Indiö openslelde, de Molukken daarvan uitdruk
kelijk uitgezonderd. Van der Capellen die een 
bezoek aan de Molukken bracht, overtuigde 
zicli van de ellende, welke het gevolgde stelsel aan 
do bevolking veroorzaakte; hij maakte een cindo 
aan de hongi- en extirpatie-toehten en liet de 
bevolking vrij de producten te kweoken, die zij 
zelve wilde telen (Ind. Stb. 1824 no. 19aart. 163— 
165); do grondslavernij, die do inboorlingen be
lette, hun dorpen metterwoon te verlaten zonder 
toestemming der hoofden of van het bestuur, 
zou worden ingetrokken. Zijne plannen tot ver
zachting van het lot der bevolking vonden in heb 
moederland weinig bijval; de verplichte teelt en 
levering der nagelen en de grondslavernij werden 
gehandhaafd, en geene andere dan Nederlandsche 
schepen indeMolukken toegclaten (Ind.Stb. 1827no. 
80). In afwijking van het beginsel der Comp. zou 
echter naar het verkrijgen van do hoogst mogelijke 
productie gestreefd en daardoor aan de bevolking 
meer goldelijk voordeel verschaft worden. Bij do
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KRUIDNAGELEN -KRUIPENDE DIEREN.4nS

huidige periode sterk verminderd on zijn voor
namelijk kleine land vormen overgebleven met 
een wegens hun koudbloedigheid in hoofdzaak 
tot tropen en eubtropen beperkte verbreidings- 
mogelijkheid.

De tegenwoordig levende vertegenwoordigers 
dezer klasse kunnen in 4 orden worden ver
deeld :

Rhynchoceplialia, waarvan het eenige overge
bleven lid Sphenodon of II aller ia vele primitieve 
konroerken vertoont en alleen in N.-Zeeland voor
komt.

Chclonia (Schildpadden, zie aldaar),
Emydosauria (Krokodillen, zie aldaar).
Squamata (geschubde Reptielen), welke orde 

weer uit twee onderorden bestaat: Lacerlilia 
(Hagedissen, zie aldaar) en Ophidia (Slangen, zie 
aldaar).

Behalve van de Rhynchocephalia komen in den 
Oost-Indischen Archipel van alle orden der Krui
pende dieren talrijlce vertegenwoordigers voor, 
zoowel wat het aantal der soorten als wat dat 
der individuen betreft. Hoewel het over het ge
heel genomen landdieren zijn, hebben zich enkele 
Kruipende dieren gedeeltelijk aan het leven in het 
zoete water aangepast, zooals de waraan (Varanus) 
Mal. bijawak, of in sterkere mate enkele groe
pen van Slangen o.a. Ilomalopsinae, Acrochor- 
dinae1) en de beide families der weekhuidige 
Schildpadden (Trionychidae en Carettoclielyidae), 
terwijl andere vormen geschikt zijn voor een korter 
of langer verblijf in zee, zooals de gewone krokodil 
(Crocodilus porosus Schneider) resp. de marine- 
sckildpadden (Chélonidae en Dermochelyidae) of 
uitsluitend in zee voorkomen, zooals de werke
lijke Zeeslangen (IJydrophinae). Onder do terrestre 
Reptielen vindt men vele boomvormen, zooals do 
meeste Agamidae (inzonderheid het vliegende 
draakje, Draco volans L. met zijn valscherm), vele 
Gechonidae (tokèk en tjetjak, beide Mal.) en enkele 
boomslangen (Dendrophis, Dryophis, Chrysopclca 
e. a.), terwijl andere Kruipende dieren een gra
vende en min of meer volkomen onderaardsche 
levenswijze hebben aangenomen, zooals de Ty- 
pllopidae (blinde slangen) en Ihysiidae. onder do 
Slangen en do Scincidae (kadal) onder de Hage
dissen. De overige landvormen leven grootendecls 
overdag, waarbij zij veelal de eigenschap bezit
ten, zich bij gevaar bliksemsnel in hunne schuil
plaatsen te kunnen terugtrekken of door bescher
mende kleuren vervolging te bemoeilijken.

Ten slotte zijn er enkele slangen bekend, die 
in holen leven (o.a. Coluber tacniurus Cope).

Hoewel de meeste Reptielen van dierlijk voed
sel leven en hun prooi veelal levend nuttigen, 
is toch het aantal, dut zich met planten voedt, 
grooter dan men oppervlakkig verwachten zou. 
Daarbij is het opvallend, dat soms naverwante 
soorten er een zeer uitecnloopend dieet op na hou
den. Zoo is de groot e of groene zeeschildpad (Chc
lonia mydas L.), die het eetbare vleesch oplevort,

Als men bedenkt, dat de jaarlijksche wereld
productie G—9 milliocn K.G. bedraagt, dan is 
hot duidelijk hoezeer dit kostelijk product onzer 
„Specerg-eilanden” in betcekenis gedaald is. Hot 
is niet onmogelijk, dat in de toekomst de kruid- 
nagclteelt in de Molukken weder meer van belang 
zal worden en ten decle het verloren terrein zal 
herwinnen. De Molukschc nagelen worden in den 
handel nog steeds verkozen boven de Pemba- 
Zanzibar-waar, voor welke lagere prijzen worden 
betaald. Zoolang echter Zanzibar nog overpro
ductie heeft en de prijzen van dien aard zijn, dat 
zij nauwelijks de moeite van het plukken loonen, 
behoeft men op het verafgelegen Am bon niet aan 
concurrentie te denken.

Door de inl. bevolking worden de nagels wei
nig als specerij gebruikt; een eigenaardige tak 
van industrie, door sommige Christen-inlanders op 
Am bon uitgeoefend, is het nabootsen van allerlei 
voorwerpen: huizen, schepen, enz., in kruidna
gelen, waartoe de bloemknoppen, voordat zij 
gedroogd zijn, met dunne draden aan elkander 
worden geregen.

KRUIPENDE DIEREN (Reptilia). Klasse van
koudbloedige, gewervelde dieren, die hun gchecle 
leven door longen ademhalen en een onvolledige 
scheidingswand tusschen de beide hartkamers be
zitten, terwijl de hartboezcins volkomen van 
elkaar gescheiden zijn. Uitwendig zijn zij door 
hoorn of beenschubben bedekt en huidklieren
ontbreken bijna geheel. Er is slechts één achtor- 
hoofdsknobbel (soms in 3 stukken verdeeld) aan
wezig, de onderkaak bestaat uit meerdere been
stukken en articuleert niet direkt met den schedel, 
maar is met dezen laatsten door het vierkants- 
been (quadratum) verbonden. Urine- en geslachts- 
wegen monden in het einde van den darm uit 
(cloaca). Voortplanting door middel van zeer 
dooierrijke (meroblastischo) eieren, welke soms 
een deel der ontwikkeling in den eileider door
maken (ovovivipariteit). Het embryo wordt even
als bij vogels en zoogdieren door primaire eivlie- 
zen omgeven en ontwikkelt zich daardoor in een 
gesloten vloeistof blaas: de amnionholte; vandaar 
dat de gemeenschappelijke naam dezer drie groe
pen Amniota is. Tijdens het embryonale leven 
dient do sterk vergroote urineblaas (allantois) 
als ademhalingsorgaan. Het optreden van arnnion 
en allantois hangt samen met het feit, dat er geen 
in het water levende larve voorkomt, zooals bij 
Amphibiën. Op deze wijze wordt dus gezorgd, 
dat de eerste ontwikkeling der teere jonge dieren, 
voor de geboorte, toch in een vloeistofomgeving 
plaats vindt. Terwijl in bet secundaire tijdperk 
(Mesozoïcum) met zijn uniform, warm klimuat 
do verschillende orden der Kruipende dieren in 
alle denkbare milieu’s de domineerondc rol speel
den en do plaats innamen, nu door Zoogdieren, 
Vogels en Reptielen gezamenlijk bekleed, waar
door men terecht van het tijdperk der Reptie
len mag spreken *), is hunne beteekenis in de

:
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si
*) Zoo beheerschten de Vischreplielen (Ichthy- 

osaurii), Slanghalsreptielen (Plesiosaurii) en later 
do z.g. Zeeslangen (Pythonoinorpha) te 
met talrijke Schildpaddensoorten en een enkele 
familie van Krokodillen (Metriorhynchidae) den 
oceaan en namen wat grootte en levenswijze 
betreft de plaats in der huidige Walvischachti- 
gen (Celacea), terwijl de vliegende Plerodaclyla 
de rol der Vogels vervulden

Schrikreptiolcn (Dinomurii) door hunne levens
wijze gedeeltelijk met de groote Hoefdieren, 
gedeeltelijk met do grootere Roofdieren onder 
de Zoogdieren te vergelijken zijn.

l) Hoewel grootendecls in den benedenloop der 
rivieren levende, dringen de vertegenwoordigers 
dezer beide slangcngroepen ook van tijd tot tijd 
in zee door. Zij schijnen dus evenzeer in zoet-, in 
brak- als in zoutwater te kunnen gedijen.
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tanden), waartoe vorroweg do meeste onschade
lijke slangen behooren, over het geheel genomen 
eicrleggend zijn.

Ook wat liet voorkomen der Reptielen betreft, 
bezit do Oost-Indischc Archipel liet karakter 
een overgangsgebied tusschen do rijke fauna 
de Indische of oriëntale Rcgiocn, welke tot op 
zekere hoogte met die van het Aethiopischo ge
bied verwant is, en de verarmde fauna der Austra
lische Regioen, terwijl een niet te loochenen over
eenkomst met de Neotropcn aanwezig is. Daarbij 
moeten N.-Guinca en de omliggende eilanden 
geheel tot do Notogaea gerekend worden, terwijl 
Sumatra, Java, Borneo on de Westelijke kleine 
Soenda-cilanden zich het naast bij het vasteland 
van Voor- on Achter-Indië aansluiten en als Indo- 
Maleisch overgangsgebied kunnen beschouwd wor
den. De Oostelijke helft van den Archipel (Celebes, 
Molukken en Tiinor) vormt dan het Austro-Ma- 
leische overgangsgebied 1).

Aangezien do grondslag der tegenwoordige 
verdeeling in orden en families bij de Reptielen 
reeds in het secundaire tijdperk gelegd is en de Me- 
sozoïsche dierenwereld door de toenmaals aanwe
zige, uitgebreide verbindingen der continenten een 
kosmopolitisch karakter gedragen heeft, zijn in 
het algemeen uit de verspreiding der Kruipende 
dieren geen belangrijke uitkomsten op zoögeo- 
graphisch gebied te verwachten.

Onder de Schildpadden zijn de 2 marine families 
der Chelonidae (gewone Zeeschildpadden) en der 
Dermochélyidae s. Sphargidae (Lcderschildpadden) 
circumtropisch, ook wat de geslachte;! en soorten 
betreft. De gewone Landschildpadden [Testiduni- 
dae) zijn als familie eveneens kosmopoliet, maar 
daarbinnen heeft een groote mate van geogra- 
phische differentiatie der geslachten en soorten 
plaats gevonden. Van de 9 Oost-Indische genera, 
zijn er 7 oriëntaal en 6 daarvan komen alleen in 
het Indo-Maleische gedeelte van den Archipel

herbivoor, terwijl Chelonia imbricata L., die het 
echte schildpad oplevert, van visschcn on week
dieren leeft. De echte landschildpadden (Teshdu- 
nidae) zijn meestal planteneters, terwijl do zoet
water bewonende Trionychidac uitsluitend 
nivoor zijn. Slangen zijn over het geheel vlecsch- 
ctend, waarbij de grootere vormen de prooi tot 
een soort worst kneuzen, en haar mot speeksel 
weekmaken, alvorens haar te verzwelgen. Enkele 
slangen zijn evenals de waranen gevreesde eier- 
dieven. Echte verscheurende Reptielen zijn alleen 
do Krokodillen. De meeste Hagedissen zijn inseeti- 
voor, zooals de meerderheid der Agamidae, Ge- 
ckonidac en Lacertidae, terwijl de gravende vormen 
zich natuurlijk met wormen, insektenlarven en 
dergclijken voeden.

Hoewel do mannetjes bij vele hagedissen wat 
kleurpatroon en huid aanhangselen betreft of door 
de afwezigheid van dij- of liesporiën van de wijfjes 
verschillen, zijn dergelijke secundair-scxueele ken
merken hier lang zoo sterk niet ontwikkeld als 
bij Vogels en Zoogdieren, terwijl slechts in enkele 
gevallen bijzondere gedragingen van de mannelijke 
dieren in den paartijd zijn waargenomen o. a. 
vechtlust bij mannetjes van den boenglonhagedis 
(Calotcs) en het voortbrengen van muzikale tonen 
door mannetjes van landschildpaddensoorten on
der die omstandigheden. De eieren, die meestal 
oen hoorn- of perkamentachtige schaal bezitten 
(alleen bij Reuzenlandschildpadden en bij Gecko’s 
komt een echte kalkschaal voor), worden in warm 
zand, rottende bladeren of andere broeiende af
val gelegd en komen daar, meestal zonder bijzon
dere uitwendige broedzorg, tot ontwikkeling. In 
vele gevallen heeft echter een deel der embryonale 
ontwikkeling in den eileider van het moederdier 
plaats (inwendige broedzorg). Slechts in één go- 
val, ril. bij den Australischcn stompstaarthagedis 
(Trachysavrus rugosus Gray) kan van echte vivi- 
pariteit gesproken worden, aangezien de eischaal 
geheel ontbreekt; in alle andere gevallen heeft 
men bij Reptielen te doen mot het ontwikkelon 
van geschaalde eieren in den eileider (ovovivi- 
pariteit), waarbij somtijds het ei nog voor het 
uit komen der jongen gelegd wordt, somtijds do 
Heimal reeds in den eileider door het jonge dier 
verbroken wordt en dus lovende jongen gebaard 
worden. In het algemeen kan men deze ovovivi- 
pariteit nis een aanpassing aan bijzondere levens
wijzen opvatten, bv. bij gravende vormen zooals 
de slangengenera Typhlops*) en Cylindrophis en 
de hagedissen familie dor Scincidae (kadal), of 
bij uitsluitend aquatiole vormen zooals do llydro- 
phinae (zeeslangen), en de Ilomalopsinae on Acro- 
cliordinae (zoet- en brak waterslangen). In andere 
gevallen is een dergelijk verband tusschen vivi- 
paritcit en levenswijzo niet zoo gemakkelijk te 
leggen. Zoo zijn de eigenlijke Boa’s levendbarond, 
terwijl de naverwante Pythons eieren leggen. 
De giftige Viperidae (addorachtigen) vertoon on 
meestal neiging tot verschillenden graad van 
ovoviviparitoit, zooals onder de oriëntale slangen 
bij do driehoekkopslang (Ancislrodon Irigonocc- 
phalus) en bij sommige soorten van het geslacht 
Luchesia s. Bolhrops, het geval is, terwijl de Aglyphe 
Colubridac (Ringslangachtigcn zonder gegroefde
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*) Behalve van eenige algemcene, zoögeogra- 
phische werken, zooals: A. R. Wallace, The 
geographical Distribution of Animals. Lon- 
don, 1876. — F. E. Beddard, A Tcxtbook of 
zoögeography. Cambridge, 1895. —, werd voor 
de verspreiding der Oost-Indische reptielen in 
hoofdzaak gebruik gemaakt van:

G. A. Boulenger, Catalogue of the Lizards in 
the British Museum, Vol. I—III. London, 
1885—87. — ld., Catalogue of the Chelonians, 
Rhynchocephalians and Crocodiles in the Bri
tish Museum. London, 1S89. •— ld., Catalogue 
of the Snakcs in the British Museum, Vol. 
I—III. London, 1893—96. — P. und F. Sara- 
sin, Uber die geologische Geschichto der Insel 
Celebes auf Grund der Thierverbreitung, Wies- 
baden, 1901. — Hans Gadow, Amphibia and 
Reptiles. The Cambridge Natural History, 1901. 
— R. Lydokker, Reptiles, in: J. T. Cunningliam, 
Reptiles, Amphibia, Fishes and lower Chordata, 
uit: Animal Lifo an cvolutionary Natural His
tory. London, 1912. — Franz Weruer, Lurcho 
und ICriechtiore. Bd. I und II uit Brehm’s, 
Tierlcbon 4. Auflage. Leipzig und Wien, 1912— 
13. — Nolly do Rooy, The Reptiles of the Indo- 
Australian Archipelago, Vol. I. Laccrtilia, Che
lonia and Emydosauria. Leiden, 1915.

(Zie verder do algemeone Literatuuropgave 
aan het einde van dit artikel.)

>) Zie Cunningliam. Reptiles, Amphibians, 
Fishes, uit: Animal Life, an cvolutionary natural 
history 1912, p. 68.
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Australische Pygopodtdae nl. Li ah'8 ook in N.- 
Guinea voorkomt. Van de Hagedissen moet nu 

g vermeld worden: Lanthanotis borneensis Sleind. 
do naaste en ccnige verwanten, 2 soorten 

het geslacht Ileloderma (het zoogen. Gila- 
monstcr) in Mexico, N.-Mexico en Arizona thuis 
behooren. Waarschijnlijk hebben wij hier to doen 
met relicten van een vroeger over een aaneenge
sloten gebied verspreide familie.

Onder de Slangenfamilies zijn alleen do Xcno- 
peltidae (mot I geslacht en 1 soort) typisch voor 
het Indo-Australische gebied, terwijl do gravende 
Ilysiidac en de Amblycephalidae (dubbelkopslan- 
gen) aldaar en in de neotropen voorkomen. Do 
andere Oost-Indische slangsoortcn behooren tot 
de kosmopolitische families der Typlüopidae (gra
vende en blinde vormen), Boidae (boa’s), Colu- 
bridae (ringslangaclitigen) en Vipcridae (adder- 
achtigen). Bij de verspreiding der onderfamilies 
en geslachten treedt in het eenc geval een zekero 
overeenkomst met tropisch Amerika, in het andere 
geval een zekere verwantschap van do Indo- 
Australische Slangcnfauna met die van het Aetliio- 
pisch gebied naar voren. Zoo komen de echte 
Pythons (een onderfamilie der Boidae) alleen in 
de tropen der oude wereld voor l), terwijl de meer 
Neotropische Boinae (boa’s in engeren zin) in het 
Austro-Maleisch gebied, in N.-Guinea en Poly- 
nesië door het geslacht Enygrus vertegenwoordigd 
worden a). Van de uitgebreide familie der Colu- 
bridae zijn de belangrijkste onderfamilies, zooals 
Colubrinae, Dipsudomorphinae, Elapinae 3) kosmo
poliet, terwijl de kleine groep der aquatiele Acro- 
chordinae Oriëntaal is met een enkel verwant 
slacht in Midden-Amerika, de zoet- en brakwater- 
bewonendo Homalopsinae van Bengalen tot N.- 
Australië voorkomen en de echte Zeeslangen (Ily- 
drophinae) van de Perzische golf tot aan de West
kust van Amerika verbreid zijn. Van de beide 
onderfamilies der Viperidae zijn de Palaearktischo 
en Palaeotropische Viperinae (adders in engeren 
zin) spaarzaam in het Indo-Maleischo deel van 
den archipel vertegenwoordigd, terwijl van de 
voornamelijk in» Noord- en Zuid-Amerika voor
komende Crotalinae (ratelslangachtigen) twee Neo
tropische genera met meerdere uitsluitend Oriën
tale soorten in het Westelijk deel van den Archi
pel aanwezig zijn.

Resumeerende kunnen wij vaststellen, dat 25 
van 39 (41) recente Reptielen families4) in don 
Oost-Indischen Archipel vertegenwoordigers bezit
ten en wel 7 van de 10 (11) Schildpaddonfamilies, 
de beide families der Krokodillen, 9 van de 18 (19)

voor, terwijl van de beide overige geslachten één 
(Oeoemyda) tevens in Zuid- en Middel-Amerika 
aanwezig is en het andere (Testvdo) kosmopoliet 
is. Van dit laatste geslacht is één soort (Tcstudo 
forsteni Schlegol en Muller) tot Celebcs en do 
Molukkcn beperkt, terwijl van het oriëntale ge
slacht Cyclcnms de soort Q. amboinensis Daud. 
aldaar en in het Indo-Maleische gebied voorkomt. 
Behalve de 2 bovengenoemde soorten zijn uit het 
Austro-Maleische gebied geen Landschildpadden be
kend, terwijl deze op de kleine Socnda-cilanden 
geheel schijnen te ontbreken, wanneer men Timor 
en omliggende eilanden uitzondert.

Een vierde kosmopolitische familie is dio der 
zoetwaterbewonende Triojiychidae (met weeke op
perhuid), welke grootcndcels tot het Indo-Ma
leische overgangsgebied beperkt is. Van de 3 
geslachten zijn echter 2 oriëntaal, terwijl het kos
mopolitische geslacht Trionyx alleen in oriëntale 
soorten voorkomt. Merkwaardig als voorbeeld 
discontinue verspreiding is het voorkomen van 
Trionyx sinensis Wiegm., op Timor, welke 6oort 
verder alleen in Annarn, Z.-O. China, Formosa 
en Japan wordt aangetroffen.

Onder de overige Schildpadden is men gewend 
de Pleurodira, die een zijdelingsche halsbeweging 
bezitten, als vrij primitief te beschouwen. Zij 
treden geologisch het eerst op en werden door 
de later verschijnende Cryptodira, welke in staat 
zijn de hals in een vertikale S-vorm, binnen het 

. schild terug te trekken, naar de Zuidelijke conti
nenten gedreven. Zoo komen de Chelyidae (Slang- 
lialsschildpadden) in Australië, N.-Guinea en Z.- 
Amerika voor, terwijl do Carettochelyidae, geken
merkt door het ontbreken van hoornschilden, tot 
N.-Guinea beperkt zijn. Ten slotte moet nog ge
wezen worden op het eigenaardige van het voor
komen in N.-Guinea van het geslacht Devisia, 
welk geslacht tot de overigens Neotropische, cryp- 
todire familie der Chehydridue behoort. Het met 
deze familie verwante geslacht Platysternum wordt 
echter in Indo-China en Z.-China aangetroffen. 
Onder de Emydosauria komen de vroeger holark- 
tische Gavialidae, krokodillen met langen, spitsen 
snuit, nu alleen in het Oriëntale gebied voor, 
waarbij het geslacht Gaviaïis tot het Ganges- 
Brahmapoetra systeem en het geslacht Tomistoma 
tot Malakka, Borneo en Sumatra beperkt is. Do 
echte krokodillen zijn ook nu nog kosmopoliet, 
met dien verstande, dat de geslachten Alligator 
en Caiman Neotropisch of Sonorisch zijn (met uit
zondering van Alligator sinensis Fauv. uit Z.-O. 
China), terwijl het geslacht Crocodilus circum- 
tropisch voorkomt. Van de 3 in onzen Archipel 
gevonden soorten van dit geslacht zijn er 2 tot 
het Oriëntale gebied beperkt, terwijl de derde 
meest voorkomende submarine soort Crocodilus 
porosus Sclmeid. van Voor-Indië tot de Fidsji- en 
Salomon-eilanden en van Z.-China tot N.-Austra- 
lië verbreid is. Onder de Hagedissen zijn de fa
milies der Gechonidae (tokèk, tjetjak) en Scincidae 
(kadal) circumtropisch, terwijl de Agamidae (dra
ken) en Varanidae (bijawak) alleen over het 
tropische gebied der Oude Wereld verbreid zijn. 
De Palaearktische en Palaeotropische familie der 
Lacertidae (hagedissen in engeren zin) wördt slechts 

oor één geslacht, Tachydromus, dat in geheel 
Oost-Azië voorkomt, vertegenwoordigd. Typisch 
voor het Indo-Australische gebied is de familie 
der pootlooze Dibamidae (met 1 geslacht 
soort), terwijl één

no
waarvan 
van

van

b,,!-

!
i

.

J) Met uitzondering van do aberrante vorm 
Loxocernus bicolor uit het Zuiden van Mexico.

s) Van do Boinae komen de geslachten Boa 
en Coralius ook op Madagascar voor, terwijl 
het geslacht Eryx mediterraan is; eigenlijk is 
dus deze onderfamilie bijna eircumtropisch to 
noemen.

®) De meest bekonde vertegenwoordiger der 
Elapinae, de brilslang (Nuja), is tot de tropen 
der oude wereld beperkt.

4) Welke cijfers*men als juist aanneemt, 
hangt daarvan af, of men het Schildpaddcn- 
genus Platysternum en het Hagedissendito Lan
thanotis als afzonderlijke families beschouwt of 
bij do Chelydridae resp. llelodermalidae onder
brengt, gelijk het besto voorkomt.

en

I en 1
de beide geslachten dervan

i
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Hagedissonfamilies *) on 7 van do 9 Slangenfami- 
lics. Wat hunne verspreiding betreft, zijn 11 dezer 
families kosmopoliet en wel 4 van do 7 Schildpad
denfamilies, één dor beido Krokodillenfamilies, 2 
der 9 Hagedissenfamilies en 4 der 7 Slangen fami
lies. Slechts 3 families van zeer beperkten om vang,

Tabel I. Ovorzioht van den samonhang der Reptielenfamilies van den Oost-Indischen Archipel met 
die dor andere regioencn 2).

een Schildpadden- on eon Hagedissen- en een Slan- 
gonfamilic, zijn tot hot Indo-Australische gebied 
boperkt, tor wijl do tweede Krokodillenfamilie de 
eonigo zuiver Oriëntale groep voorstelt, welke 
groep echter in het oudere Tertiair eon min of 
meer kosmopolitisch karakter gedragen heeft. Van

Van de O.-Indische 
Reptielenfamilies 

zyn:

Aantal
ondor- Orde of onderorde 

families
OndorfamilioFamilieAantal

Ckelonidae 
Sphargidae 
Testidunidae 
Trionychidae 
Crocodilidae 
Geckonidae 

l Scincidae 
Typhlopidao 
(Boidae) 
(Colubridae)

| (Viperidae)

Ohelonia

Ikosmopolitisoh 11 Emydosauria
Lacertilia

Ophidia3 Colubrinao
Dipsadomorphinae
Elapinae

Uitsluitend
Indo-Australisch

Ohelonia
Lacertilia
Ophidia

j Carettochelidae
I Dibamidae 
I Xenopeltidae

3

Emydosauria | Gavialidae
Lacertidao
Agamidac
Varanidao
Ilysiidao
(Boidae)

Lacertilia

Oriëntaal 0
Pythoninae
Homalopsinae
Hydrophinae

\
(Colubridae)
Amblycephalidae
(Viperidae)

Ophidiaö

Viperinae
Crotahnae

Ohelonia
Lacertilia
Ophidia

Chelyidae
Pygopodidae
(Colubridae)

iAustralisch 2
i Homalopsinae

Hydrophinae2

Lacertidae
Agamidae
Varanidae

Lacertilia

; Aethiopisch 3 Pythoninae
Boinae
Viperinae

(Boidao)1 Ophidia3
j (Viperidae)
l Chelyidae 
I Chelydridae 
j Hclodennatidae 

Ilysiidao

i Ohelonia
LacertiliaNootropisoh G

Pythoninae
Boinae

j Acrochordinat 
i' Hydrophinae

(Boidae)
Ophidia5

(Colubridae)
Amblycephalidae 
(Viperidae)

*) Families of ondorfamilies, alleen in het be
treffende en in het Indo-Australische gebied 
voorkomend, zijn cursief gedrukt, kosmopoliti
sche families, waarvan onderfamilies 
beperkte verspreiding vertoonen, zyn tussohen 
haakjes geplaatst. Malakka on do Philippijnen 
zijn tot hot Indo-Australischo gebied gerekend.

Crotalinae

«) Merkwaardig is hot ontbroken der palae- 
tropischo C karnaeleontidae, welke nog wol in Voor- 
Iudië voorkomen. De boenglon-hagedis (Calotes), 
welks kleur van groen tot vaalbruin veranderen 
kan, wordt in O.-Indië vaak ten onrechte ka
meleon genoemd, maar behoort tot do familie 
der Agamidae.

een meer

|
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de Australische fauna treedt hier duidelijk aan don 
dag, aangezien bijna een vierde van liet aantal ge
slachten (22 van 97) in de Notogaea voorkomen. 
Daarentegen is de overeenstemming met de Neo- 
tropen gering, maar altijd toch nog sterker dan 
die met het Aethiopisch gebied (8 resp. 5 van 97).

De verklaring dezer feiten ligt voor de hand. Aan 
het einde van het Krijt- en in den aanvang van het 
Tertiaire tijdperk, toen do kontinenten over het ge
heel nog in uitgebreide verbinding met elkaar ston
den, was de grondslag van de huidige verdeeling 
der Reptielen in orden en familie’s reeds gelegd. 
Vandaar de kosmopolitische verbreiding van velo 
familie’s en het discontinu voorkomen van relicten 
uit families met een vroeger aaneengesloten ver
breidingsgebied, zooals b.v. uit velo in hoofdzaak 
neotropischo families. De differentiatie der recente 
genera en soorten binnen deze groepen heeft echter 
voornamelijk in het Midden- en Bovcn-Tertiair 
plaats gevonden, toen langzamerhand een scheiding 
tusschcn de groote landmassa’s ging optreden en de 
tegenwoordige verdeeling in land en water is ont
staan. Blijkbaar heeft de verbinding met het vaste
land van Azië nog langen tijd een intensief karakter 
gedragen, terwijl die met het Australische continent 
veel korter of losser moet zijn geweest. Met het 
Aethiopisch gebied heeft waarschijnlijk alleen dooi
de Oriëntale llegioen heen contact plaats gevonden, 
want alle familie’s *) en genera, welke eerstgenoemd 
gebied met onzen Archipel gemeen heeft, komen ook 
voor in het tussclienliggendo deel van Zuid-Azië. 
Daarentegen vertoonen de Neotropen een iets ster
kere mate van overeenkomst, waarbij het Aziatische 
vasteland voor een deel niet als tusschenschakel 
kan hebben gediend, maar veeleer aan een landver
binding door middel van Australië en den Antarctis 
of aan eene door middel van Polynesië moet worden 
gedacht. Tenslotte is de afzondering van den Ar
chipel groot en langdurig genoeg geweest voor het 
ontstaan van een 24-tal eigen genera (bijna een 
vierde van het totale aantal) en hebben wij telkens 
kunnen opmerken, dat do scheiding tusschcn hot 
Westelijk en Oostelijk deel van den Archipel lang
duriger en meer volkomen moet zijn geweest, dan die 
tusschcn de eilanden vandio beide deelcn onderling.

Waarschijnlijk spelen do talrijke Reptielen in do 
natuur vanNcd.-Indië eene vrij belangrijke rol, voor
al door het verdelgen van do zoo overvloedig voor
komende insekten, men merkt daar echter weinig 
van. Zij brengen den mensch weinig nut, maar be
rokkenen hem ook weinig schade. Gevaarlijk voor 
den mensch zijn alleen de krokodil (vooral bij het 
baden) en vele giftslangon. Het aantal slachtoffers 
echter, dat jaarlijks door kaaimannen en slangen 
gedood wordt, is niet aanzienlijk en staat in geen 
verhouding tot het groote aantal van dergclijke go- 
vallen in Britsch-Indië, wat waarschijnlijk verklaard 
moet worden door het feit, dat de godsdienstige 
opvattingen der Hindoc’s het dooden en uitroeien 
van schadelijke dieren bemoeielijken. Do grootere 
slangen, zooals de Sawahslang (Python rcticulutus 
Schn.), die hun prooi door omwinden worgen, ci- 
schen gewoonlijk slechts weinig slachtoffers, aan-

‘) Als uitzondering moet de onderfamilie der 
Bo'inac vermeld worden, dio op Madagascar door 
2overigensNeotropiscke genera vertegenwoordigd 
wordt, en op het vasteland van Azië ontbreekt, 
terwijl het Austro-maleischo deel van den Archi
pel een eigen geslacht herbergt. (Zio ook noot 2, 
p. 460).

de overige 5 Oriëntale families komen de 2 Slangen
families ook in de Neotropen voor, terwijl de 3 
Hagedissenfamilics Aethiopisch en voor een deel 
ook Palacarktisch zijn. Met het Australische ge
bied heeft onze archipel slechts écn ook in do 
Neotropen voorkomende Schildpaddenfamilie en 
één zuiver Australische Hagedissenfamilie gemeen, 
terwijl van een tweede Neot ropischo Schild paddon- 
en van een dito Hagedissenfamilie spaarzame 
vertegenwoordigers in het Indo-Australisch ge
bied worden nangetroffen.

Tabel II. Overzicht van den samenhang der 
Reptielengeslachten van den O.-.Indischen Archi
pel met die der andere Regiocncn •).

1l j
M |<§ Si § j TL ! £

tT* !

Van de O.-Indische Rep
tielengenera zijn: I

.
I :

5i 3 I 14
13 j 3 , 24
16 28 | 50 
10 10 22

3 i 5
4 j 8

kosmopolitisch .........
uitsluitend Indo-Aust r.
Oriëntaal.......................
Australisch ..................
Aethiopisch ..............
Neotropisch......... ..

Totaal3).............

Beperkt men zich tot do verbreiding der families 
(zie tabel I), dan is het kosmopolitisch karakter der 
Reptielenfauna in het oogvallend en hebben zich 
slechts enkele zeer kleine, zuiver Indo-Australische 
families gevormd, terwijl daarnaast een vrij groote 
mate van overeenstemming met het eigenlijke Oriën
tale gebied aanwezig is, waarvoor echter die met do 
Neotropen niet veel onderdoet. Veel minder sterk 
is de verwantschap met het Acthiopische gebied en 
opvallend gering is het aantal families, dat onzo 
Oost met het Australische gebied gemeen heeft, als 
men do kosmopolitische families niet mederekent. 
Gaat men echter de verspreiding der genera na 
(zie tabel II), dan wijzigt zich dit beeld tamelijk 
sterk. Slechts 14 van de 97 in Oost-Indië voorkomen
de geslachten zijn kosmopoliet en vooral in de meer 
moderne en soortenrijke onderorde der Hagedissen 
en Slangen is het percentage der algemeen verbreide 
vormen gering (5 van 38, resp. 3 van 37). Bij de ou
dere groepen der Schildpadden en Krokodillen is dat 
verschil niet zoo opvallend (5 van 20, resp. 1 van 2). 
Het aantal typisch Indo-Australische genera is vrij 
groot(24van 97),vooral bij Schildpadden en Hagedis
sen (7 van 20, resp. 13 van 38), terwijl verder do 
grootste helft der geslachten tevens aan het Oriënta
le gebied eigen zijn (50 van 97). Ook het verband mot

1
7 1
6 i
2

2
31 i

20 2 38 j 37 j 97

.

'

‘J

.

■

.

i!
0 Bij het gebruik dezer tabel bedenke men, 

dat de kosmopolitische families niet nogmaals 
onder het aantal families in de afzonderlijke 
regio* en zijn meegeteld.

*) Over de verbreiding der Slangen in den O.- 
Indischen Archipel staan niet zulke recente ge
gevens ten dienste als over die der andere orden, 
misschien zal dus blijken, dat daar een kleine 
correctie moet worden aangebracht, welke echter 
op de verhouding der cijfers en het eindresul
taat van weinig invloed kan zijn.

*) Aan gezien sommige geslachten in meerdere 
horizontale reeksen tegelijk voorkomen, zij i de 
totaalcijfers lager dan de som der cijfers in de be
treffende vertikale kolommen.

:
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Lange Jr. mul Nclly de Rooy. Amphibien und 
Reptilien, uit Alfrcd Maass. Durch Zentral-Su- 
matra, Bcrlin 1912.

KRUISOREMBAAI. Zie VAARTUIGEN.
KRUISPRAUWEN. Zie VAARTUIGEN. t-teöQ
KRIJGSRAAD. Zie RECHTSWEZEN.
KRIJGSSCHOOL. Zie ONDERWIJS (MILI

TAIR).
KRIJGSVERRICHTINGEN in den N.-I. Archi

pel na de opheffing der O.-I. Compagnie (1800— 
heden).

In dit artikel kunnen wegens do uitgebreidheid 
der stof slechts die krijgsverrichtingen van ccnigc 
beteckenis worden beschreven — en dit nog alleen 
in zeer beknopten vorm —, welko niet of slechts 
vluchtig onder de geschiedenis in de artikelen over 
de verschillende gewesten en eilanden zijn vermeld. 
Naar deze laatste artikelen is dan ook zooveel 
mogclijk verwezen, terwijl voor de krijgsverrich
tingen onder het Britsche tusschenbestuur het arti
kel ENGELSCHEN INDEN MALEISCHEN AR
CHIPEL te raadplegen is. Voor do krijgsverrich
tingen ter zco zie men behalve de genoemde arti
kelen onder ZEEMACHT en ZEEROOF.

gezien zij dichtbewoondo streken mijden. Sommige 
slangen en vooral de bijawak (Var anus) stelen kip
pen en eieren, daar staat echter tegenover, dat do 
zwarte slang (Colvber mdanurus Schlcg.) van ratten 
leeft, dat tjétjaks muskieten vangen en dat toko’s 
on andere hagedissen vele schadelijke insekten ver
slinden. Het vleesch en de eieren van do zeeschild
padden zijn een geliefd voedsel vooral bij Chincezcn, 
maar vormen geen uitvoerartikel. Van werkelijke 
handelswaarde zijn alleen de huiden van krokodil
len en waranen en vooral het hoornschikl van do 
echte karetschildpad (Chelonia imbricata L.). In de 
Molukken en op Cclcbes heeft een levondige handel 
in schildpad (karet) plaats, welke vooral naar China 
gericht is. (Zie ook onder SOHILDPAD en SCHILD
PADDEN).

Literatuur. Behalve de bovengenoemde, algcmee- 
ne werken over Reptilia, (zie de noot op p. 459), zijn 
over do Kruipende dieren van onzen Oost talrijke 
groolore en kleinere verhandelingen verschenen, 
waarvan enkele der belangrijkste hieronder in 
chronologische volgorde volgen: C. J. Temminck. 
Verhandelingen over do natuurlijke geschiedenis 
der Nedcrlandseho ovcrzeesche bezittingen. Zoölo
gie, Leiden 1839—14, waarin een zevental artikels 
over Reptielen van do hand van Sal. Muller en 
Herin. Schlegel met talrijko opmerkingen over ver
spreiding on levenswijze der beschreven vormen 
voorkomen (zie bij do onderorden der Kruipende 
dieren); W. Peters en G. Doria. Ann. d. Museo 
civico di Storia natur. Genova Bd. XIII, 1S7S; A. 
B. Meycr. Abh. und Ber. des kgl. zoölog. Museums 
zu Dresden, 18S7; Max Weber. Zoölogische Er
ge bnisso einer Reiso in Niedcrlandisch Ost-In- 
diën. Bd. I, Leiden 1890—91, in liet bijzonder do 
artikels; Max AVeber. Reptilia from the Malay 
Archipelago I. Sauria, Crocodilia, Chelonia; Th. W. 
v. Lidth de Jende. Reptilia from the Malay Archi
pelago II. Ophidii; Th. W. v. Lidth do Jeude. Notes 
from the Lcyden Museum Vol XV, 1893. — 
ibid. Vol. XVI, 1894; — Bd. XVIII, 1897; — 
Reptilien (Schlangen), Nova-Guinea, Résult. Expéd. 
scient. néerl. Nouv. Guinéo. Zoölog. Vol. V et Vol. 
IX, 1911; G. A. Boulengcr. The Fauna of British 
India. Reptilia and Batrachia, London, 1890; — 
Cataloguo of Reptiles and Batrachians of Cclcbes, 
witli special rcfcrenco to the collcclions made by 
Drs. Paul and Fritz Sarasin in 1893—9G. Proc. Zool. 
Soc. London, 1897; — Bd. XVIII, 1895; J. Th. 
Oudemans. Eidcchsen und Schildkröten, Zool. 
Forschungsreisen in Australien und in dom Mala- 
yischen Arch. von Richard Semon. Bd. V, Jena 
1894—90.; P. und F. Sarasin. Geologische Gc- 
schichto der Insel Celebos auf Grtmd der Thier- 
verbreitung. Wiesbaden, 1901.
Reptilien und Amphibien aus Celobes. Verh. Naturf. 
Gesellsch. Basel Bd. XV, 1904. — Nelly de Rooy. 
Reptilien (Eidcchsen, Schildkröten, Krokodilen), 
Nova-Guinea, Résult. Expéd. scient. néerl. Nouv. 
Guinée, zoologic, Vol. V 1909. — The Reptiles of 
the Indo-Australian Archipelago 1, Lacertilia, 
Chelonia, Emydosauria, Leiden, 1915 J).—Dan.de

‘) \7ooral laatstgenoemd, recent werk kan den 
liefhebbers en verzamelaars van kruipondo die
ren zeer aanbevolen worden. Hot zal eerlang 
met een tweede deel (Ophidia, slangen) aangovuld 
worden en geeft een volledig overzicht over allo 
herperologischo data, die op onzen Oost botrok- 
king hebben. Het is buitendien voorzien van dui- 
delyko illustraties.

Voor hetgeen betreft dc krijgsverrieh-Java.
tingen op Java tot 1S11, moge verwezen worden 
naar bet artikel JAVA (Geschiedenis) en naar 
de artikelen betreffende de verschillende gewesten 
van dat eiland.

Verovering van Java IS 11. De strijd in 
1811 van dc Fransch-Nederlandsche troepen tegen do 
Engelschcn op Java is tot dusver dc eenige strijd, dio 
in Indië to land tegen een buitcnlandschcn vijand is 
gevoerd. Voor de verovering van Java rustte de Gou- 
verneur-Generaal van Britsch-Indië, Lord Minto, 
een groote macht uit, welke onder bevel van Sir 
Samuel Auchmuty en door Lord Minto zelf ver
gezeld den 4den Aug. 1811, zonder eenigen tegen
stand te ondervinden, nabij Tjilintjing, ten O. van 
Batavia, landde en vrijwel ongehinderd den Ssten 
d'.a.'v. laatstgenoemde plaats bezette. De Fransche 
troepen, waarbij do Gouv.-Gen. Janssens, hadden 
den Oden t.v. Batavia verlaten en zich terugge
trokken op de door Daendels ontworpen en in 
gereedheid gebrachte verschansto legerplaats nabij 
Meester Cornclis; ccnc afdccling echter hield stand 
in een stelling achter AVeltevrcden, dio den lOden 
Aug. na een gevecht van enkele uren moest worden 
verlaten. Dientengevolge hadden de Engelsche 
troepen gelegenheid de legerplaats bij Meester 
Cornclis tot op korten afstand te naderen en in den 
vroegen ochtend van den 26sten op verschillende 
punten binnen te dringen. Toen de Gouv.-Gen. 
Janssens hierop het bevel tot den terugtocht gaf, 
was deze feitelijk door de meeste troepen reeds 
begonnen en weldra in een vlucht in de richting 
van Buitenzorg ontaard. Slechts een klein gc- 
deelte bereikte laatstgenoemde plaats, vanwaar 
de Gouv.-Gen. Janssens den 27sten Aug. vertrok 
met het doel in Midden-Java, met behulp van do 
troepen der Inlandschc vorsten, do kans van den 
oorlog nogmaals te beproeven; ook het ovorschot 
van liet Fransche leger — omstreeks 750 man 
ouder Generaal Jumcl — begaf zich denzölfdcn 
dag van Buitenzorg op marsch ten eindo 
Cheribon_ Somarang te bereiken, hetgeen slechts 
aan weinigen gelukte, daar te Cheribon het grootste 
gedeelto van do troepen van Jumcl met hemzelf 
gevangen werden genomen door do landingsdivi- 
sie van een Engelsch eskader, dat zich kort te

Jean Roux.
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te horstellen. In Kedoe hncl de hoofdplaats Mago- 
lang_z\yarc tijden te verduren, totdat troepen uit 
Semarang verbetering in den toestand brachten. 
Nu werd besloten van verschillende zijden op te 
rukken tegen het terrein ten Z.W. van Djokjakar- 
ta, waar Dipa Negara zich ophield. Goed verband 
werd tusschen de hiertoe uitgerukte colonnes niet 
verkregen en den 26on Oct. was De Koek weder te 
D jok ja terug, daartoe genoodzaakt door ’svijands 
krachtig optreden in Kedoe. Op den weg tusschen 
Solo en Djokja, waarop IClatèn de eonige ver
sterkte en bezette plaats was, werden een paar 
versterkingen opgericht evenals tusschen Sema
rang, Magclang en Djokja. In de bergpassen tus
schen de residentiën aan de kust ten W. van Se- 
marang en Banjoemas, waarin een colonne onder 
den luit.-kol. Diel ageerde, hielden kleine colonnes 
de opstandelingen in bedwang en hier en daar 
werden gewapende' inlandsche korpsen opgericht 
(barisan), die tot taak kregen het van vijanden ge
zuiverde terrein te bewaken}^

Na ommekomst van den Westmoesson werd do 
oude kraton van Plèrèd, waarin de muiters positie 
genomen hadden en van waar uit zij de Soloscho 
troepen bij de begraafplaats van Imagiri en in 
het Zuidergebergte bestookten, door"'Cleerens ge
nomen en toen hij weder door den vijand bezet 
was, den 9en Juni 1826 nogmaals door een sterke 
macht onder Cochius veroverd. Daarna rukten 
twee colonnes uit Djokja tegen de schuilplaats 
van Dipa. Negara te Dëksa op, gesteund door drie 
colonnes uit Kedoe; Cleercns vatte met drie colon
nes post langs de Bogowonto en Mangkoe Negara 
bezette het Zuidergebergte. Dëksa bleek verlaten 
en Dipa Negfira naar het Zuidwesten uitgeweken. 
Terwijl hij achtervolgd werd deed zijn bevelheb
ber Sëntot een aanval op een eskorte, dat de voog
den van den jongen Sultan van Dëksi naar Djokja 
moest terug geleiden en hakte het geheel in de 
pan. Dit deed de oorlogskans koeren. Dipa NcgarS, 
versloeg Mangkoe Negara en noodzaakte onze 
iijsluitingseolonnes terug te trekken om Solo 
tegen zijne aanslagen te beveiligen. SolJewijn werd 
den 28en Aug. 1826 op den weg tusschen Djokja 
en die plaats verslagen. Slechts met moeite werd 
de weg van Solo naar Semarang vrij gehouden 
niet soldaten, uit de Buitenbezittingen opgeroe
pen. Tevens werd Mangkoe Boewana II uit zijn 
ballingschap teruggeroepen en op den troon van 
Djokja hersteld, zonder dat dit veel invloed had 
op de stemming der bevolking. Eerst na krachtig 
agecren van een drietal colonnes kon de opstande
ling uit den omtrek van Solo verdreven worden. 
Posten op de Zuidelijke hellingen van den Mcrapi 
opgericht, verhinderden tevens, dat hij daar op
nieuw positie kon nemen. (Jok werden zijn benden, 
die Kedoe overstroomden, daaruit verjaagd, een 
hernieuwde opstand in Banjoemas gedempt en 
onze positie in Bagelèn verbeterd.

Eeno expeditionnaire troepenafdeeling uit Neder
land, onder kol. Vermersch, maakte het mogelijk 
midden J827 krachtiger op te treden. Het was toen 
reeds afdoonde gebleken, dat geen blijvend succes 
werd verkregen alleen door een zegevierend voor
waarts rukken van colonnes, doch dat, om tot het 
doel te geraken, ook maatregelen getroffen dienden 
te worden met betrekking tot de gebieden, waai-do 
troepen reeds meester waren, m. a. w. dat de streken 
in den rug der opcrecrende colonnes blijvend bezet 
moesten worden. De ondervinding, dat de bevolking 
in de nabijheid van toen reeds bestaande „bèntèngs”

voren zonder slag of stoot van die plaats had 
meester gemaakt. Te Semarang aangekomen, vor- 
eenigde de Gouv.-Gen. Jansscns zich met hot door 
den commandant aldaar, den Brigadier Von Win- 
kelmann, geopperde denkbeeld om bij do nade
ring van den vijand eene stelling nabij Serondol, 
ongeveer 2 uur ten Zuiden van de stnd7~te be
zetten.

Na do bezetting van Buitenzorg verkeerde de 
Engelsche opperbevelhebber in de mcening, dat 
Jansscns zich met de rest van zijn leger naar Soo- 
rabaja had begeven; hij besloot daarom zijne troe
pen óver zee derwaarts over te brengen. Op weg 
naar Soerabaja echter vernam Auchmuty de aan
wezigheid van Jansscns te Semarang, waarop hij 
met liet gedeelte van zijn macht, waarover hij da
delijk kon beschikken 1100 man), derwaarts 
ging. daar 9 September landde en den 14den tegen 
de stelling bij Serondol oprukte. Na een strijd van 
een uur sloegen de Javaansche troepen van den 
verdediger op dc vlucht en trok de overige macht 
terug op Oenarang, vanwaar zij door de Engel- 
schen werd verjaagd. Uit Salatiga, ^waarheen hij 
gevlucht was, stelde Jansscns" den Engelschen op
perbevelhebber een wapenstilstand voor ten einde 
over de overgave van Java te kunnen onderhan
delen. Tijdens dezen wapenstilstand, die den 17den 
September voor 24 uur werd gesloten, stelde de 
Engelsche opperbevelhebber zulke harde capitu
latievoorwaarden, dat Janssens eerst na herhaalde 
poging om daarin eenigc verzachting te brengen, 
tot de onderteckening daarvan kon besluiten, wijl 
zijnerzijds van een wederopvatten van de wa
penen geen sprake meer kon zijn. AUe bezittingen 
gingen aan Engeland over; alle militairen werden 
krijgsgevangen verklaard; Engeland verbond zich 
in geen enkel opzicht omtrent maatregelen tot 
waarborging van de openbare schuld, tot erken
ning van het papieren geld, tot regeling van het 
bestuur, a.a. Tot Luitenant-Gouverneur der kolo
nie werd Sir Thomas Stamford Raffles benoemd, 
die als Agent van den Gouverneur-Gcneraal van 
Britsch-Indië bij de Maleische Staten werkzaam 
was.

V

i

i
*

Literatuur. Onder vele werken worden hier ge
noemd: Nypels, Dc verovering van Java door de 
Engelschen in 1811, Breda, 1895 (1901); Major 
W. Thorn, Memoir of the eonquest of Java 1815.

J a v a-o o r l o g (1825—30). Voor oorzaak en aan
leiding zie het artikel JAVA (Geschiedenis). Nadat 
de strijdkrachten van den hoofdopstandeling Dipa 
Negara, die oorspronkelijk bestonden uit overloopers 
van de troejjen van den sultan van Djokjakarta 
en uit vele hoofden met hunne volgelingen, lang
zamerhand tot meer geregelde troepen waren ge
vormd, die overal steun bij de bevolking vonden, 
omsingelden zij de hoofdplaats Djokjakarta, die 
door troepen van Soerakarta werd ontzet en"Ver- 
eterkt. In laatstgenoemde plaats had de Luitenant- 
Generaal Merkus de Koek, Luitenant-Gouvemeur- 
Generaal van Ned. Indië, zich van den trouw van 
den Soesoehoenan weten te verzekeren. Hij deed 
aldaar door hem gewapende korpsen opriehten, 
riep een voorgenomen expeditie naar Borneo terug, 
ontbood Generaal Van Geen van Makassar en wist 
hulptroepen van Madoera te verkrijgen. Óp 31 
Augustus 1825 kwam Van Geen te Semarang aan 
met een sterke troepenmacht, met behulp 

hij spoedig de gedurende twee maanden 
broken gemeenschap tusschen die plaats en de 
hoofdplaatsen Djokjakarta en Soerakarta wist

1
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niet licht afvallig werd en dat de muitelingen 
• die versterkingen ontzag hadden, deed het 

denkbcold rijpen, do handhaving van do rust to 
bevorderen door uitbreiding van het aantal bèn- 
tèngs. Naar deze bdntêngs is het plan, volgens 
hetwelk de Java-Oorlog ten slotte tot een goed 
einde is gebracht, het „bóntèngstelsol” genaamd; 
ten onrechte echter, want niet de bèntêngs, die 
in hun werking passief waren, vormden het 
criterium

ons
voor en 7000 onzer inlandsche krijgslieden hadden in 

den oorlog tegen hem het leven verloren; 200.000 
inlanders waren als slachtoffers von den strijd om
gekomen.

Literatuur. Als standaardwerk over den Java- 
oorlog is met medewerking der Ned. Ind. Regee- 
ring door het Bat. Gen. v. Kunsten en Weten
schappen uitgegeven „De Java-oprlog van 1825— 
’30”, waarvan de decIciT"! (J894), II (1897)» en 
ITI (1904) zijn bewerkt door P. J. F. Louw, de 
deelen IV (1905), V (1908) en VI (1909) door E. S4 
de Klerek.

Bantam. Zió het artikel BANTAM onder 
geschiedenis.

Kr a wang. Zie liet artikel K RA WANG onder 
geschiedenis.

Oheribon. Te Tndramajoe werden in 1816 op
standelingen door troepen onder kapitein Van 
Driel verslagen. In ISIS brak in Cheriöon een op
stand uit onder Bagoes Scrit, die door een troepen
macht onder Luitenant-Kolonel Van Hoorn werd 
bedwongen.

Sumatra. S u m a t r a’s Westkust. Nadat, op 
aanhoudend verzoek van Maleische hoofden om hulp 
tegen de steeds veldwinnende Padri’s (zie PADRI’S), 
in Februari 1S21 Semawang, aan het meer van 
Singkarak, dat vroeger door do EngelscKcn bezet — 
was geweest, ook onzerzijds van een militaire be
zetting was voorzien, werd do zg. Padri-oorlog 
geopend met een aanval van die bezetting op de 
Padri-kampong Soli-ajer (30 April 1821). In Oc- 
tober d.a.v. werd het zenden van eene speciale 
expeditie naar de binnenlanden van Sumatra 
gelast, waarover het bevel werd opgedragen aan 
den Luitenant-IColonel Raaff. Nadat deze in 1822, 
bijgestaan door Maleische hulpbenden, met gun
stig gevolg had gestreden, rukte hij in April 1823 
op tegen Lïntau, den hoofdzetel der verzetspartij.
Hij leed echter échec bij een poging tot het for- 
ceeren van den overgang van den Marapalam, 
dientengevolge en ook in verband met tegenslagen 
van andoren aard, besloot. Raaff den 17den tot 
den terugtocht, waarbij de Padri’s aanvankelijk 
verwoede aanvallen deden. Daar onze troepen 
voorloopig niet in staat waren actief op te treden, 
werd do vijand steeds driester en bracht hij zelfs 
de gemeenschap tusschen onze posten in gevaar. 
Nadat Raaff, die naar Batavia was ontboden, 
als Resident en Bevelhebber der troepen vandaar 
was teruggekeerd, sloot hij den 22sten Jan. 1S24 
te Masang met de Padri’s een vredesverdrag, dat 
echter door dezen, kort na het overlijden van den 
29-jarigcn overste (1.7 April 1S24), werd herroe
pen. Enkele maanden later werd de Kolonel H.
J. J. L. Ridder De Stuers tot Resident en Militair 
Commandant benoemd, die ingevolge zijne in
structie zich op het standpunt stelde, dat bij ge
schillen tusschen Padri’s en Maleicrs onze gewa
pende macht slechts in dringende gevallen zou 
optreden. Deze politiek van onthouding, door do 
Padri’s aan onmacht toegeschreven, had een aan
vallend optreden hunnerzijds en het ontstaan 
van onrust in do onderworpen streken tongovolgc. 
Derhalve was De Stuers in 1825 wel tot gewapend 
optreden verplicht, waarbij het hem spoedig ge
lukte met eenigo hoofden een vredesverdrag te 
sluiten. In 1826 moest de troepenmacht ter Su- 
matra’s Westkust wordon ingekrompen tot 
sterking van do troepen op Java (Java-oorlog), 
zoodat onder hot verdere bestuur van Do Stufrs 
dio in Juni 1829 aftrad, krijgsverrichtingen van-

— bedoelde wijze van oorlogvoeren, 
doch wel de talrijke colonnes, waarin de troepen
macht werd verdeeld en die, uit verschillende wa
pens saamgosteld, zelfstandig, herhaaldelijk ech
ter ook verconigd en steeds zooveel mogelijk in 
verband, ageerden, zoodoende langzaam maar 
zeker het terrein, waar Dipa. Negara, heer en mees
ter was, inkrimpend. Evenwel valt niet to ont
kennen, dat een dergelijko wijze van ageeren al
leen mogelijk was dank zij de aanwezigheid van 
talrijke bèntêngs, die even zoovele steunpunten 
voor de colonnes vormden, waar zij hunne vivres 
konden aanvullen, hunne zieken konden achter
laten a.a.

van

In genoemd jaar werden het eerst bèntêngs op
gericht langs de hellingen van den Mérapi om 
Kedoe en Djokja te verbinden, en de opstand be
teugeld, die Dipa. Negara in Rembang wist te doen 
ontbranden. Vervolgens werden kleine tochten 
ondernomen in Bagelèn, waar de afsluiting on
voldoende gebleken was, zoowel als in Kedoe en 
Pekalongan, waar overal posten werden opgericht, 
en eindelijk maatregelen getroffen om na den West
moesson in April 1828 den vijand meer en meer 
in te sluiten. Begin 1828 volgde de oprichting van 
bèntêngs tot insluiting van het terrein tusschen 
Praga en Bogowonto; Sëntot in Bagelèn doorge
drongen, werd teruggejaagd; Kjai Madja (de raad
gever van Dipa Negara) werd door een der tien 
agcerende colonnes gevangen genomen; cenige 
vijandige hoofden onderwierpen zich en eindelijk 
werd in Februari 1829 een wa]3en stilst and geslo
ten naar aanleiding van gevoerde ondcrhandelin- 
gen met Dipa Negara en Sëntot. Den lOcn April 
echter werden de vijandelijkheden hervat. Het 
bestaande aantal bèntêngs was sedert Mei 1828 
met ruim honderd vermeerderd. Tien mobiele 
colonnes hielden de opstandelingen in hoofdzaak 
tusschen de Praga en de Bogowonto ingesloten, 
maar konden niet verhinderen, dat do hoofdop- 
standeling daaruit den Oden Aug. 1329 ontkwam. 
Daarbuiten geen steun meer vindende, keerde hij 
30 Augustus naar den Westelijken oever van de 
Pragit terug, waar hij door cenige colonnes zoo 
werd achtervolgd, dat hij medio September we
der uitweck naar Selarong, waar hij door Sollewijn 
verslagen werd. In Bagelèn werden inmiddels in
vallende muiterbonden teruggejaagd en verhin
derd door te dringen in Kedoe. Cleercns bezette 
de moerassen aan de Zuidkust. Den 27en Scpt. 
onderwierp zich Mangkoc Boomi (oom van Dipil 
Negara), den 17en Oet. Sëntot, dio een flinko ba- 
risan oprichtto om aan onze zijde te strijden. In 
dezen oorlog word die troop echter niet benut, 
daar Dipil Negara zich don 16en Februari 1830 
in Zuid-Bagolèn in handen stelde van Cleercns. 
Den 8en Maart kwam hij to Magelang. Toen hij 
daar don 28en elschtc tot hoofd van den Mos- 
limschcn godsdienst met don titel van Sultan to 
wordon aan gesteld, werd hij gevangen genomen 

Me n ad o verbannen, waar hij den 8en 
Jan. 18f>o~ overleed. Ongeveer 8000 Europeanen
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i der ontevredenen; een post aldaar werd afgeloopon 
en Fort de Koek in gesloten. Wel werd deze plaats 
ontzet, docK dö algomeone toestand bleef zeer be- 
denkelijk.

In Juni kwam de Generaal-Majoor titulair Riesz, 
als „Commissaris” met het opperzag ter Westkust 
belast, met ruim 1000 man verstorking aldaar aan, 
waarna weder aan 'offensief optreden kon worden 
gedacht: ten koste van menig ernstig gevecht (Iva- 
mang) en zware verliezen onzerzijds werden Agam 
en de L Kota’s weder onderworpen. In Augustus 
arriveerde de Gouv. Gen. Van den Bosch zelf mot den 
titel van „Oommissaris-Generaal over N. I.” ter 
Westkust; hij was van oordeel, dat in do eerste 
plaats Bondjol, het brandpunt van het verzet, we
der onder ons gezag gebracht moest worden. Ecno 
daartoe strekkende onderneming leidde echter niet 
tot het doel. Integendeel zag Van den Bosch ten 
slotte zich genoodzaakt met zijne troepen op Fort 
do Koek terug te trekken. Deze tegenslag wakkerde 
den raoecl der Padri’s nog aan en weldra waren ook 
Rau en Mandailing geheel in opstand; het Fort Ame- 
rongen werd ingesloten.

In Februari 1831 kwam het militair

zelf onmogelijk waren, hetgeen ons prestige niet 
ten goede kwam. Na het vertrek van De Stuers 
werden het civiel- en het militair bestuur ter West
kust gesplitst; in Maart 1S31 evenwel, onderbet 
bewind van den Gouv.-Gen. van den Bosch, had 
wederom vcrccniging plaats in handen van den 
Luitcnant-Kolonel Elout, dio al dadelijk zich ge
noodzaakt zag naar de wapenen te grijpen, 
eenigo gedeelten der Bencdcnlanden. dio in verzet 
waren gekomen, tot gehoorzaamheid te dwingen. 
Voor een optreden tegen Naras en de VII Kota’s 
werd in Mei 1S31 een tijdelijke troepen versterking 
van Java gezonden onder den Majoor Michiels, 
die, na een succesvol optreden in Juni en Juli, 
waardoor het gezag in do Bencdcnlanden wercl 
hersteld, naar Java terugkeerde voor het. voeren 
van besprekingen over cene krachtige actie tegen 
de Padri’s. Middelerwijl gelukte het Overste Elout 
do sterke stelling op den Marapalani (zie boven) 
op 6 Augustus bij verrassing te nemen, welk feit 
echter niet onmiddellijk kon worden 'benut wegens 
de onvoldoende sterkte van do troepen, die niet 
aangcvuld konden worden, wijlde Gouv.-Gen. Van 
den Bosch vermeende Java niet van troepen te 
mogen ontblootcn, in verband met den politie- 
ken toestand in Europa. Toch werd nog in 1S31 
een trocponafdeeling uit Batavia, wederom onder 
bevel van den Majoor Michiels, naar Sumatra’s 
Westkust gezonden om, in vereeniging met de 
vloot, een einde te maken aan den grooten smok
kelhandel, die, vooral te Katiagam, door de Padri’s 
werd gedreven.

lu verband met de politiek, die de Gouv. Gen. 
Van den Bosch ten aanzien van Sumatra gevolgd 
wenschle te zien en die in hoofdzaak neerkwam op 
geleidelijke onderwerping van het gehecle eiland tot 
het gebied van den Sultan van Atjèh, begon Elout 
in Juli 1832 een agressieve beweging, daartoe in 
staat gesteld door een van Java verkregen troepen- 

• versterking, gedeeltelijk bestaande uit het legioen 
van Sëntot (zie hiervoren onder Ja vaoorlog). 
Het eerst wendde Elout zich tegen Lintau, waar, 
van de overzijde van den Marapalam, de Padri’s een 
sterke stelling hadden bezet, die inzonderheid door 
de beleidvolle actie van den Luitenant-Kolonel Ver
meulen Kricger spoedig werd vermeesterd. Nog in 
dezelfde maand waren Lintau, Boea en ICamaug in 
’t Agamsche genomen; in September werd vervol
gens opgerukt tegen Bondjol, dat reeds den 21sten 
werd vermeesterd, wïfrrma'de landschappen Rau 
en Mandailing hunne onderwerping aanboden. Tn- 
tussehen was van uit Agam met goed gevolg op
getreden tegen dc L Kota’s (PajokoemboehJ,. welk 
succes in Octoberdoor Elout werd voltooid. In den

-

om

gezag ter
Sum.’sWestkust in handen van den Luitenant-Kolo
nel Bauer, die, volgens dc instructiën van den in 
October t. v. weder naar Java teruggekeerden Gouv. 
Gen. Van den Bosch, den strijd met kracht wilde 
doorzetten (Matoor, Bondjol), doch daarin bij de 
hoogere autoriteiten geen steun vond. Toch ging 
het jaar 1834 niet geheel.zonder krijgsverrichtingen 
voorbij; de voornaamste daarvan was het in Juni 
bij verrassing nemen van de stelling bij Matoer, dio 
toegang tot Bondjol gaf. In April 1835 werden de 
operatiën hervat in dc richting van Bondjol, 
van do bewoners in Sopt. 1834 onderhandclingen 
hadden aangeknoopt om zich aan ons gezag te on
derwerpen; spoedig waren verschillende kampongs, 
waaronder Pisang, vermeesterd en in Juni werden 
onze troepen, na een hevig gevecht bij Padang Lawé 
in een verschanste stelling tegenover Bondjol ge
legerd, waarmede cene periode van hevigen strijd 
om dc versterkte vijandeijko positie rondom dio 
plaats werd ingclcid, dio eerst den lGcn Aug. J 837 
met den val van het beruchlo Bondjol eindigde, 
nadat inmiddels het militair bevel

waar-

!
'
'

I

was overgegaan 
op den Generaal-Majoor Clecrens en van dezen in 
laatstgenoemd jaar op Michiels, aan wiens benoe
ming nog was voorafgegaan do komst, in Januari 
1837, van den Legerkommandant Coehius, als Com
missaris ter Westkust.

Michiels, intusschen tot kolonel bevorderd en tot 
Gouverneur en Militair Commandant van de West
kust benoemd, begaf zich in Sopt. 1837 naar Rau, 
waar hij den toestand gunstig vond en do leiding 
van do actie tegen Tamboesi overliet aan den Ma
joor Van Se ven hoven. Het volgende jaar echter 
moest Michiels in laatstbedoeld landschap zelf do 
aanvoering op zich nemen, teneinde Daloe-Daloe, de 
hoofdversterking van het verzetshoofd, te ver
meesteren (Deo. 1838). In Februari te voren waren 
de XIII en IX Kola’s na luttele schermutselingen 
onder ons gezag gebracht. In 1839 was een expedi
tie noodig tegen de Atjèhors, die ons herhaaldelijk 
moeielijkheden hadden bezorgd in het aan hun ge
bied grenzende gedeelte van Sumatra’s Westkust; 
in 1840 aanvaardde Michiels zelf de leiding van deze 
expeditie en gelukte het hem de kust tot en met 
Singkel in onderwerping te brengen. In Februari 
1841 brak, onder leiding van den Regent van 13a- 
tipoeh, een opstand uit, die zich uitstrekte van Pa-

fgunstigen toestand evenwel kwam in Januari 1833 
eene wending, die zich daadwerkelijk het eerst 
openbaarde door het vermoorden van 2 soldaten 
tusschen Bondjol en Fort Van der Capellen, spoedig 
gevolgd door het vermoorden van de militaire 
bezetting van Bondjol en andere feiten, welke den 
Overste Vermeulen Krieger noopten met de co
lonne, die onder zijn bevel naar de oproerige streek 
was opgerukt, van uit Pisang den terugtocht aan 
te nemen, waarbij door dc voortdurende aan
vallen 
liezen

van den vijand befrekkelijk groofe ver- 
a&n gesneuvelden en gewonden werden 

geleden. Gaandeweg breidde de opstand zich uit, 
waarop Elout besloot zijne troepen naar het cen
trum terug te trekken en de uiterste posten te 
doen bezetten door soldaten van Sëntot. In het 
laatst van Mei schaalde ook Agam zich aan de zijde
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(lang Pandjang tot Fort van dor Capollcn, doch dion 
Miclnels spoedig wist to onderdrukken.

Het programma van Van den Bosch, om geheel 
Sumatra tot Atjèh onder ons gezag te brengen, was 
in 1841 in Noordelijke richting volbracht. Ten Zui
den echter van de Bovenlanden was nog een uit- 
gestrekt gebied onafhankelijk on ons vijandig/ Hier 
vonden vele ontevredenen een schuilplaats' en do 
grensstreken onder ons gezag stonden meermalen 
aan invallen van die zijde bloot. Daarom werden 
van November 1844 tot Januari 1845 meerdere 
kleine excursies daarheen ondernomen, die mccren- 
decls met goeden uitslag werden bekroond. In 
April 1846 zag Michiels zich nog genoodzaakt 
zelf een expeditie tegen de XII Kota’s te leiden, 
waar een dreigende houding tegenover ons ge
zag was aangenomen; na do vermeestering van 
’s vijands hoofd versterking keerden ook hier orde 
en rust terug. Sedert moest Ier Sumatra’s West
kust nu en dan nog de hulp van de militaire 
macht worden ingeroepen tot het onderdrukken 
van meestal plaatselijke woelingen, o.a. in 1899, 
toen oen kleine troepenmacht naar het zelfbcstu- 
rend landschap V Kota’s moest worden gezonden, 
en laatstelijk in 1908, toen op meerdere plaatsen 
vooral in de Padangschc Bovenlanden ongeregeld
heden uitbraken, in verband met de invoering van 
de belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten der 
inlandsche bevolking, gepaard met afschaffing van 
de verplichte koffiecultuur.

Literatuur: Van de geschriften nopens do krijgs
bedrijven tegen de Padri’s ter Westkust van 
Sumatra zijn hier te vermelden: „Neêrlands souve- 
reinitcit op Sumatra” door den Gen. Maj. A. V. 
.Michiels; „Do vestiging en uitbreiding der Neder
landers ter Westkust van Sumatra” door den Gen. 
Maj. H. J. J. L. dc Stucrs, uitgeg. door Prof. P. J. 
Volk; E. B. Iviolstra, Sumatra’s Westkust van 
1819 1825, 1826—1832, 1833 - 1835, 1S36 - 1S40,
1841 1819 en sedert 1850 (Bijdr. T. L. V. van N. I.,
5e volgr. II t./rn VII).

Djambi. Zie het artikel DJAMBI.
Literatuur : „De onderwerping van Djambi 1901 

-1007” door G. J. Velds. (Extra-bijlnge No. 24 van 
het Indisch Militair Tijdschrift), „Overzicht van do 
militaire actie in Djambi en Palembang” in het 
Indisch Militair Tijdschrift, jaargangen 1916 c-n 
1917.

Korintj i. Toen tijdens dc woelingen in het Djam- 
bische in 1901 en 1902 dc ons vijandige elementen 
aldaar in het aangrenzend Korintji een wijkplaats 
vonden, van waarop verschillende wijzen het verzot 
in Djambi daadwerkelijk werd gesteund, zonder dat 
op vertoogen van bestuurszijde acht werd geslagen, 
werd in Octobcr 1902 besloten tot hot zenden van 
een militaire macht. In afwachting daarvan werden 
de uil het Gouvernementsgebied naarde landschap
pen Sérampas en Socngei Tenang voerende wegen 
verkend en voor het verkeer afgesloten (Novem
ber 1902). In Januari en Maart 1903 ondervonden 
onze patrouilles gewapendon tegenstand, waarop in 
April bepaald werd, dat Noorcl-Korintji zou wor
den bezocht en afgcpatrouilleerd door t roepen onder 
bevel van den Militairen Commandant van Suma
tra’s Westkust, don Luitenant-Kolonel Bruynis, 
welke macht van Indrapoera naar Tapan zou op
rukken en tevens dienen zou tot steun van een mi
litair optreden tegen Zuid-Korintji uit het Djam- 
bischc, waartoe van Java tijdelijk versterking word 
gezonden. In dc maand Juni was dc Noord-Korin- 
t ji-expeditie vereenigd te Kota Liinau Saring, van

waar werd opgerukt naar Rawang en na cenige ge
vechten op 19 Juni Lenipoer werd bereikt. Den 3dcn 
Juli werd do zwaar versterkte kampong Pcngasi 
genomen on drio dagen later dc eerste aanraking 
verkregen mot do Zuid-Korintji-colormc. Den 12den 
Juli waren beide colonnes geheel vereenigd te Poe- 
lau Sangkar en werd de gezamenlijke leiding in han
den van Overste Bruynis gesteld.

Enkele dagen daarna mislukte een aanval op het 
zwaar versterkte kampong-complex Poelan Te- 
ngah, waarop van Padang versterking werd ontbo
den, waaronder een sccïlc on besponnen berg-artille- 
rio. Dc on 9 Augustus herhaalde aanval had betere 
gevolgen, waarop den volgenden dag alle depati’s 
van dc naburige landstreken hunne onderwerping 
aanboden. Begin September werd de expedition- 
nairc troepenmacht ontbonden en Korintji voor- 
loopig bezet door een te Scndara (t. r. Sanggaran) 
Agocng gelegerde garnizoens-compagnie.

Literatuur . Dc Expeditie naar Korintji in 1903 
(Ind, Mil. T. Extra Bijlage no. 17).

Lampongscho districten. Van ISIS— 
1829 hadden in dit gewest verschillende krijgs
verrichtingen ’ plaats tegen zeeroovers en tegen 
Raden In tan, het door Daendcls tot prins-regent 
der Lampongs aangesteldo rooverhoofd, die echter 
noch door de Engelsehen noch later door ons was 
erkend. Zoo werd in 1 SI9, tegelijk met de eerste 
expeditie naar Palembang, eene colonne onder 
kapitein Van Hulstcyn naarde Lampongs gezonden, 
welker actie in verband met den ongunstigen afloop 
van genoemde expeditie, weinig resultaat had.

In 1832 verdreef eene expeditie onder kapitein 
Hoffman dc opstandelingen onder Batin Memonang 
uit een versterking nabij kampong Taratas. Het 
volgende jaar mislukte een onderneming onder den- 
zclfdcn kapitein tegen de versterking Radja Gepeh, 
waarop in 1834 eeno expeditie onder kapitein Power 
werd uitgerust, die evenmin het gestelde doel be
reikte. Een grooterc troepenmacht vertrok daarop 
25 Sopt. 1834 onder bevel van kolonel Elout van 
Batavia_om in de Lampongs rust eu orde te herstel
len. Radja Gepeh viel 24 October in onze handen, 
terwijl de hoofdopstandeling Raden Djamba in het 
begin van 1835 gevangen werd genomen en de 
vijandelijke benden uitccngcjaagd werden.

In 1843—’46 hadden kleinere ondernemingen, 
hoofdzakelijk onder leiding van kapitein Juch plaats, 
die eindigden met de inneming van de lioofdverster- 
king der opstandelingen te Méramboeng. Eene ex
peditie, in Augustus 1S56 van Batavia gezonden on
der bevel van kolonel Walcson, vond de versterking 
Bandocloc verlaten, stolde zich in het bezit van de 
sterke positie Gala Tanah, vermeesterde Ketim- 
bang, nam cenigo der hoofdopstandelingcn gevan
gen en richtte cenigo posten op.

Bonkoolon. Tijdens de krijgsverrichtingen te
gen Ampat Lawang (Palembang) onder den luit.-kol. 
Hclbach in 1852, werd een kleine troepenmacht, 
onder majoor Joekel, van Batavia naar Bcnkoclen 
gezonden, waar dc opstandelingen uit Ampat La
wang aanhoudend invallen deden. Daar deze troe
penmacht niet voldoende van transportmiddelen 
was voorzien om met do troepen onder Hclbach 
saam to werken, werden zij als observatielcorps 
te Socro gebezigd.

In 1S53 had eeno excursie in do Ommelanden te
gen kwaadwilligen plaats, terwijl in 1873 gewapend 
optreden in het landschap Laïs noodig was, 
aanleiding van het vermoorden van twee bestuurs
ambtenaren.

!

naar
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besloot, de kongsi Thai Kwong do Hollanders te ver
drijven; zij veroverde Pemangkat, waarop een troe
penmacht onder den luit. kol; Sorg van Batavia 
werd overgevoerd, die na een zeer hevig gevecht 
Pemangkat heroverde, dat echter tengevolge van de 
heftige aanvallen der Chincezen wederom moest 
worden verlaten.

De troepenmacht werd hierop versterkt en het 
bevel over do troepen opgedragen aan den luit. kol. 
Le Bron de Vcxola (Sorg was aan bekomen wonden 
overleden), die eveneens voor Pemangkat het 
hoofd stiet.

Eerst na langdurige ouderhandclingen werden de 
vijandelijkheden in 1853 onzerzijds hervat, en trok 
op 29 Maart kapitein Kroesen met eene colonne 
naar Sèbawi en vandaar naar Sepang alwaar hij 
door de Chincezen werd ingesleten, doch door eene 
colonne onder Kapt. Van Houten uit Sambas werd 
ontzet.

Sepang werd verlaten, maar Sëminis, dat aan
houdend weixl aangevallen, bleef door ons bezet. 
Met zijne troepen, waaronder artillerie, ageerde 
luit.-kol. Andresen in begin 1S54 tegen Singka- 
wang, dat veroverd werd en van waar tot Mon- 
trado werd doorgedrongen. Na daar het bestuur 
te hebben geregeld en een aanval op die plaats te 
hebben afgeslagen, vervolgden onze troepen de 
opstandelingen tot Sebalau. In Juni 185G werd 
onze post te Loemar overvallen. Onlusten in 1881 
te Mandor uitgebarsten noodzaakten den luit.-kol. 
Vetter Mampawa te bezetten, den majoor Schater, 
die met troepen van Java was overgekomen, po
sitie te doen nemen bij Koeboo Tëngah op het 
pad naar Mandor en de Chineezen, die een aanslag 
op Béngkajang hadden ondernomen, te verdrijven.

Na nieuwe versterking te hebben aangevraagd 
trok Vetter mot een colonne tegen Mandor op, dat 
hij bezette. Nieuwe ongeregeldheden om Mandor 
maakten het noodig de weder teruggezonden 
sterkingen aan troepen opnieuw aan te vragen en 
daarmede naar Mandor te rukken. De Chinee
zen werden uit hun versterking en uit het grootste 
gedeelte van Mandor verjaagd. In de hoofd plaats 
bleef een garnizoen achter.

In 1823 werd een redoute te Sintang bezet. Drie 
jaren later werd deze post ingetrokken, maar in 
1847, toen James Brooke Sera wak had bezet, 
opnieuw betrokken.

De Sintangsche grooten, Pangóran Moeda en 
Koen ing verlieten toen de hoofd plaats en Pangé- 
ran Ratoe ondernam een vcrgeefschen aanslag 
op Sintang. De waarnemende res., maj. Kroesen, 
verdreef de opstandelingen van daar en volgde hen 
op de Mëlawi, waar hij in Mei van het volgende 
jaar hun versterking bij Soengei Man veroverde, 
na eerst teruggeslagen te zijn. Luit.-kol. G. F. 
Nauta trok in Febr. 1859 tegen de opstandelingen 
op, nam Kampoeng Klamboe, doch moest van een 
tocht naar Tébidah afzien.

In 1803 vestigde zich een uitgewekene uit Bati- 
djermasin, Pangóran Mas Nata Widjaja, aan do 
boven-Mëlawi en stookte daar onrust. Hij ont
vluchtte uit Nangka Ingar aan de ICajan-rivier, 
toen hij daar werd opgezocht. In het voorjaar 
18G4 stond Sintang weder aan aanslagen bloot. 
Een tocht van eene colonne onder luit-kol. Do Nevo 
naar Nangah ICajan ondernomen, had geen gun
stig resultaat. Twee kleine colonnes bereikten in 
Mei van hetzelfde jaar wel de Boven-Ingar, 
konden den tocht niet lot Tëbidah voortzetten'

A t j c h en O n d c r h o o r i g h o d e n, Palom- 
bang. Ta pano o 1 i, Oostkust van Su m a- 
t.ra, Toba- en Bataklanden, Indragiri, 
IC w a n t a n.

Nias, Batoe-eilanden en Mentawei-eilanden. 
Voor de krijgsverrichtingen zie de gelijknamige 

artikelen onder geschiedenis.
banka. In verband mot de onlusten in Palem- 

bang werden in 1819 onze posten op Banka veront
rust; een troepenmacht onder kapitein Egé stiet 
het hoofd voor het zeerooversnest ICota Banka; 
eenzelfde lot onderging in dat jaar een gedeelte van 
de troepenmacht bestemd voor de eerste expeditie 

Palembang (zie het artikel PALEMBANG) 
onder den kapitein Laemling. In weerwil van dit 
succes hunnerzijds verplaatsten de zeeroovers hun 
hoofd vestiging naar Nicri. Na den moord op den 
Resident Smissaert in het binnenland door den 
hoofdopstandeling Barin werden de bezettingen op 
de zeven posten op het eiland versterkt en een colon
ne overgevoerd naar Pangkal Pinang, alwaar spoedig 
daarop de luit. kol. Riesz het bevel over de Oostkust 
van het eiland op zich nam. In 1820 en ’21 hadden 
op het eiland krijgsverrichtingen plaats door troepen 
onder bevel van luit, kol. Keer, die Kota Waringin, 
Nibong en Nieri veroverden (Maart 1S21). Volko
men rustig werd het eiland eerst na den gunsti- 
gen afloop van de tweede expeditie tejjen Palem
bang (1S22). Na den dood van Barin, die zich in 1828 
had onderworpen, stookte zijn zoon Amir onrust, 
waardoor in 1850—51 gewapenderhand moest wor
den opgetreden door troepen onder majoor Bee- 
king, die tal van posten deed oprichten en veelvul
dig deed patrouülceren. Deze krijgsverrichtingen 
eindigden met de gevangenneming van Amir.

In Dec. 1899 en Jan. 1900 moest een kleine troe
penmacht. van Java naar Banka worden gezonden 
voor het onderdrukken van onlusten onder de 
Ohineesche mijn bevolking.

billiton. Op dit eiland had alleen gewapend op
treden plaats in 1911 tot demping van ongeregeld
heden onder de chineesche mijnbevolkiug. Zie het 
artikel BILLITON.

Riouw en Lingga-Archipel, zie het artikel 
RIOUW EN ONDERHOORIGHEDEN onder g e- 
Bchiedcnis.'

naar

ver-

Borxeo. Westor-Afdeeling van Bor- 
nco. Op verzoek van den Sultan van Sambas, die 
onze hulp inriep tegen de Chineesche kongsi’s, wer
den in 1S18 aldaar eenige militaire posten opgericht. 
Herhaalde aanvallen op die posten en in 1819 
op Pontianak maakten liet noodig, dat in 1822 
een troepenmacht onder luit.-kolonel H. de Stuers 
van Batavia naar Pontianak werd gezonden, welke 
naar Mandor oprukte, waar de Chineezen zich 
onderwierpen. Nauwelijks waren de troepen te 
Pontianak terug of de Chineezen begonnen zich 
te Loemar en te Larali te versterken; uit deze 
versterkingen werden zij in 1823 grootendeels door 
De Stuers verdreven, doch in 1824 belegerden 
zij Singkawang en noodzaakten de bezetting van 
dien post, na acht dagen strijdens, naar Sambas 
te vluchten, welk feit, wegens gebrek aan troepen 
(Java-oorlog), ongestraft moest blijven.

Eerst in 1850 kon de Ind. lieg. zich weder met de 
misstanden ter Westkust van Borneo inlaten; de 
krijgsverrichtingen, die hiervan het gevolg waren, 
begonnen met een óehec onzerzijds,doordien de kapt. 
ter zee Johr met een landiugsdivisie en een detache
ment infanterie het hoofd stootte voor een verster
king aan de Sedouwrivicr. Hierdoor aangemoedigd,

J

van
I

maar
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Toen cle hoofdplaats kort daarop weder door vijan
delijke benden werd belaagd, worden Bamèn en 
Naraoh bezet. Daar geraakte het stoomschip Ka- 
poewas aan den grond en viel in ’s vijands handen, 
na zoolang mogelijk verdedigd te zijn. Nu worden 
troepen van Batavia naar Borneo’s Westkust 
gezonden, spoedig door nog meerdere gevolgd, en 
de Mëlawi-strcck werd zonder veel bezwaar tot 
rust gebracht. Tc Nangah Pin oh werd een post 
opgericht. In Maart 1805 werd Socngei Pinang 
door ons bezet. Die plaats stond al spoedig aan aan
vallen bloot, zoodat majoor Van Steenbergen ge
noodzaakt werd haar te hulp te komen. Op voor
stel van den Commandant van liet leger werd be
sloten deze posten in te trekken en werd de luit.- 
kol. De Neve door den luit.-kol. Wiggers van 
Kerchem vervangen; de vijand werd te Nawali 
teruggeslagen, de post te Socngei Pinang opge
heven en na een tocht op de Mëlawi tot Rëbau 
Taboeng keerdo de rust langzamerhand terug. 
Slechts restte nog Mas Nata Widjaja en zijn hel
pers uit Sorawai te verdrijven. Daartoe voer een 
colonne onder luit.-kol. Van Vugt de rivier op en 
vermeesterde de versterkingen te Moengoei Sëli- 
pau en te Kroab. Sorawai word vervolgens bezocht 
en de woningen van Pangéran Mas werden in do 
asch gelegd. Onder Raden Poetra en Begam als 
apanage-houders werd het Mëlawi-gebied verdeeld.

Oproerige handelingen, die in 1S74 plaats von
den, bij welker beteugeling dn ass.-res. op de Mesi- 
koo sneuvelde, werden door een colonne onder 
luit.-kol. P. R. de Rochemont bedwongen. Het 
versterkte huis van den oproerling Pandong werd 
verbrand. Hij zelf wist to ontkomen.

Verzet van de Tëbidah-Dajaks tegen de bevelen 
van den Panèmbalian en het verslaan zijner troe
pen noodzaakten ons in 1S91 krachtig op te tre
den. Luit.-kol. Deykerhoff voer 18 Aug. met een 
troepenmacht naar Nangah Tèbidah, dat 1 Sep
tember bezet werd, vermeesterde eenigo ver
sterkte huizen en vond andere verlaten. Den 12en 
Sept. bereikte hij het verlaten Waoe. Twee 
dagen later werd Nanga Boca verlaten en na 
enkele huizon vernield te hebben betrok een deel 
der colonne een bivak te Nangah Lar. Te Nangah 
Tèbidah, waar een versterking werd opgericht, 
onderwierpen zich de hoofden van Tèbidah. Den 
7en Oct. keerden de troepen naar Sintang terug.

In November 1895 verwekte Raden Pakoe Djaja 
gisting en verzet in het stroomgebied van do 
Boven-Mëlawi van het landschap Sintang. Do 
excursiën, die naar aanleiding hiervan noodig wa
ren en waaraan ook troepen van Pontinak deel
namen, hadden tengevolge dat enkele versterkin
gen werden vermeestord, ecu groot aantal vijan
den werd opgevat en conige hoofd personen zich 
overgaven. Alhoewel Pakoe nog niet was opge
vat, werd de toestand in begin 1890 zoo gunstig 
geoordeeld, dat in Maart een deel der excursic- 
troopen naar Pontianak terugkeerde. Kort daarop 
(22 Maart) werd Pakoe in een bonteng van het 
Njangei-stroomgebied dooreen bovolkingspatrouille, 
waarbij gev'apendo politie, onder den controleur 
Westenenk omsingeld, waarop hij zich mot do 
zijnen aan dien controleur overgaf. Hiermede was 
het verzet gebroken en namen de verwikkelingen 
een einde.

In Februari 1908 werd de rust te Sintang ver
stoord door ecu tweetal geestdrijvers, dat zich 
spoedig een aanhang wist te verwerven om zich 
tegen liet Inl. zelfbestuur tc verzetten. Het gelukte

do militaire macht dc zich gevormd hebbende 
benden uiteen to jagen. Na een gestadig patrouil- 
lecrcn, ook door troepen uit Pontianak, meldden 
zich alle hoofden der opstandelingen.

In December 1909 maakte een opstand van 
ccnigc Dcsa-Dajaks in het landschap Meliau, die 
o.m. een politiepatrouille aanvielen, het noodig 
een militaire macht derwaarts te zenden, die 
verschillende aanrakingen met vijandelijko ben
den had. In genoemd jaar en in 1910 hadden in 
do Wcster-Afd. van Bomeo nog verschillende 
andere kleinere excursiën en patrouilles plaats, 
die hier niet.vermeld kunnen worden.

1

De invoering van eene nieuwe regeling op de 
inning van de hasil der Dajaks, waarmede afschaf
fing van alle verplichte leveringen gepaard ging, 
leidde in 1912 tot ongeregeldheden in Sanggau 
en Landak. Deze noodzaakten tot gewapend op
treden van afdeelingen van de militaire bezetting 
van Bomco’s Westkust, die begin 1913 nog ver
sterkt werden door troepen van Java. In Mei 1913 
werden door de onzen twee versterkingen bij den 
Riam Mëlanggar, zoomede de kampong Njatai 
genomen; einde 1913 kon de toestand in Landak 
bevredigend worden genoemd.

In 1912 openbaarde zich, onder den invloed van 
dc politieke gebeurtenissen in China, verzet onder 
do Chinecsche bevolking van Sambas en Mampa- 
wa. De moord op een tweetal Cliincesche bclas- 
tinginners was aanleiding tot het zenden van een 
colonne uit Java, waarna de houding van dc Chi- 
neezen in Landak ten goede veranderde; in Mam- 
pawa had de actie van een patrouille een goede 
uitwerking. Alhoewel in 1913 na het registreeren 
van de Chineesche bevolking en het innemen van 
hare vuurwapens, de toestand bevredigend bleef, 
was in dat jaar een geregelde patrouillcgang voor 
het uitoefenen van toezicht op de bevolking toch 
noodig.

In hot laatst van 1913 werden orde en rust in 
liet Kajangebicd van het landschap Sintang ver
stoord door een bende, die zich ten doel stelde 
den terugkeer van den in 1912 ontslagen bestuur
der van dat landschap tc bewerkstelligen. 9 De
cember werd de controleur van de ondcrafdceUng 
Mëlawi door de opstandelingen vermoord; een der
waarts gezonden patrouille ondervond min of meer 
tegenslag, waarop versterking uit Sintang werd ge
zonden. Het gelukte deze spoedig do leden van 
de bende to verspreiden en den aanvoerder op 
te vatten, waarna orde en rust wederkeerden.

In Mei 1914 ontstond, tengevolge van tc ver 
gedreven godsdienstijver, ontevredenheid over 
heerondiensten, belastingen en afschaffing van 
verplichte persoonlijke diensten bij dc hoofden, 
onrust in het landschap Matan, die zich het eerst 
openbaarde door een aanval op een militaire pa
trouille.

De daarop gevolgde krachtdadige actie, waarbij 
11 Juni dc versterkte kampong Tocmbang Titi 
en 18 Juni do zeer sterke benteng Tandjoeng Gë- 
dang worden genomen, maakte aan het verzet 
in dit landschap een einde.

Een in Juli 1914 in de onderafdeeling Mampawa 
begonnen opstand onder do Chineczcn, die ook de 
Dajaks tot verzet wisten over te halen, breidde zich 
spoedig uit over de gohcclo onderafdeeling Sing- 
kawang en veroorzaakte ook gisting in de onder- 
afdeeling Lara en Locraar; ook de bevolking van
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sterking zijner troepen en der marine gelegenheid ' 
tegen Lalc te ageeren, dat even als Lontontocor 
veroverd werd. Door het vooruitbrengen van ver
sterkte posten word de vijand al meer en meer 
teruggedreven en werd Amoentai in Febr. 1800 
veroverd. Pantoi, Barabei en Balèh werden ver- 
111003101x1 en bezet.

Door een post te Panko werd de Kahajan afge
sloten en Sampit voor verdere vijandelijkheden 
bewaard. Hoewel de kracht van den opstand aldus 
gebroken werd, moest Hidajat in medio 1800 toch 
in Amandit worden vervolgd, moesten er posten 
te Kaloewan en Moeara Tabalong in Amoentai en 
te Batoc Tongko in Tanali Laoet worden opge
richt, moest tegen Antasari worden geageerd en 
een sterkte te Tamiang Lajang worden ge
bouwd. Door ontvangen versterking werd het op
nieuw uitbreken van den opstand in Martapoera
— als gevolg van de invoering van direct bestuur
— te keer gegaan. Te Batoc Mandi, te Lampèhon 
en te Pringin werden tijdelijk posten door de goed
gezinde bevolking bezet. In het laatste gedeelte

het jaar werd Antasari in het Noorden tegen
gehouden en een post te Mengkatip opgcricht, 
werden weder patrouilles uitgezonden tegen Hi
dajat, moest in Amoentai tegen Dömang Lehman 
geageerd worden. Er werden posten gebouwd te 
Mcngapa, te Bati Bati en te Kendatigan (ter 
vervanging van dien te Amawang) en met hulp 
van Boegineezen onder den Radja van Pagatan 
werd de rust in Tanali Laoet verzekerd.

In liet begin van 1861 mislukte een tocht onder 
maj. Schuak uit den post te Tamiang Lajang en 
door den Sultan van Koctei van uit zijn gebied 
ondernomen tegen Soerapati en Antasari te ■- 
Goenoong Tongka aan de Mantalat. Nadat Vor- 
spijck hernieuwde onrust in Amoentai had onder
drukt en den vijand van den Pagatan-heuvel had 
verdreven, trachtte Schuak, weder te vergeefs, 
tot Tongka door te dringen. Te Ampah kon in- 
tusschen een post worden gevestigd en Ramonia 
worden veroverd en verwoest. Na liet onderdruk
ken van de woelingen der geestdrijvers kon in Nov. 
tegen Tongka worden opgerukt en die sterkte op 
Antasari vermeesterd. De troepen onder kapitein 
Bode, die met Koeteincezen van uit hot Oosten 
deel zouden nemen aan deze actie, brachten liet 
niet verder dan tot Merèndai. Met deze verovering 
was den opstand ook in hot Noorden een beslis
sende slag toegebracht, doch gedurende J802 on 
1803 moesten nog ettelijke kleine tochten onder
nomen worden voordat de raddraaiers van den op
stand onschadelijk waren gemaakt en de rust ge
heel was hersteld.

Tot bescherming van onzen bondgenoot, den 
vorst van Tjantoeng tegen een zijner bloedver
wanten, die hem uit zijn gebied verdreven had, 
vertrok op 22 April 1803 een kleine troepenmacht 
onder kapitein Van Vuuren van Bandjermasin 
over zee derwaarts, die na hevigen tegenstand het 
versterkte en bewapende huis van den hoofdop
standeling vermeesterde, waarbij deze sneuvelde. 
Daar een vervolging van de overige muiters in het 
maagdelijk woud ondoenlijk was, keerde de co
lonne den 2en Mei naar Bandjermasin terug.

3 Aug. 18G4 deden opstandelingen een aanval 
op onzen post tc Barabei, waarop talrijke excur
sies onzerzijds volgden.

25 September 1804 overrompelde Soerapati 
de door de bevolking bezette hulpbèntèng te 
Moeara Téwéh, naar aanleiding waarvan in Maart

do onderafdeclingen Landak en Sanggau scheen 
niet te vertrouwen en zelfs te Pontianak hecrschte 
onrust. Het gouverncmcnts-ctablissement on de 
opium verkoopplaats te Mampawa worden 28 Juli 
geplunderd en vernield, een lot, dat verschillende 
opium verkoopplaatsen en pasanggrahans elders 
eveneens ondergingen; onze patrouilles werden 
overal beschoten. Ook in hot Sangkingschc bra
ken ongeregeldheden uit. Een en ander maakte 
het noodig troepenversterking van Java naar 
Borneo’s Westkust te zenden. 6 Aug. kwam al
daar ook aan do Generaal-Majoor van Rietschoten, 
die tot Regeeringscommissaris was benoemd, ten 
einde een onderzoek omtrent de onlusten in te 
stellon en, na bespreking met den resident, voor
stellen te doen. Na een krachtige actie van de troe
pen, die, naar de meest bedreigde punten gezon
den, weinig verzet van bepaald emstigen aard 
ondervonden, doch in den beginne eenige aanval
len hadden te doorstaan en eenige versterkingen 
hadden te nemen, verbeterde de toestand gelei
delijk.

Begin 1915 werd het Songkong-gcbied, boven 
Sanggau en boven Landak van vijandclijke ele
menten gezuiverd, zoodat aldaar de rust reeds 
einde Februari was hersteld. In diezelfde maand 
werd het. onrustig in liet landschap Simpang (af- 
deeling Ketapan), waarop dit gebied werd afge
patrouilleerd. Nadat in Maart eenige schuilplaatsen 
waren overvallen, waarbij verzetslieden, waaronder 
hoofden, waren neergelegd of gearresteerd, was 
ook hier de rust wedergekeerd. In Aug. d.a.v. 
had een excursie naar Boven-Tajan plaats, die 
eindigde met de overvalling en arresteering van 
Panglima Awong, die eenige kampongs tegen het 
gezag had opgezet..

Literatuur: E. B. Kielstra, Bijdragen tot do 
geschiedenis van Borneo’s Westerafdeeling, Lei
den 1889; de Wetenschappelijke jaarbcrichten 
van de Ind. Krijgskundige Verecnigin'g 1914 en 
1915 en de Kol. Verslagen.

Z u i d e r- en Oosterafdeelingvan B o r- 
neo. Zie het artikel BANDJERMASIN (RIJK 
VAN). Als aanvulling van het in dat artikel 
gegeven geschiedkundig overzicht moge dienen, 
dat het 200 man sterke garnizoen, in het Bandjer- 
masinsclie rijk aanwezig tijdens dat rijk in het 
begin van 1859 in staat van oorlog werd verklaard 
(Bandjermasinsche krijg 1859—1863), werd ver
sterkt. Den 14en Juni ontzette kap. Van Oyen het 
ingesloten Pëngaron. Eenige centra van opstand 
werden bezocht, Poeloe Pctah aan het verbin- 
dingswater tusschen de Barilo en de Kapocas be
zet, Soengei Bësaran ontruimd bevonden, en Ko- 
tah marah vernield, Tjampaka veroverd, de aan
val van Demang Lehman op Martapoera afgesla
gen, in het begin van Aug. Goenoeng Lawak door 
een troepenmacht onder kol. Andresen genomen 
en Tabanio bezet.

In Sept. werd de vijand uit Soengei Pring ver
dreven en kap. Scliiff veroverde het weder door de 
muiters bezette Goenoeng Lawak. In Oct. nam hij 
*8 vijands stelling te Tjinta Poeri ten Noorden van 
onzen post te Mataraman. Maj. Verspijck, tot mili
tairen commandant aangesteld, rukte met ontvan
gen versterking naar Moening, dat verbrand werd; 
hij dreef den vijand uit Tanali Laoet, waar te Plei- 
hari een post werd opgcricht, nam en bezette 
Moengoe Ihayor en dreef de opstandeling, 
al terug. Nadat het stoomschip de Onrust door 
Soerapati was uitgemoord kreeg Verspijck door ver-
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1805 aldaar een militaire post werd opgericht, 
van waaruit vele tochten worden ondernomen, 
die echter over ’t algemeen weinig resultaat op- 
levcrden. Wel hadden zij tengevolge dat Socrapati 
uit den oxutrok van Téwéh aftrok naar Socngei- 
Kawaton, waar hij zich versterkte; deze vorstorldng 
werd door een kleine afdccling soldaten on matro
zen, gesteund door bovolkingspatrouillcs den len 
Nov. 1865 genomen.

In November 1870 trok een invloedrijk op
standeling, Wangkang, met zijne volgelingen op 
tegen de hoofdplaats Bandjermasin, voor welke 
plaats hij echter met zware verliezen werd terug
geslagen. Een excursie met de van uit Java 
versterkte troepenmacht had tet gevolg, dat de 
door Wangkang bezette stelling aan de Soengei 
Doerahman werd genomen en hij zelf sneuvelde.

Tot 18S3haddcn daarna indeZ.enO.Afd. vanBor- 
neo geen krijgsverrichtingen van beteekenis plaats; 
in dat jaar echter moest krachtdadig worden op- 
getreden tegen benden onder Mohammad Sëman, 
die dagelijks Moeara Tcwéh beschoten. Door een 
uit Téwéh gezonden troepenmacht gesteund door 
de marine werd in September onder leiding van 
den luit.-kol. Ockerse de zeer sterke bèntèng van 
Mohammad Sëman aan de Soengei Lahci genomen.

In Juni 1886 begon Mohammad Sëman beneden
strooms Téwéh een bèntèng op te richten, waarop 
onzerzijds te Toejocn een tijdolijke versterking 
werd bezet. Desniettegenstaande trachtte hij in 
Sept omber Tówéb in te sluiten, waarop een bevol- 
kingspatrouille onder den controleur Acrnout, waar
bij een gering aantal militairen, de bezetting van 
een der vijandelijkc insluitingsbèntèngs tot over
gave wist te dwingen.

In October 1896 vertrok een detachement van 
Bandjermasin naar het landschap Pasir tot steun 
van den Resident bij de uitvoering van zijn op
dracht om den Sultan van dat landschap wegens 
wanbestuur af te zetten. Vijandelijkheden werden 
hierbij niet gepleegd.

Naar aanleiding van een moord op een bestuurs
ambtenaar te Kêndangan in September 1S99, was 
do militaire bezetting van dien post genoodzaakt 
met geweld de rust aldaar te herstellen, waarin 
zij volkomen slaagde.

Tot fnuiking van de macht van de naar de 
bovenlanden uitgeweken Pëgocstian (pretondent- 
sultan Mohammad Sëman met familieleden en vol
gelingen) werd 8 Maart 1902 te Pocroek Tjahoe 
een militaire post opgericht vanwaar uit talrijke 
tochten werden ondernomen. Bij deze excursies 
in 1902—1904 o.a. naar Bras Kocning, leden onze 
troepen, meestal op korten afstand door een on- 
zicblbaren vijand beschoten, talrijke verliezen, 
zoodat succes uitbleef on de overmoed van den 
vijand daarentegen steeds toenam. Alle patrouil
les, do stoomers op de rivier en de potft Pocroek 
Tjahoe zelf werden geregeld beschoten. Aan dezen 
toestand kwam een einde, toen, naar aanleiding 
van de voorstellen van de bij Gouv. besluit van 
27 October 1904 no. 2 benoemde commissie (resi
dent De Rooy en luitenant-kolonel Van Daalen), 
die o.m. de middelen had aan te geven tot beëindi
ging van de ongeregeldheden, drie brigades mare
chaussee onder luitenant Chris tof fel paar het ter
rein van den opstand werden gezonden. 1 Januari 
1905 nam Christoffel het civiel bestuur te Pocroek 
Tjahoe over, 24 Januari overviel hij in een ladang 
nabij Kalang Barali (Merawing) den pretendent-

sultan, die daarbij sneuvelde. Hierop meldden 
zich talrijke hoofden te Pocroek Tjahoe. In den 
nacht van 13/14 Februari overviel Christoffel do 
versterkte kampong Toeinbang Koctjoe; 15 Mei 
meldde zich de beruchte Batocr, waarmede alle 
mannelijke leden van de pegoestian, voorzoover niet 
gesneuveld, zich hadden onderworpen. Na dien 
hadden onze patrouilles nog enkele ontmoetin
gen met vijandelijkc benden. Ook in andere streken 
van de Z. en O. Afd. waren in de volgende jaren 
nog talrijke patrouilletochten noodig.

In 1914 brak onrust uit in de onderafdeeling 
Pasir. Met het verschijnen van een troepenmacht 
uit Kêndangan scheen de onrust bezworen, totdat 
de toestand in 1915 wederom zoo onrustig begon 
te worden, dat het noodig werd geoordeeld de ge
wapende politie met militairen te versterken. Nadat 
op 28 Augustus een bende een mislukten aanval op 
het bivak onzer troepen te Sëmborong had gedaan, 
werden met een stelselmatig patrouilleeren zulke 
gunstige resultaten behaald, dat reeds in October de 
troepenmacht werd verminderd; te vroeg echter, 
want in November bedreigden opstandelingenTanah 
Grogot, de standplaats van den controleur. Naar 
aanleiding hiervan werden einde November troe
pen van Java naar Pasir gezonden waardoor het 
mogelijk was de gehcele landstreek tegelijk af te 
patrouilleeren. Den 2 Februari 1916 gelukte het 
den hoofdleidcr Pangéran Singa met 5 volgelingen 
te overvallen en neer te leggen.

Celebes. Zuid-Celebes. In 1 SI 1 tijdens het 
Engelsche tusschcnbestuur veroverde Nightingale 
de hoofdplaats Boni, maar werd voor Soepa terug- 
geslagen.

Bij de overname der Indische bezittingen in 
1816 uit de handen der Engelschen, werden het 
fort Rotterdam en de versterkingen te Maros, Boe- 
loe Sepong, Bonthain en Bocloe KombaTbezêE.

In 1824 vertrok een expeditie onder bevel van 
luit.-kol. H. de Stuers naar Soepa en Tanette tot 
bestraffing van die staat jes voor de aanmatigende 
houding, die zij hadden aangenomen. De Stuers 
bezette met zijn macht den 17en Juli de hoofdplaats 
Tanette en marcheerde zonder tegenstand te ont
moeten naar Maros. De onderneming tegen Soepa 
stond onder bevel van den kap.-luit. t/z. Buys, 
de daaraan toegevoegde landmacht onder bevel 
van den luit.-kol. Recdcr. De gelande troepen wer
den voor Soepa uiteengedreven, waarna het bevel 
overging op den tot kolonel bevorderden luit.-koL 
De Stuers, terwijl de troepenmacht versterkt werd. 
Ook deze versterkte troepenmacht ondervond tegen
slag, waarop de expeditie in October onder achter
lating van een militaire post, naar Makasser terug- 
keerdo. Deze tegenslag onzerzijds was het sein voor 
een algcmcenen opstand. Do Bonieren overrompel- • 
don onzen post te Pangkadjéné, waarde bezetting 
zich in de lucht deed springen, veroverden dien te 
Labakang, waar de geheele bezetting werd af
gemaakt, on bezetten Tanette.

Kapitein Lo Clercq, uit Maros oprukkend, word 
bij Bocloe Sepong verslagen. Van Java gezonden 
troepen konden alleen dienstbaar worden gemaakt 
aan het versterken van de posten. De expeditie naar 
Boni in (Febr.—April) 1825 stond onder bevel 
van den Gen.-majoor Van Geen, word te Makassar 
samengesteld en stevende naar Bonthain. Van 
Geen verdreef den rondom Bocloe Komba 
getrokkon vijand, zond een colonne onder luit.- 
kol. Lo Bron de Voxela over land naar Sindjai, 
vertrok zelf over zee derwaarts en veroverde die

saam-
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20en Juni 1SG0 werd Aroe Palaka door de kies- 
heeren tot Vorst verheven. Kadjang, Sindjai en 
Oud-Boeloe Komba wcixlcn bij het Gouv.-gcbied 
ingelijfd. 7 Maart vertrokken de laatste schepen 
van de Oostkust, waar nu ons oppergezag was 
hersteld.

In IS62 was een militaire machtsvertooning 
noodig in Mandar, waar de vorsten zonder strijd 
gedwongen werden een contract to sluiten.

In 1SG2 trok maj. Kroesen, Gouverneur van 
Makasser, met cenc kleine colonne van Balang 
Nipa naar Manipi in do Oostcrdistricton tot her
stel van rust aldaar, waarin hij zonder bloedver
gieten slaagde. In het volgende jaar herstelde hij, 
na tegenstand te hebben overwonnen, de rust in 
de Toratealanden, waar te Djéncponto een militaire 
post werd opgericht.

In Juli 18G8 werd onze post te Pankadjéné door 
Kraëng Bonto Bonto, oom van den regent van 
Labakang, bedreigd. Maj. Veenhuyzen verdreef 
hem en volgde hem naar Toerakapaja, waarvoor 
hij echter het hoofd stiet. Spoedig daarop viel de 
Kraèng onzen post te Pankadjéné opnieuw aan 
maar werd teruggcslagen. Maj. Veenhuyzen zocht 
hem weder op en versloeg hem op het plateau 
van Mando.

In het einde van IS72 stoomde maj. Mcyer met 
cene colonne naar Balang Nipa in Mandar, dat zich 
niet hield aan de verdragen in 1862 gesloten. Hij 
veroverde de plaats en ’s vijands stelling te Tapa- 
rang in het binnenland. Dezelfde hoofdofficier 
debarkeerde in hetzelfde jaar te Pankadjéné 
waar Kraëng Bonto Bonto zich tusschen dc 
rotsen van Bara Batoea had verschanst. Voor 
die stelling weiden onze troepen teruggeslagen, 
doch de Kraëng ontruimde haar toch. Hem in 
handen te krijgen bleek aanvankelijk onmogelijk; 
eerst in Juli 1878 gaf hij zich — duchtig door onze 
patrouilles nagezet — over.

In Nov. 1872 trok een colonne naar Tanettc, 
waar Datoe Balcka, de vroegere echtgenoot der 
Vorstin, opnieuw invallen deed. Er werd een post 
opgericht. Eenige maanden later werd dit garni
zoen versterkt en aan maj. Kraal opgedragen 
Datoe Bakka’s strooptochten tegen te gaan. Enkele 
plaatsen werden bezet, het terrein afgepatrouil
leerd en de rust hersteld.

'Enkele kleine excursiën (in 1881 en 1895 naar 
Takalar enz.) uitgezonderd, hadden sedert in Zuid- 
Cclebes geene belangrijke krijgsverrichtingen plaats 
vóór 1905.

plaats vóór Le Bron daarvoor was aangekomen. 
Vervolgens zeilde Van Geen naar Badjoa, dat hij 
nam vóór dat Lc Bron het over land had kunnen 
bereiken en rukte tegen de hoofdplaats Boni op, 
die hij verlaten vond. Do Koningin had de vlucht 
genomen. Le Bron trok dwars door het schiereiland 
naar Maros en Van Geen voerde zijn troepen over 
zee naar Makasser terug, alwaar hij medio April 
aankwam.

In Juni 1825 vertrok een expeditionnaire troe
penmacht onder den kol. Bischoff en waarbij Gen. 
Van Geen zich bevond, over zee naar Soepa, dat 
zich na eenigen tegenstand te hebben geboden, 
onderwierp. 5 Juli keerden de troepen naar Makas
ser terug. Een expeditie onder majoor Sollewijn, naar 
Bomeo voorbereid, ging niet door tengevolge van 
den opstand, die op Java was uitgebroken (Java- 
oorlog). Alle beschikbare troepen werden naar 
Semarang- overgevoerd en in Zuid-Celebes bleef 
slechts een kleine bezetting.

In Mei 1S26 trok majoor Coehoom van Hou- 
werda met eene colonne naar Tanette tot ver
drijving van den vroegeren Vorst en veroverde 
de hoofdplaats. In April 1833 rukte kap. Van den 
Vrijhoeff, tot steun van den Vorst van dat staatje 
tegen een opstandeling, naar Watta (Sïdenrèng). 
Deze onderneming mislukte, de troepen keerden 
naar Makassar terug, doch de Vorst wist met eigen 
middelen zijn gezag te handhaven. Zes jaren later 
ageerde kap. Blonds weder tegen den Vorst van 
Tanette en diens helper Daëng Kalaboe. Blonds 
werd in het gebergte van Sëgéri verslagen. Toen 
Maj. Hendriks daarop in Oct. 1839 naar Tanette 
oprukte vond hij de hoofdplaats verbrand en hul
digde hij er den nieuwen Vorst in.

In 1855 moest Daëng Kalaboe, wegens het 
stoken van onrust en het afloopen van ons eta
blissement te Sëgéri worden gestraft door eene 
colonne onder kap. Kamphuis, die in Juni te Sëgéri 
verscheen en de vijandelijke positie te Boekoeloe, 
waarin de kampong van Kalaboe, Lapakadiëng, 
vermeesterde.

De expeditie naar Boni in 1859 (zie het artikel 
BONI Geschiedenis), vergezeld door den 
Vice-President van den Raad van Indië De Perez 
als Gouv.-Co ra missa ris, stond onder bevel van den 
Gen.-Maj. Stcinmetz. 23 Januari was de inge
scheepte troepenmacht grootendeels voor Bonthain 
vereenigd, landde 12 Febr. te Badjoa, waarbij veel 
tegenstand ondervonden werd, en bereikte den 
2$sten Febr. na veel tegenspoed en het verwond 
raken van den opperbevelhebber, onder kol. Walc- 
son de hoofd plaats, die verlaten bevonden werd. 
De Vorstin had de vlucht genomen naar Pasèmpa. 
Te Badjoa werd een fort opgericht, en de expeditie, 
die veel geleden had door cholera (ook De Perez 
stierf daaraan), keerde naar Makasser terug.

De ongunstige toestand in geheel Zuid-Oelebes 
en vooral in Boni was aanleiding, dat onmiddejlijk 
op Java alles voor een hernieuwde expeditie werd 
voorbereid; deze kwam onder bevel van den Luit.- 
Gen. Van Swieten. Een colonne onder maj. Staring, 
met hulptroepen van Boeloe Komba, trok over 
la.nd van Boeloe Komba naar Sindjai. Aroe Palaka, 
de pretendent naar den troon van Boni, sloot zich 
met zijne volgelingen daarbij aan. Sindjai werd in 
Nov. 1859 door Van Swieten, met de gehcele vloot 
derwaarts gestevend, veroverd, vóór dat Staring 
daar was aangekomen. Den 6en Dcc. werd de 
hoofdplaats Boni veroverd, den 9en Pasèmpa be
zet en den Hen naar Pampanoea opgerukt. Den

i

De expeditie in dat jaar, onder bevel van den 
kolonel Van Locnen, landde aanvankelijk, nadat 
op het aan den vorst van Boni gestelde ulti
matum een weigerend antwoord was ontvangen, 
bij Oedjoeng Patiro, doch scheepte zich op 25—27 
Juli weer in, omdat het terrein een oprukken belette. 
28 Juli werd onder zwaren tegenstand geland nabij 
Bona en nog dienzelfden dag opgerukt naar Ba- 
djowé, hoofdplaats van Boni. Door dit optreden, 
waarbij den vijand zware verliezen werden toege
bracht, was het georganiseerde verzet vrijwel 
gebroken. 30 Juli werd Watamponó, de verblijf
plaats van den vorst, nagenoeg zonder tegenstand 
bezet. De vorst bleek gevlucht naar Pasèmpa, 
werwaarts 2 Augustus werd opgerukt, onder ach
terlating van een bezetting to Watamponé. Do 
vorst had ook Pasèmpa reeds verlaten en nu werd 
van uit deze plaats en later ook van uit Watam
poné actief gepatrouilleerd met het gevolg dat
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8 Augustus de meeste Bonische hoofden, waaronder 
de rijksbestuurder, zich meldden,terwijl 10Augustus 
do voornaamste rijkssieraden werden ingelcvord en 
medio Augustus tot een voorloopigc bestuursrege- 
ling kon worden overgegaan. De hoofd macht der 
oxpeditionnaire troepen werd 23 Augustus overge
bracht naar Pampanoca.

Van uit Paré-paré op de Westkust van Celebes, 
dat reeds sedert April 1905 was bezet, word medio 
Augustus agressief opgetreden; 17 Augustus 
werd de sterke, goed verdedigde stelling nabij 
Perbarassang en Lodjawi genomen on einde Augus
tus gemeenschap verkregen met de troepen in 
Boni. Het verzet in Sidènrèng was hiermede ge
broken en de Paré-parc-colonnc werd nu bestemd 
om in vereeniging met de marechaussee door het ge
bied der Adjataparang op te rukken naar de Ma- 
sènrèmpoeloesche staatjes, ter opsporing van den 
vorst van Boni, die derwaarts was uitgeweken.

Op het bericht, dat bedoelde vorst naar Tjéwa 
en Wadjo was afgetrokken, ging een gedeelte 
der troepen daarheen, stiet 17 October op de 
zeer sterke stelling op de helling van de Bamba- 
poeang, die na een scherp gevecht werd genomen, 
waarna het op IS November aan luitenant Eilers 
gelukte de bende van den vorst te overvallen en 
hem zelf gevangen te nemen.

De bezetting van den post te Balangnipa, 30 
Juli slaags geraakt met Bon ie ren, die een inval 
deden in de Oosterdistrieten, bracht dezen een 
gevoelig verlies toe, waarop 4 Augustus de hoofden 
van Zuid-Boni hunne onderwerping aanboden.

25 Augustus werd van uit Watamponé Wadjo 
bezocht, dat zich goedgezind toonde en zich on
derwierp. In de eerste helft van September werden 
troepen overgebracht naar Loewoe; deze landden 
te Balandai en namen Paloppo, waardoor ook hier 
het georganiseerd verzet was gebroken en de vor
stin zich onderwierp.

In de landschappen Lamocroe en Soppong, die 
in de laatste dagen van September door de troepen 
werden bezocht, werd geen verzet ondervonden.

Toen de vorst van Gowa niet voldeed aan de op
roeping om 17 October 1905 te Makasser te verschij
nen, ten einde zich over zijne tekortkomingen te 
verantwoorden, rukte een colonne van uit Makas- 
ser zijn rijkje binnen. Zonder tegenstand te ont
moeten werd Djongaja bereikt, alwaar de vorst 
werd aangetroffen, die kort daarop echter wist 
te ontvluchten (19 October', waarop de bevolking 
naar do wapens greep; toen haar echter een ge
voelig verlies was toegebracht, was het hoofd ver
zet gebroken on keerde zij in hare kampongs terug. 
Verschillende pogingen van uit de bivaks in Gowa 
om den vorst in handen te krijgen, hadden geen 
resultaat. Hij vluchtte eerst naar Baroe en ver
volgens naar Masènrèmpoeloe en Adjataparang.

4 December 1905 werd de staf van de expedition- 
nairo troepenmacht ontbonden en werd de verdere 
pacificatie van do door de troepen bezette land
streken opgedragen aan de geweslelijko civielo en 
militaire autoriteiten. Sedert zijn nog vele krijgs 
verrichtingen noodig geweest om op Celebes — 
ook in andere gedeelten, zooals Middcn-Celcbes 
en op do Oostkust van het eiland, waarbij velo 
sterke rotsvestingen moesten worden vermeestord 
— tot geregelde toestanden te geraken; van dio 
krijgsbedrijven kan hior uiteraard wegens gebrek 
aan plaatsruimte geen molding worden gemaakt; 
Blcchts zij medegedeeld dat de bende van den uit

Adjataparang naar het gebergte, tusschen Sidèn- 
reng en Nepo uitgeweken radja van Gowa aldaar 
eerst werd overvallon door een patrouilló uit Paré- 
Paré, en daarna op 21 en 25 December 1906 door 
een patrouillo onder kapitein Christoffcl; bij de 
laatste overvalling te Bocloebcroewé in Sidènrèng 
kwam do radja om het leven.

In Juli 1915 moest de sedert ingekrompen troe
penmacht op Celebes worden versterkt tot onder
drukking van het rooverwezen in Takalar (West 
Goa). In September van dat jaar werd nogmaals 
cene versterking van Java naar Celebes gezonden, 
doch toen hadden do roofpartijen reeds zoo goed als 
opgehoudon; goheel en al eindigden deze, toen de 
hoofdleider, de beruchte Tolo, op 17 November werd 
neergelegd.

Literatuur. Extra bijlagen nos 35, 36 en 37 van 
het Ind. Mil. T. en Wetenschappelijk Jaarbericht 
van de Ind. Krijgsk. Vereeniging 1914 en 1915.

Bali. Zie BALI. Geschiedenis.
Lombok. Zie LOM BOK. Geschiedenis.
Soembawa. Onder meer naar aanleiding van 

het feit, dat in October 1907 de bevolking van 
het district Ngali en de heidensche bergbewoners 
weigelden eenige namens den sultan van Bima 
gegeven bevelen, de registratie betreffende, op 
te volgen en de bevolking van het district Tali- 
wang zich niet naar de wenschen van het zelfbe
stuur wilde schikken, vertrok in Februari 1908 
eene colonne, bestaande uit marechaussee, onder 
bevel van den civielen on militairen gouverneur van 
Celebes en Onderhoorigheden (luitenant-kolonel 
Swart) van Makasser naar Bima. Van 18 Februari 
tot medio Maart bezocht de colonne de streken 
om de Bimabaai en het oostehjk gedeelte van het 
eiland, nam daarbij' enkelo kampongs (Ngali, 
Dcna) stormenderhand en bracht den opstande
lingen, die in den beginne zeer fanatieke aanvallen 
ondernamen, gevoelige verliezen toe.

18 Maart werd de colonne over zee naar Taliwang 
overgebracht; na het nemen van do versterkte 
kampongs Pondjok, Beroe, Se pa gn ra en Moten g 
was het verzet gebroken en bepaalde de actie in 
deze streken zich tot medio April tot het achtervol
gen van den hoofdopstandeling La Oenroe, dio 
9 April door do bevolking werd opgevat en uitge- 
levord. Nadat 14 April in hot district Djaréwé, 
het hoofd van den opstand, Magapavang, een bloed
verwant van La Oenroe onschadelijk was gemaakt, 
was de rust op het eiland Soembawa hersteld, 
weixl 8 Mei de oxcursie ontbonden en vertrokken 
de troepen naar Makasser, onder achterlating 
van bezettingen te Soembawa-bêsar en te Taliwang.

Na dien was gewapend optreden op Soembawa 
in November van hetzelfde jaar noodig. Den 22en 
van dio maand nl. was bij het registroeren te Dong- 
ga (Bima) het gevolg van don sultan aangevallen. 
Op het bericht hiervan vertrok Overste Swart 
onmiddellijk met marechaussee van Makasser 
naar Bima on wist, nadat de rotsstolling nabij kam
pong Lambie was genomen, het verzet spoedig 
te onderdrukken.

In April 1911 werd in do desa Batoerotak een 
groep infanterie door kwaadwilligen overvallon; 
de leiders van het verzot waren spoedig opge
spoord en gearresteerd, waarna do rust torugkeerdo 
en sedert niot meer werd verstoord.

Literatuur. Uittroksel uit het Verslag van den 
Civielen en Militairen Gouverneur van Celebes en 
Onderhoorigheden betreffende de oxcursio naar 
het eiland Soombawa. 16 Februari—9 Mei 1908.
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Christoffcl 12 December oprukte, vervolgens nog 
verschillende tochten maakte in Midden-Flores, 

1 Maart 190S hot bevel over te dragon aan zijn 
opvolger, den kap. Sprayt. Deze zette de actie 

krachtdadige wijze voort, overal waar 
uitbrak dit onderdrukkend en geleidelijk

Extra bijlage no. 28 van het lnd. Mil. Tijdschrift.
Flores. Wegens het niet voldoen aan den 

eisch tot uitlevering van schipbreukelingen van 
een in 1S55 op de "N.-kust verganen Ned.-Ind. 
schoener, werd einde 1S57 ecu scheepsmacht en 
een klein detachement troepen van Makasscr 
naar de Korokélibaai gezonden, dio de kampong 
Toto vernielden. Voor de verdere krijgsverrichtin
gen op dit eiland zie FLORES. Geschiede- 
n i s. Ter aanvulling van het aldaar medegedeelde 
moge het volgende dienen.

Tot bestraffing voor den aanval op den mijn
ingenieur Van Schelle, bij zijn onderzoek naar tin 
te Watoe Loko op de Zuidkust en tot handhaving 
van ons gezag aldaar, landde den Hen Mei 1890 
een comp. inf. onder den kap. Van Baarda in de 
Aimèrè-baai en betrok een bivak te Wai Moké. 
Den 23en werd te Wawa een étappe-plaats ëpge- 
richt en werden onderhandelingen met de Rokka’s 
geopend. Toen zij vijandclijk optraden werd uit 
Wawa tegen Do opgerukt, doch deze kampong 
niet genomen, daar een aanval van de Rokka’s op 
een transport terugkeer naar Wawa eischte. Na 
het bekomen van versterking werd Do veroverd 
en maj. Collard, met nieuwe troepen naar Flores 
gekomen, nam daarna het bevel over de expeditie 
op zich. Watoe Loko werd bezet en Anggo Molo on
derwierp zich. Den Hen Juli werd Wolo Wio in 
bezit genomen, van waar uit gewapenderhand en 
onder het leveren van gevechten onderzoekingen 
naar tinhoudende gronden plaats vonden. Tot be
straffing voor herhaalde aanvallen op onze trans
porten werd Ekko Tetto in brand geschoten. In
middels besloot de regeering het tinonderzoek te 
doeu voortzetten aan de Noordkust .onder dekking 
van een troepenmacht onder maj. Bosboom. De 
Zuidercolonne zou voorloopig in haar stelling blij
ven, zoo noodig bestraffend optreden en als het 
onderzoek vredelievend afliep met de Noordcr- 
colonne in verbinding trachten te komen. Op het 
vertoog van majoor Collard echter besloot de 
regeering zijn colonne den 20en Nov. naar Java te 
doen terugkeeren. Tinhoudende gronden had zij 
niet ontdekt. De Noordercolonne was den 27en 
Sept. nabij Toereng geland en werd in het begin 
van Dec. naar Nanga Koli ovorgebracht. In weerwil 
dat de bevolking een meer vijandige houding be
gon aan te nemen, werd toch den 18en Oct. naar 
Embai opgerukt. Vandaar werd onderzoek naar 
tinhoudende gronden gedaan tot bij Woendoe en 
Meende. Bij de verkenning van het verdere terrein 
kreeg de colonne-commandant de overtuiging een 
groote versterking aan troepen en koelies noodig 
te hebben om het landschap Soa te kunnen doen 
onderzoeken. Op last der Regeering verliet de 
colonne op den 2en Dec. het eiland Flores.

De in 1907 naar Flores gezonden marechaussee 
onder bevel van kapitein Christoffcl begon on mid
dellijk een buitengewoon vlotte en krachtige actie, 
eerst in de nabijheid van Endéh, daarna, west
waarts gaande, in Ngada (vroeger ten onrechte 
Rokka genaamd), vervolgens in Manggaraj, om 
langs de W. en vervolgens langs de N.-kust van 
W.-Florcs begin December te Endéh terug te koe
ren. Veel verzet was ondervonden, vooral in Ngada, 

op krachtige en voort varende wijze had 
Christoffcl dit weten te onderdrukken met betrek* 
kelijk geringe verliezen, onzerzijds. Sedert zijne 
afwezigheid van Endéh.. was deze plaats op 23 
October ten tweeden male overvallen, hoofdzake
lijk door bewoners van Woromasi, naar welke streek

om

op even 
verzet
niet alleen het gchcclc eiland Flores, doch ook do 
omringende eilanden (Polowch, Solor, Adonare, 
Lomblcm, Alor, Pantar) met zijne colonne bezoe
kend.

In 1911 werd een garnizoen op Flores gelegd en 
keerde de marechaussee naar Java terug. In 1916 
moest de militaire macht op dat eiland wederom 
krachtdadig optreden tot fnuiking van verzot.

Soemba. Zie SOEMBA. Geschiedenis.

k

V

Timor. Zie T1MOR. Geschiedenis.
Ceram. Omtrent de in het artikel CE11AM, 

Geschiedenis, opgesomde expedities moge 
het volgende medegedeeld worden. Tegen liet eindo 
van 1857 vertrok een detachement troepen onder 
bevel van kapitein Van Oyen van Amboina naar 
Elpapoetih om een einde te maken aan het verzet 
van eenige stammen in het tot de afdeelingen 
Saparoca en Haroekoe behoorende gedeelte van het 
eiland. De vijandelijke stammen werden op allo 
punten geslagen en hunne versterkmgen genomen, 
waarna de troepen in Februari 1858 weer terug
keerden naar Amboina.

Toen in 1860 de negorij Waisamoe in openlijk 
verzet kwam, vertrok de Militaire Commandant 
der Molukschc eilanden, de luit.-kol. De Brabant, 
met een colonne van Amboina derwaarts, landde 
bij Kairatoe, bezocht het verlaten Woesamoe en 
betrok bivak te Katoesoewa, waar een sterkte 
werd opgericht. Van hier uit werd 17 October 
opgerukt naar Kairatoe lama, dat verlaten bevon
den werd, naar Urauw, waarvoor een ernstig ge
vecht werd geleverd, en eindelijk naarde verbrande 
kampong Honileto. Den 22en Oct. waren de troe
pen te Kairatoe terug, vanwaar een gedeelte naar 
Nomali aan de Noordkust werd vervoerd en don 
Sen Nov. van uit Lakaïla naar het binnenland 
oprukte. Kampong Boeria werd genomen en van 
daaruit werden tochten ondernomen ten einde de 
omliggende versterkte roofnesten te vernielen. Na
dat de bevolking van Roemasoal zich onderworpen 
had, keerden de troepen naar Noniali terug. Te 
Kamarian was een redoute opgerioht en bezet. 
Den len Dec. werden do troepen naar Amboina 
verscheept. In 1864 werd door een colonne onder 
luit.-kol. Jalink een eindo gemaakt, aan moord - en 
sncllochten op de Noordkust. Tc Lissabatta werd 
geland. De kampongs Marahoenoe Lama, Kakoo- 
toe en Koelooi werden onder het leveren van kleino 
gevechten bezocht en verbrand en de nuar de 
Elpapoetih baai uitgeweken opstandelingen onder
wierpen zich daar.

Verzet der bevolking tegen plannen tot aan
kweek van producten voor de Europcescho markt 
gaf in de beide volgende jaren aanleiding tot een 
excursie onder luil.-kol. Slrcngnaerts naar Kai- 
bobo aan de Piroe-baai. Deze plaats werd verlaten 
bevonden. Van Kairatoe werd, nadat een troepen
versterking van Java was overgekomen, een tocht 
naar het binnenland ondernomen door eeno co
lonne (de Zuidercolonne) onder kap. Paternostro 
in verband met een colonne (de Noordercolonne) 
onder bevel van den luit.-kol. Slrcngnaerts, die 
van uit Noniali eveneens tegen 
oprukken. De Zuidercolonne bereikte den 12en 
Jan. 1866 Urauw en den 13en liet verlaten Honi-
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bajate Ccram aankwam cn 18 December do ne
gorij Hookocina bereikte, welke door de bevolking 
ontruimd was; op haar verdere tochten ondervond 
de colonne vijandelijkheden. Do Wahaai-colonno 
had ondertusschcn de versterktehouvolstelling nabij 
de Noei genomen. Rij een volgenden tocht 
Honitotoo op 11 Januari 190G, die uitging van do 
Talamonding, kwamen alle tot het complex Hoe- 
lcoeina-Watoo behoorendc negorijen in onderwer
ping. 25 Februari gaven de radja’s van Hoenitetoo 
en Roematita zich over. In de eerste helft van Mei 
trokken de troepen in 2 colonnes langs verschil
lende wegen naar het beruchte Roemasoal, dat 
zonder tegenstand te ondorvinden op 12 Mei werd 
bereikt/^

In Juli 1907 kwam de negorij Ahiolo en in Oc- " ■ 
tober d.a.v. de negorij Hoekoe-kctjil, beide in 
W.-Ccram, in verzet, doch door onze troepen werd 
de rust hersteld.

4 Mei 1908 rukte een colonne van uit Ressi aan 
de Noordkust het Noesoewélé gebied binnen, 
stuitte den tweeden dag op een versterking, waar
uit de vijand werd verdreven en vermeesterde op 
8 Juni een versterking bij de samenvloeiing van 
de rivieren Sapocléwa en Samak, waarna het ver
zot gebroken was en het Noesawélégebied in onder
werping kwam.

In October 1908 kwam Ahiolo weder in opstand, 
waarbij zich in 1909 ook de strandnegorij Paka- 
lowoni aansloot. De actie onzer troepen bepaalde 
zich tot het opruimen van schuilplaatsen en voor
raden on tot een onafgebroken patrouillegang, 
waardoor de radja van Ahiolo eindelijk in de 2e 
helft van 1909 werd genoopt het. hoofd in den 
schoot te leggen.

In Nov. 1914 ontstond onrust in W.-Ceram; de 
bevolking van eenigc kampongs vluchtte naar het 
gebergte, waar zij door onze patrouilles werd be
stookt. Een aanval onzerzijds in Januari 1915 op 
eene schuilplaats der onruststokers op de Batoe 
Soeri had aanvankelijk wel succes, doch reeds in 
de volgende maand breidde het verzet zich gaande
weg uit. Einde Mei 1915 waren, behalve die van 
een viertal negorijen, alle bergstammen bewesten 
Hoenitetoo in opstand. In Juni ondernam de een 
maand te voren versterkte troepenmacht een 
tocht naar Uiring, waarbij bleek dat de kwaadwil
lige bevolking hare negorijen grootoudcels verbrand 
en geheel verlaten had. Tengevolge van den door 
een veranderden patrouillegang uitgeoefenden druk 
op de kwaadwilligen, was de tegenstand half Sep
tember 1915 gebroken, terwijl na de onderwerping 
van het bendehoofd Natene, in Januari 1916, 
hut verzet als geheel geëindigd kon worden be
schouwd.

Amboina. In 1S10 wierp een Engelsch smaldeel 
van clrio oorlogsvaartuigen hot anker in do baai 
van Amboina en zette 400 man aan wal. Do kolo
nel Filz, bevelhebber dor Molukkcn, gaf na ge- 
ritigon tegenstand het eiland tegen vrijen over
tocht der bezetting, die 1400 man sterk was, bij 
verdrag over (18 Febr.).

Banda en Teknate .vielen 17 en 31 Aug. 1810 
na eenigen tegonweor den Britten in handen.

Saparoea in 1817 cn 1818. Zie AMBOINA 
onder Goschiedenis.

Aroe-eilanden. Zie AllOE-EILANDEN onder 
Geschiedenis.

Nieuw-Güinea. Sinds 1S98 nam onze feitelijke 
bemoeiing hier een aanvang. Het militair optreden 
bepaalde zich in hoofdzaak tot het maken van

toto. Onder het leveren van kleine gevechten word 
den 19cn Manocsamanoe veroverd, waarna don 
23en beide colonnes zich vereenigden. Do Noor- 
dercolonno was den 7en Januari op marsch gegaan, 
opgorukt tegen Moonatang, dat verlaten bleek, en 
teruggekeerd naar Noniali, vanwaar 15 Januari 
werd afgemarcheerd om 20 Januari het verlaten 
hoofddoel Roemahsoal to bereikon, van waar uit 
tochten werden ondernomen, waarbij zware ge
vechten werden geleverd. Hier onderwierpen zich 
de leiders van den opstand en den 2en Maart 
konden de troepen naar hunne garnizoenen worden 
teruggovoerd.

Eerst in Juli 1875 werd het weder noodig 
door een colonne onder kap. Schultze een op
roerige stemming onder de bergstammen te keer 
te gaan. Enkele bergkampongs worden getuchtigd 
en de opgestane stammen kwamen in onderwer- 
ping.

Ten einde de strandkampongs aan de Elpapoe- 
tih-baai tegen strooptochten van de bergstammen 
te beschermen moesten in 1879 en 1880 troepen
detachementen van Amboina derwaarts worden 
gezonden. Ook in 1884 was dit noodig, wijlde berg
stammen den posthouder van Amahei verhinder
den zich aan wal te begeven; tegenstand onder
vond de troep niet.

Begin 1904 werd te Piroe (W.-kust) een militaire 
bezetting gelegerd, teneinde herhalingen te voor
komen van de sedert 1903 door eenige heidensche 
negorijen — waaronder Roemasoal als de voor
naamste — tegen de negorij Waisamoe gepleegde 
vijandelijkheden. Toen Roemasoal weigerde de 
deswege opgelegde boete te voldoen, rukte 10 
September 1904 de civiel-gezaghebber van West- 
Ceram met een colonne van Lasahata, aan de N,- 
kust, tegen genoemde negorij op. Deze colonne kon 
Roemasoal niet bereiken; zij was genoodzaakt 
om, voortdurend door den vijand bestookt, naar 
Lasahata terug te koeren, dat 20 September werd 
bereikt. Niettegenstaande dit weinig succesvollo 
optreden onzer troepen, bood de bevolking van 
Roemasoal in November aan de opgelegde boete 
te betalen, hetgeen kort daarop ook geschiedde.

In October 1904 ondernam de civiel-gezaghebber 
van Wahaai met een colonne van Amboina ge
zonden een tocht naar de op drie dagmarschon 
ten Z. van Wahaai gelegen negorij Lapilaitoto 
ter arrestatie van eenige lieden, die verdacht wer
den van moord op Christen-inlanders uit de om
geving van Wahaai. Alhoewel de door de bevolking 
van Lapilaitoto geboden weerstand werd gebro
ken, werd het doel van den tocht niet bereikt. 
Hot geringe suceos van beide vorenbedoelde onder
nemingen had tengevolge, dat onder de hoidonschc 
stammen, vooral in West- en Midden-Ceram, een 
geest van verzet ontstond, die in 1905 noodzaakte 
te Wahaai een mobiele colonne van Amboina te 
legeren, de vaste bezetting van Wahaai te doen 
overgaan naar Piroe en ook Kairatoe door een deta
chement te doen bezetten. Het bevel over die troe
pen werd opgedragen aan den majoor Van den 
Siepkamp, die tevens mot hot civiel bestuur over 
Oeram werd belast.

Na een marsch van 7 dagen, bereikte de Wahaai- 
oolonne van uit Kairatoe dp negorij Hoenitetoo, 
welker radja als hoofd van het verzet was aan to 
merken; allerwegen was de bevolking uit de kam
pongs gevlucht. Deze toestand noodzaakte tot 
versterking van de troepen op Ccram met een 
mobiele colonne, die begin December van Soera^.

naar



KRIJGSVERRICHTINGEN - KUNST (BEELDENDE).470

dat zich wellicht op niet onbelangrijke punten 
zal wijzigen tengevolge van de bestudeering van 
ruimer materiaal, dat zijnerzijds wederom ten ge
volge van verdiept inzicht in het wezen dezer 
kunsten op meer kritische wijze zal zijn bijeen
gebracht, terwijl bij de beoordcoling der artistieke 
kwaliteiten, voor do vaststelling van den aante- 
Icggen maatstaf, de soms innige samenhang met 
de kunst der overige Aziatische rassen meer dan 
tot nog toe zal moeten worden in het oog gehou
den. Om deze redenen zal ook het hier gegeveno 
vaak slechts een voorloopig karakter dragen en 
zal dit soms meer moeten worden beschouwd als 
een aansporing tot onderzoek in cene bepaalde 
richting dan als een resultaat.

Wanneer wij de, van onze kunstopvattingen 
vaak afwijkende, aesthetischc overtuigingen van 
den Aziaat (als type gesteld tegenover den Wester
ling) naar hun juiste waarde willen schatten en 
willen trachten ons rekenschap te geven, van do 
oorzaken waardoor onderling zoo uiteenloopendo 
beschavingen als de Indonesische en die der Hin
does, toch oj) kunstgebied — naast diepgaande 
verschillen — gelijksoortige verschijnselen ver- 
toonen, moeten wij beproeven ons in te denken 
in de geesteshouding, die hij, als kunstenaar, ten 
aan zien van zijn eigen „doen” als zoodanig aan- 
neemt.

Deze geesteshouding is eene religieuze. De hier
uit voortvloeiende opvattingen aangaande het 
wezen van de „kunstdaad” zijn sterk afwijkend 
van onze modern-Westersche, die gevormd zijn 
door de overtuigingen der Renaissance, welke 
periode, door toenemende overspanning van het 
individueel zelfbewustzijn met gelijktijdige af
name van het religieuse sentiment, geleid heeft 
tot de eenzijdig materialistische en intellectualis
tische levensrichting van onze huidige Westerscho 
maatschappij.

De Aziatische beschouwingswijze kan in do 
formule worden uitgedrukt „Kunst is openbaring”.

De bovengenoemde tegenstelling nu is in do 
antieke maatschappij reeds tot uiting gekomen in 
de beide typeerende uitspraken van twee groolen 
onder de denkers der oudheid: van den in de uit
werking van zijn stelsel rationalistische)! wijsgeer 
Plato en den, sterk door hot Oosten beïnvloeden, 
wijze: Plotinos.

Voor den Helleen Plato is hot beeldend kunst
werk ten slotte slechts eene afbeelding van het 
natuurvoorwerp, dat zijnerzijds eene gebrekkige 
afbeelding is van de bovenzinnelijke „idee”. 
Niet verwonderlijk dus dat hij hij het opvoe
dingssysteem, door hem in den „Staat” behan
deld, de waarde der beeldende kunst, als middel 
tot verheldering van inzicht, ontkent en bijv. 
do schilderkunst ter zijdo schuift met do moli- 
vecring: „Want vèr van hef ware is deze naboot- 
sendo kunst!” (Politeia X. 698. B.), Scherp tegen
over deze meening staat die van Plotinos, voor 
wien eveneens do „natuur” slechts eone gebrek
kige nabootsing is der „idee”, maar voor wien 
het „kunstwerk” juist is eene openbaring, daar hot 
niet slechts het natuurobject nabootst, maar in 
den vorm daarboven uitstijgt en als kunstwerk 
nader staat bij het „wezen der dingen” dan hot 
natuurvoorwerp zelf. Deze meening drukt hij op 
velo plaatsen uit, maar vooral in Enncade V. 8. 
1, waar hij zegt: „Deze vorm, (nl. van het tot een 
kunstwerk bearbeide marmerblok) was niot in 
de stof aanwezig, maar zij was — nog vóór zij in

patrouillctochten en bescherming van wetenschap
pelijke onderzoekingen.

Een volledig overzicht van dc Krijgsverrichtin
gen in de O.-I. Koloniën sinds het herstel der 
Nederlandsche heerschappij in 1 SI G geeft het 20c 
jaarverslag van het Krijgsgeschiedkundig Archief 

K>"(1915). Zie ook G. B. Hooycr, Dc krijgsgeschiede- 
nis van N.-I. van 1S11—1S94 (1896).

KRIJGSWEZEN. Voor wat betreft het Ncder- 
landsche krijgswezen in Ncderlaudsch-Indië wordt 
venvezen naar dc artikelen: BARISAN, DJA- 
JANGSEKARS, LEGER, LIJFWACHTEN-DRA- 
GONDERS, LUCHTVAART, MILITIE, ONDER
WIJS (MILITAIR), PRADJOERITS, VERDE- 
DIGINGSSTELSEL VAN INDlE, VERSTER
KINGEN, WAPENEN, ZEEMACHT.

Een uitgebreid overzicht over het krijgswezen 
der verschillende inlandsche volken en stammen 
in den archipel, geven het eerste en tweede deel 
van „De Indische Oorlogen” door K. van der 
^laaten. (Haarlem. De Erven Loosjcs. 1896).

KÜHL (HEINRICH). Gcb. 17 Sept, 1796 te 
Hanau, legde zich reeds in zijn vroegste jeugd 
op de studie der natuurlijke historie toe. In den 
zomer van het jaar 1S16 als amanuensis van den 
Hooglccraar Van Swinderen te Groningen geko
men, vond hij daar gelegenheid zijne studiën voort- 
tezetten en gaf er eenige geschriften uit, o.a. over 
vleermuizen en papegaaien. Bij Kon. Besl. van 
2 Mei 1820 werd hij met J. 0. Van Hasselt in 
commissie benoemd „om, onder de orders van 
onzen Gouv.-Gen., de Nederlandsche bezittingen in 
Oost-Indië te bereizen, met het bepaalde doel, om 
de wetenschappelijke kennis van dc voortbren- 
selen der natuur in die landen, uit te breiden”. 
Zie NATUURKUNDIGE COMMISSIE. In het laatst 
van het jaar 1820 te Batavia-aangekomen, werk
ten zij in den omtrek van Buitenzorg, waar Kuhl 
reeds op 14 September 1821 overleed. Kuhl was, 
volgens het oordeel zijner tijdgenooten, een buiten
gewoon man, wiens vroegtijdige dood voorde weten
schap een groot verlies was. Zijne aanteekeningen, 
later aan het Museum van Natuurlijke Historie te 
Leidenjmlvangen, zijn voorde bewerkers der fauna 
varTNed.-Indië van veel gewicht geweest. Zie Dr. 
M. J. Sirks, Indisch Natuuronderzoek blz. 99.

KUNST (BEELDENDE). Daar het kunsthisto
risch onderzoek, zoowel van de Indonesische als 
van de Hitidoekunst in onzen Archipel, nog in 
het aanvangsstadium verkeert, ongeacht het feit 
dat over tal van onderdeden artikelen

.t

en monc-
graphieën zijn verschenen en ook, verspreid in 
verschillende rapporten van ambtenaren en be
richten van onderzoekingsreizigers en zendelin
gen, medcdeelingen aangaande deze kunsten voor
komen, kan een artikel, waarin de resultaten van 

principieel opgezet kunsthistorisch onderzoek 
zouden worden samengevat, nog niet worden ge
geven, omdat men strikt genomen, met zulk een 
onderzoek nog niet begonnen is.

De bovengenoemde mededeelingcn immers zijn 
vaak van weinig waarde, doordat de personen, 
welke ze verstrekten, wegens hun eigen, elders 
gelegen, studiegebied zich niet bewust waren van 
de problemen, waarom het eigenlijk gaat.

In het aan het slot gegeven literatuuroverzicht 
zullen eenige verdienstelijke uitzonderingei 
den genoemd.

Veel dus, van wat is geschreven, draagt nog 
elecnts een voorloopig karakter; een karakter,

/
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den steen kwam — in den geest des beeldhouwers, 
en niet omdat hij had „oogen” (waarmede hij het 
natuurvoorwerp zag) en „handen” (waarmede hij 
de stof bewerkte), maar omdat hij was kunstenaar 
(dus: omdat hij de schoone vorm geestelijk schouw
de en niet mot lichamelijk oog aanschouwde).”

Deze zienswijze van den grooten mysticus wordt 
gedeeld — al of niet wijsgeerig geformuleerd — 
door bijna allo volkoren van Centraal- en Oost- 
Azië.

De Hindoekunstenaar beschouwt zich, bij de 
uitoefening zijner kunst, als door den God bege
nadigd; de Indonesische kunstenaar, als door den 
Geest bezeten. Dc groote verschillen nu, die de 
kunstwerken van den Hindoe en van den Indo
nesiër onderscheiden, kunnen voor een deel ver
klaard worden uit de verschillende gevoelsnuan
cen, die de verhouding van monsch tot God of 
Geest kenmerken, welke ten slotte bepaald wor
den door zijne wereldbeschouwing.

Voor den animistisclien Indonesiër valt deze 
geheele, zintuigelijk waarneembare, wereld der 
verschijnselen — die voor hem (evenals voor don 
naleven, onwijsgeerigen Europeaan) een wereld 
van realiteiten is — uiteen in een conglomeraat 
van voorwerpen, alle bezield door „geesten”, die 
wispelturig (zoo gedacht naar analogie van zijne 
eigen menschnatuur), soms overwegend kwaad
willig, soms overwegend goedwillig, nu eens door 
schrikaanjaging moeten worden afgeweerd, dan 
weer door geschenken moeten worden aangelokt 
of verzoend. Wanneer de Indonesiër in dezen over
stelpenden rijkdom van gestalten soms tot eene 
soort rangorde tracht op te stijgen, komt hij 
hoogstens tot de constructie van eene soort mytho
logie en van eene primitieve cosmogonie, maar 
nooit tot den ophouw van een mctaphysisch stel
sel, waarin de gansche stoffelijke wereld ten slotte 
zich vervluchtigt tot een zwak afschijnsel, tot een 
waanbeeld van het Eene Bovenzinnelijke en Bui
ten -intellectueclc, eene beschouwingswijze, waar
door bijv. de Hindoewijsbegeerte, in hare beste 
periode, is verdiept tot de wijsheid, die de esoto- 
rischo kern uitmaakt zoowel van de zoogenaamd 
Hindoeïstische godsdienststelsels als van het 
Boeddhisme.

Do verhouding, waarin do Indonesiër zich be
vindt ten opzichte van de „Geesten”, is eene van 
vrij groote gemeenzaamheid, daar hij ze door 
magische middelen vaak dwingt hem ter wille to 
zijn, of eene van angst, die zich echter niet ont
wikkelt tot ontzag en daarboven uitstygt tot be
wondering en voreering.

Deze afwezigheid van het „vereeringseloment” 
is waarschijnlijk de oorzaak van het ontbreken 
van den eigenlijken Indonesisohcn tempel, hot 
bouwwerk, dat als symbool van de, tot eene com
plexe volksvoreering samengevloeide, persoonlijke 
venoratie der individuen in elke wijsgeerig onder
legde religie dc aanleiding is tot het scheppen van 
groot sche architectuur.

Hoewel do Indonesiër dus zich niet wijsgeerig 
bewust is van de bed degelijkheid van de zin
tuigelijk waarneembare wereld, geeft hij in zijne 
kunstuitingen blijk deze waarheid wel te door- 
voclon, daar hij bij zijne versieringsmotieven wel 

natuurvoorwerpen als aanleiding gebruikt, 
door strenge styleering hot essentieele van 

openbaart, zonder tot nabootsende „af
beelding” te vervallen. Deze styleering wordt soms 
tot uiterste abstractie opgovoord en geeft dan hot

aanzijn aan vormen, die zeer verwant zijn met het 
zoogenaamde geometrische ornament.

In hot oog houdende, dat do oorspronkelijke be
doeling van vele versieringsmotieven is: op ma
gische wijze op de Geesten in te werken, laat het 
zich vermoeden dat hij meent met den gestylcer- 
den vorm op meer direktc wijze de geestensfeer 
te beïnvloeden dan met eene naturalistische af
beelding van het natuurvoorwerp. De gestyleerde 
vorm staat dus dichter bij het geestelijk wezen van 
het matcricele object.

Wellicht is ook de voorliefde voor het „a jour”- 
omament toe te schrijven aan den gevoelsdrang, 
zooveel mogelijk aan de materialiteit van den 
vorm te ontkomen, — van welke behoefte bijv. 
op Java de geheel immatericelo schaduwbeelden 
van de wajangpoerwa-figuren de meest sublieme 
aesthetische uitingen zijn.

Ons nu af vragende, waaruit de Indonesiër ten slot
te dc psychische kracht put en de technische vaardig
heid tot zijne vaak verwonderlijk fraaie gecompo
neerde on strak uitgcvoerde versieringen, kunnen 
wij slechts de verklaring zoeken in de — reeds 
bovengenoemde — religieuse beschouwingswijze 
van zijn eigen kunstdaad.

Wanneer toch de kunstenaar bij het werk zich 
gevoelt als werktuig van den hem bezielenden 
Geest, dan is hij zich er van bewust, dat elke ver
mindering van concentratie, elke verslapping of 
nalatigheid, elke onbeheerschtheid in zijn doen, 
niet is slechts eene plichtverzaking van den kun
stenaar tegenover zijne kunst, maar een heilig
schennis van den priester tegenovor den Geest.

Deze overwegingen gelden echter slechts tegen
over do kunstenaars, d.w.z.: die stamgenooten, 
die, door bijzonderen aanleg en economische vrij
heid van beweging in staat zijn met volle toewij
ding en in steeds voortdurende ontwikkeling der 
technische vaardigheid elk ding, dat zij maken, 
om te scheppen tot een voorwerp van opperste 
schoonheid.

De andere stamgenooten, die eveneens, meest 
voor eigen gebruik, de gebruiksvoorwerpen ma
ken — en verroweg de meerderheid der Indone
sische kunstwerken zijn gebruiksvoorwerpen, dus 
objecten van „toegepaste kunst” — nemen even
tueel wel uiterlijk de door de traditie geheiligde 
offcrcoremoniën bij den aanvang van het werk 
in acht (zie voor het voorkomen van deze cere
moniën bijv.: Jasper, Weefkunst pag. 6, 7, !Njeu-._ 
wenhuis „Quer durclt J3o.ni.eo”, II p. 198, p. 206 — 
enz.), maar govoelen niet de esoterische beteekenis 
daarvan. Hun doen is ten slotte niet anders dan 
een min of meer handig nabootsen van, door tra
ditie geheiligde, oorspronkelijk door kunstenaars 
geschapen, modellen; een nabootson, dat echter 
tengevolge van de altijd in meerdere of mindere 
mate aanwezige phantasie (geen handwerker is 
geheel door den „Geest” verlaten) zelden ontaardt 
in een slaafsch navolgen, welke phantasie — wan
neer onbeheerscht door dieper inzicht — echter 
ook weer aanleiding geeft tot verwatering en 
ton slotte onbewuste parodieering van de oor- 
spron kolij ke motieven.

Het bovengeschetst onderscheid tusschen „kunst
voorwerp” en onkel voorworp van huisvlijt en het 
verschil der psychologische factoren, die het ont
staan van beide soorten bopalon, worden door 
velen over het hoofd gezien, en aan het ontbreken 
van inzicht in dit onderscheid is to wijten do bonte 

de aesthetische waardcering van een be-
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4°. De strakheid van lijn voering, die, als ossen - 
ticol kenmerk voor de schoonheid van het motief, 
overal wordt toegepast, waar de versiering uit do 
vrije hand wordt getrokken (dus bij foejaboschil- 
dcring, batikkunst, snijwerk, ciselecrkunst, enz.) 
en die in waardeering den voorrang geniet boven 
do kleurharmonie, die eerst in de tweede plaats 
als schoonheidsfactor in aanmerking komt. Deze 
eigenaardigheid wordt door ons, Westerlingen, 
dio in de laatste eeuwen eenzijdig op do waardee
ring van picturale effecten zijn afgericht, te vaak 
ovor het hoofd gezien on menig batikverzamelaar 
zien wij bijv. in bewondering voor slap getcekendo 
patronen ter wille van hun zeer nobele kleuronsa- 
menstelling, kocweldeze ten slotte slechts hetgevolg 
is van eene, door traditie vastgehouden, technische 
vaardigheid, die ook door den meest onartistieken 
ambachtsman kan worden aangeleerd.

5°. De strenge styleering, die bij allo aan do 
natuur ontleende motieven wordt toegepast en 
waarvan slechts in enkele gevallen — waarbij dan 
meestal vreemde invloeden kunnen worden aan
gewezen — wordt afgeweken.

In vrije volgorde zullen nu do verschillende 
kunstuitingen nader worden besproken en wel 
eerst do toegepaste en dan de vrije kunsten.

A. Tatoeëerkunst.
Het voorwerp, dat den menscli altijd vergezelt 

en zich ter versiering aanbiedt, is zijn eigen lichaam. 
Do tatoeage is dus wellicht een der oudste ver
sieringstechnieken en wordt reeds als „kunst”, 
in den waren zin des woords, beschouwd bij de 
Dajaks, bij wie de tatoeëerkunstenares, evenals 
de smid en de snij kun sten aar — daar zij artisten 
zijn —, uitdrukkelijk als door den „Geest” bezetene 
wordt geëerbiedigd (Cf. A. W. Nieuwenhuis „Quer 
durch ÉonieQ” I, p. 452). Ook het voorschrift, 
clat do tatoeage slechts op bepaalde tijden mag 
geschieden, wijst op het sakrale element in deze 
handeling.

Deze techniek wordt, als ware kunst, vooral bij 
do Papoea’s, Dajaks en Bataks uitgeoefend, bij 
wio vaak prachtige versieringswijzen worden 
aangetroffen. Wanneer zeer samengestelde mo
tieven worden aangewend, zooals bij verschillen
de stammen der Dajaks, worden dezo eerst in 
houtblokjes uitgesneden, dio dan als stempel dienst 
doen, waarmede het patroon op het te bewerken 
lichaamsdeel wordt afgedrukt, waarna de tatoeage- 
kunstenares haar werk verricht. Prachtige voor
beelden van dezo sicrtechniek geeft het bovenge
noemde werk van Prof. A. W. Nieuwenhuis, ter
wijl in zijne collectie, in ’s Rijks Elhnographisch 
Museum te Leiden, zeer fraaie patroonplankjes 
aanwezig zijn, welker samengestelde compositie 
in grandioos strakke lijnvoering, soms met gelijk
matig rhythmischo verkleining van hot motief, 
zijn uitgevoerd. Als voorbeelden van rationeel 
aan den bovenbeonvorm aansluitende tatoeo > 
kunnen dc in het bovengenoemde werk op plaat 
78 en 80 in het eerste deel afgcbeekle exemplaren 
gelden. Eene, met goede photographieën geïllu
streerde, monographie over dezen belangrijken tak 
der sierkunst zou waarschijnlijk verrassende resul
taten aan het licht brengen.

B. Bladwerk.
Ter beschutting tegen den zonnebrand zijn 

schijnlijk oorspronkelijk overal grooto boombladc- 
gebezigd, uit welke gewoonte zich een sierkunst 

heeft ontwikkeld in eene zich ontwikkelende tcch-

paald volk of volksdeel soms waardelooze massa, 
die in onze musea ligt opgcstapeld, waartusseken 
met groote inspanning dan de kunstwerken moe
ten worden uitgezocht, dio ten slotte mogclijk in te 
gering aantal aanwezig zijn om een op voldoendo 
gegevens gebaseerd oordeel over do kunst begaafd - 
heid te kunnen vellen.

Ditzelfde gebrek aan inzicht heeft echter droeve 
gevolgen zoodra de Westerling maatregelen tracht 
te treffen tot do zoogenaamde „verheffing” van 
eene ondergaande kunstbranche. Hij meent dan 
vaak, door verbetering van technische hulpmidde
len, door opwekking van winstbejag bij hot ver
schaffen van eene'voordeelige markt, door hot in
voeren van arbeidsvcrdccling, het concentreei'cn 
der artisten in grooto werkplaatsen en, last not 
least, door het verschaffen van voor dc Euro- 
peesche markt gangbare, dus altijd min of meer 
aan smakeloosheid lijdende, modellen, do kunst 
te doen herleven en ziet niet, dat hij hoogstens 
eene technisch min of meer volmaakt gedreven 
„nijverheid” schept, maar dat de psychische 
factoren voor het ontstaan van een kunstwerk : 
het gehoorzamen aan den innerlijken drang, on
afhankelijk of deze zich op bepaalde vastgesteldo 
werkuren openbaart of niet, de afwezigheid van 
elk ander doel dan het scheppen van het schoono 
voorwerp zelf, de rustige concentratie, waardoor 
het kunstwerk vooraf zich aan den geest in vol
stralende glorie openbaart, de geduldige arbeid, 
aan geen vastgestelden tijd gebonden, van den 
opbouw van den eersten aanvang af, met zooveel 
mogelijk vermijding van elk, de aandachtspan- 
ning meestal verslappend, hulpmiddel, — kortom 
alle die essentieele factoren, die in alle groote kunst
perioden het ontstaan van het Kunstwonder heb
ben bepaald, dat juist die psychische factoren 
door de geprezen maatregelen worden uitgeschakeld.

.

Overgaande tot de bespreking der Indonesische 
kunstwerken, kunnen samenvattend eenige cssen- 
tieele kenmerken worden opgenoemd, waaraan 
de beste stukken van bijna alle technieken beant
woorden.

1°. Het in het kunstwerk uitgesproken zuivere 
gevoel voor den aard van elk materiaal, waardoor 
de versiering als organisch daaruit voortvloeiend 
en als de schoonheid van het materiaal slechts
versterkend verschijnt. Kenschetsend is in dit 
verband het vaak onversierd blijven van op zich 
zelf reeds zeer fraaie houtsoorten en dc bijzondere 
offers, die bijv. vóór .de bewerking van het, als 
zeer nobel geldend, ivoor bij de Dajaks worden 
gebracht, als het ware om den Geest van het ma
teriaal gunstig te stemmen voor deze inbreuk op 
zijne persoonlijkheid.

2°. De in het kunstwerk zichtbare logische wijze 
waarop de motieven zich uit de varieeringsmoge- 
lijkheden der techniek ontwikkelen (zooals bij het 
vlecht- en weefwerk), motieven, die, waar zij regel
matig rechtlijnig zijn, soms groote verwantschap 
met geometrisch geconstrueerde figuren vertoonen 
en daarom wel geometrische ornamenten worden 
genoemd.

3°. De fraaie wijze, waarop de versiering voort
vloeit uit den aard van het te versieren vlak — 
de rhythmische en harmonische compositie —, zoo- 
dat zij, als noodzakelijk daaruit voortgekomen, 
daarmede eene onverbreekbare eenheid vormt en 
ten slotte

waar-

voorwerp en versiering samenvloeien 
tot den eenen schooncn

ren
vorm.
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nick, die ten slotte in de vlochtkunst is overgegaan. 
De prachtige, ten decle gekleurde of met uitge
sneden schablonen of met ornamenten van nassa- 
8chelpjes bedekte, hoeden van Bomco, Java, enz., 
in onze Ethnograpliische musea zijn overtuigende 
voorbeelden voor de versieringsmogclijkhcdcn zelfs 
bij deze, schijnbaar zoo primitieve, techniek.

Ook onder de onversierde, maar zoo buitenge
meen logisch gevormde gebruiksvoorwerpen, als 
eenvoudige blad werk wateremmers, bevinden zich 
juweeltjes van zuivere vormgeving en dit vooral 
op Roti, zooals de heer G. P, Rouffaer mededeelde.

C. Vlechtwerk.
Waar bij nadere bestudecring van het hierboven 

genoemde bladwerk duidelijk werd, hoe de zich 
ontwikkelende ornamentiek ten dcelo voortvloeit 
uit de versieringsmogelijkheden der techniek zelve
— strikt genomen de eenige zuivere oorsprong 
van elke versiering, hoewel door toepassing van 
beschildering en applicaticwerk, zooals wij zagen, 
ook fraaie resultaten werden bereikt —, is bij de 
vlechtwerkteehniek de versiering zoo goed als geheel 
uit de techniek voortgekomen en heeft deze, al
dus vast gefundamenteerde, decoratieve kunst 
den motievenschat gevormd, waaruit de verwante 
techniek van liet weven maar ook de verder af
gelegen sierkunsten vaak hebben geput.

Het zoogenaamde trawangwerk bewijst wederom 
de voorliefde voor a jourversicring. De macander, 
sleutel, swastika, ruit, en vele andere regelmatige 
rechtlijnige figuren schijnen uit de vlechttechniek te 
zijn ontstaan, terwijl ons de theorie van sommigen, 
volgens welke uit deze regelmatige, zoogenaamde 
geometrische figuren, andere, kromlijnige, zouden 
zijn ontstaan en dus de gebogen lijn op rationalis
tische wijze uit de rechte wordt afgeleid, op psy
chologisch aeslhotische gronden zeer twijfelachtig 
toeschijnt, in aanmerking nemende de gansch 
andere psychische spanning, die wordt doorleefd 
bij het trekken van de zeer levende gebogen en 
van de, op zich zelve, zeer doode rechte lijn.

D. Boomschor sbeicerking.
Deze techniek, waarin de meest primitieve 

kleedingstukken als schaamschort en lendendoek 
worden vervaardigd, heeft in de verdere ontwik
keling tot de fijnbewerkte „foeja” (op Celebes 
enz.) on tot het fijnere „vezelpapier”, aanleiding 
gegeven tot do versieringskunst, waarin de aestho- 
tische drang zich op de meest onmiddellijke wijze 
kan uiten: do schilderkunst.

Mot de foejalap, zou men kunnen zeggon, is het 
eerste Hchilderdoek gegeven. Bij deze decoratieve 
kunst zien wij eerst een ontleenen dor motieven 
aan de daarnaast zich ontwikkelende vlechtkunst,
— eeno ontleening, die ten dcele te wijten kan 
zijn aan geestesarmoede van den bew'erkor, maar 
voor een groot deel wel zal moeten worden toege
schreven aan don religieusen schroom om van be- 
staando motieven, waaraan magische kracht wordt 
toegeschreven, -f te wijken. Toch breekt een vrijere 
kunst zich baan, en zouden wij misschien kunnen 
vermoeden, dat op de foeja de corsto strak gebogen 
lijn, dat wonder van oneindige stemmingsmoge- 
lijkheden is getrokken; do gebogen lijn, die ook in 
do snijkunst, ciselecrkunst, e.a. met steeds meerdere 
voorliefde wordt toegepast, ondanks de daarvoor 
veroischt cgrootcre technische vaardigheid. Prachtige 
ornamenten, in nobel ingetogen kleuren, ncergepen- 
seeld in fijn getrokken lijnenspel, kenmerken de bes
te voortbrengselen dezer kunst, wier hooge waarde 
door den Indonesiër zelven o.a. hierdoor wordt ge

symboliseerd, dat zij, bijv. bij de Toradja’s, slechts 
door priesters raag worden beoefend. Verwonder
lijk is het hierbij op te merken, hoe bij deze vrije 
techniek, dio zoo licht tot losbandigheid zou kun- 
nenleiden, het decoratieve stijlgevoel zich handhaaft 
en slechts zelden do ingeboren „nabootsingsdrang” 
— de natuurlijke aandrift van kinderen en onbe- 
scliaafden, dio echter met het wezen der „kunst” 
niets te maken heeft— zich baan breekt in gebrek
kig geteekende poppetjes, bedoeld als nabootsing 
der mcnschfiguur.

Waar de mcnschfiguur als deel van het orna
ment optreedt, geschiedt dit bij de werkelijke 
Aimafwerken op eene bepaalde schematische wijze, 
welk schema o.i. wederom aan het vlechtwerk is 
ontleend. Bij de afbeelding van dierfiguren wordt 
vaak het essenticelc van het levende dier, ondanks 
deze schijnbare belemmering, verrassend juist ge
typeerd.

E. Poltenbakkerslcwnst.
Deze kunst is, technisch, boven een zeker pri

mitief stadium niet uïtgekomen, waarbij vooral 
het ontbreken van eene goede glazuurbedekking 
aan de soliditeit van deze gebruiksvoorwerpen 
groote afbreuk doet.

Zeer fijn ontwikkeld is bij den Indonesischen 
pottenbakker het gevoel voor vorm, en wie de teer
gevoelige contouren van het aardewerk der Kei- 
eilandcn of van Bomco, om slechts enkele soorten 
te noemen, met de prachtige, soms roliefachtige, 
versiering mocht bewonderen, zal diep doordrongen 
zijn van de acsthetische waarde dezer — schijn
baar zoo nuchtere — gebruikskunst.

De verbazingwekkende gevoeligheid van lijn 
vloeit voort uit de — door ons Westerlingen soms 
als „gebrekkig” beschouwde — techniek van den 
langzamen opbouw uit voorzichtig op elkander 
geboetseerde kleiringeu, die dan behoedzaam 
worden uitgeklopt, waardoor, zonder draaischijf, 
in rustigen groei het vaak schijnbaar zuiver ronde 
vaatwerk ontstaat, welks rondheid toch door een 
zeker leven uitmunt boven de mechanisch, op de 
draaischijf, verkregene.

Juist deze schepping uit de geheel ongevormde 
klcimaterie, zonder eenig belangrijk technisch 
hulpmiddel, veroorzaakt — zooals hiervoor reeds 
is gezegd — de levende schoone vorm, die, strikt 
genomen, geen nadere versiering behoeft.

Behalve gewone gebruiksvoorwerpen, worden 
ook cultusvoorwerpen vervaardigd, somtijds met 
toepassing van streng gestyleerde vogelvormen, 
die copieën schijnen van oud-chineesch sakraal 
vaatwerk in brons (bijv. in ’s Rijks Ethnographisch 
Museum te Leiden, Serie 15S6 n°. 131, uit Lom
bok afkomstig).

Geheel a jour uitgewerkte wierookbranders enz., 
zooals uit Medan, zijn o.i. acsthetisck absoluut 
verwerpelijke nabootsingen van bronswerk of 
houtsnijwerk.

Vele versicringsmotieven zijn wederom aan het 
vlechtwerk ontleend.

F. Kralenwcrk.
De twee vormen, waarin het kralenwork als ver

siering woixit toegepast: de snoervorm en het ge
knoopte kralenwork, worden oorspronkelijk ge
bezigd ter versiering van het naakte lichaam. 
De vruchtzaden en stengelkralen, in snoeren 
geregen, in meestal fraaie kleurencombinatie, 
worden, bij meer gezochte verfijning, vervangen 
door kunstmatige kralen van aardewerk, gegoten 
metalen enz., (ook wervelbeentjes van slangen
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eigenaardige verftechniek, die op do draden 
wordt toegepast en waarbij het weven zelf slechts 

bijkomstigen invloed op do versiering 
uitoefent, bijv. de ikatteeliniek, óf na het weven 
door beschildering van het weefsel, waarbij do 
weoftechniek, ais patroonvormende factor, dus 
geheel is uit geschakeld, bijv. de batik-techniek, 
tjaptechniek, plangitechniele,

1. Tot de eerste groep behooren de tallooze 
variaties der geweven stoffen, wier prachtige 
ornamentiek in hare aesthetische waarde thans 
vrij wel algemeen wordt erkend. In het alge
meen kan hierbij worden opgemerkt, dat, waar 
de zuiver-Indonesischc stijl wordt gehandhaafd, 
zooals bij de Sangirecsehc en Talaurecsche koffo- 
wecfsels, bij weefsels in het Oostelijk deel van den 
Archipel (die nog meest zuivere bron voor echt- 
Indonesischc kunst), bij de weefsels der Dajaks 
in het binneriland en bij die der Bataks, do strak 
gestyleerde doeken met ingetogen kleuren de 
fraaiste specimina der zuivere weefkunst vor
men.

worden als zoodanig gebruikt) en ten slotte door 
geïmporteerde glaskralen waardoor eene uitbrei
ding van de oorspronkelijke kleurscala: rood, 
zwart-, wit, met moer kleuren mogelijk werd. Bij 
het geknoopte kralenwerk treffen wij een zeer ge
liefd kruisbloemmotief aan, dat van hieruit wel
licht op het Timoreesch snijwerk in hout of bamboe 
is overgebracht. Behalve deze toepassing van het 
kralenwerk op het lichaam zelf, wordt het in beide 
vormen o.a, ook toegepast ter versiering van 
boomscnorskleeding en zijn in al deze verschil
lende toepassingsvormen zeer schoone voorwer
pen vervaardigd op Borneo en Nicuw-Guinea, 
welke beide eilanden als de voornaamste gebieden 
der kralenkunst kunnen gelden.

Eene verwante techniek is het aanrijgen van 
nassaschelpjes en schelpschijfjes, terwijl ook com
binaties van uit nassaschelpjes samengestelde fi
guren op kralenfond voorkomen. De langgerekte 
nassaschelp is met haar fraai gebogen contour zeer 
bruikbaar om, in combinatie gebruikt, strak ge
trokken figuren te vormen, die vaak op hoeden 
van bladwerk worden geappliceerd.

Deze zelfde versieringsmotieven worden thans 
vaak met geïmporteerde witte knoopjes geïmiteerd 
en worden dan — tengevolge van den dooden 
cirkelvorm dezer knoopjes, waardoor, bij den rela
tief kleinen maatstaf der figuur ten opzichte van 
de relatief grooto afmeting der knoopjes, geen 
aaneengesloten, rhythmisch voortbewegende, lijn 
mogelijk wordt—parodieën van de oorspronkelijke 
versiering.

G. Borduurwerk.
Over deze technieken valt niet veel te zeggen 

wat geene herhaling zou zijn van hetgeen in ander 
verband reeds is gezegd. Men zie hierover, evenals 
trouwens voor de hiervóór behandelde technie
ken, de daarop betrekking hebbende monographie 
in de serie van J. A. Loebèr, die in het literatuur
overzicht nader wordt genoemd.

Alleen zij in dit verband opgemerkt, dat het bor
duren waarschijnlijk is ontstaan uit de gebleken 
noodzakelijkheid om de boombastbaadjes, die 
neiging vertoonden overlangs, in de richting der 
vezels, te barsten, te versterken door overdwarse 
opnaaisels van draden die de vezels bijeenhielden 
(Loebèr). De eenvoudigste borduurversiering be
staat dan ook uit horizontale, vaak gekleurde, dra
den. Hieruit heeft zich eene techniek ontwikkeld, 
die ten slotte als virtuozenstuk heeft opgeleverd 
het baadje uit West-Bomeo in meergenoemd Mu
seum te Leiden, Serie 893, n°. 4, dat geheel met 
touw bestikt een grandiose nabootsing vertoont 
van fijn vlechtwerk — maar waarbij de boomschors 
als materiaal aesthetisch geheel is verdwenen.

Het filtlré-werk is waarschijnlijk aan de trawang- 
iechniek in het vlechtwerk ontleend, terwijl liet 
kantwerk een geïmporteerde techniek schijnt.

H. Textiele versieringen.
Tot de belangrijkste groepen der decoratieve 

kunsten behooren de zoogenaamde textiele ver
sieringen, waarin twee hoofdgroepen kunnen wor
den onderscheiden.

I. De zuivere textiele versiering, waarbij het 
ornament geheel uit de weef techniek ontstaat 
en waarbij naar den aard van het gebezigd mate
riaal, de onderscheiding in versierde katoenweef- 
sels, zijdeweefsels en koffoweefsels, kan worden 
gemaakt;

II. De pseudo textiele versiering, waarbij het 
patroon ontstaat óf reeds vóór het weven, door

eene

een zeer

enz.

Bij de zijdeweverij vertoonen zich, tengevolge 
van vreemde invloeden, soms reeds eerste teelte
nen van een, aan de opdringerige kleuren kenbaar, 
naderend verval, dat door de toepassing van goud 
en zilverdraad, overal waar dit als voornaamste 
materiaal voor zelfstandige ornamentatie en niet 
slechts als „gebrocheerde inslag”, in spaarzame 
combinatie met de andere inslagdraden, wordt 
gebezigd, zich scherper manifesteert (bijv. in do 
Maleische streken op Sumatra en op Bah).

Uitgezonderd van dit oordeel moeten ‘echter 
worden do prachtige Atjèhsche weefsels, bij welke, 
in de fraai gecomponeerde goud- en zilverdraad- 
motieven op nobel gekleurden, vaak donker kar- 
mijnrooden fond, wellicht Perzische invloeden 
doorwerken.

II. a. De ikat-lechniek schijnt eene Indonesische 
ontleening en vervolmaking te zijn van eene, reeds 
op vóór-Indische zijdeweefsels toegepaste techniek, 
waarbij het zijdemateriaal, bij de „tjuj.<jlós” van 
Socratte, reeds door katoen vervangen was. Het 
opmerkelijke van deze versieringswijze is — be
halve de verwonderlijke techniek, die zeer groote 
eischen stelt aan het voorstellingsvermogen van 
de kunstenares —, het uitde techniek voortvloeiende 
meer picturale karakter der versiering, welker 
lijnen niet strak worden getrokken, maar in den 
fond min of meer vervloeien.

II. b. Bij de batikkunst kan men reeds van 
eene soort schilderkunst spreken. Ook hierbij 
worden eerst de oude, aan vlecht- en weefkunst 
ontleende, motieven toegepast en ontstaat daarna 
— onder invloed van het verfijnde, bij de toepassing 
groote verwantschap rnet het penseel vertoonendo 
werktuig, de tjanfing, —eene geheel vrije, zuiver ar
tistieke Jijnenkunst, die alleen gebonden is door de 
immanente wetten der compositie en den aard 
der motieven. Bij de technieken der „tritik” en 
„plangi”-doeken en der „kain kömbangan” ont
staan geene scherp omlijnde motieven meer. Deze 
technieken zijn geheel op picturale werking inge
steld, waardoor zij in aesthetische waaide o.i. 
bij de hierboven beschrevene achterslaan, hoe 
prettig de kleurseliakeeringen soms ook mogen 
aandoen. De tjap-kunst ten slotte, waarbij liet ba
tikken tot een ambacht is afgedaald, behoort 
eigenlijk bij de metaalkunst te worden onderge
bracht, daar de eenige artist hierbij de tjapver- 
vaardiger is.

{
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I. Mclaalkunst.
Wanneer mon bij do versckillendo soorten dor 

metaalbewerking zich af vraagt, welke technieken 
het meest in overeenstemming schijnen mot de 
Indonesische kunstopvattingen, dan moeten in 
de eerste plaats do smeed-, giet- en cisolcer-tcch- 
nieken worden genoemd, omdat daarbij de zuivere 
contourvorm en vooral de vlakke versicringswijzo 
het best zijn to verkrijgen. Sommigo krissen met 
pamor-lemmet, de echt-Indoncsischo Madjapa- 
liitkrissen met de, in strakke vlakcompositio, vir
tuoos gesmeedo figuurtjes der hofton, sommige 
prachtig gesmeede mandau-klingen der Dajaks 
bewijzen dit.

Het gïotwork, waarbij hot artistieke deel in
zonderheid door den boetseerder van den kloi- 
vorrn wordt verricht, geeft, vooral bij gebruiks
voorwerpen, aanleiding tot fraaie, strakke contou
ren en harmonische afmetingen, terwijl liet daarop 
soms aangebrachte ciseleerwcrk met zwierige en 
zekere lijnvoering — analoog met de geteekende 
of gesneden lijn — wordt getrokken. Het drijfwerk 
daarentegen — met uitzondering van de gongs, 
die daaraan juist hun strakke contouren en hunne 
daarmede samenhangende zuivere klank ont
kenen — geeft meer aanleiding tot ornament in 
hoog reliëf, dat tegen de oorspronkelijke Indone
sische opvattingen indruischt en daarom, behalve 
op de plaatsen, die het meest onder Hindoe- of 
andere vreemde invloeden hebben gestaan, zich 
slechts weinig heeft ontwikkeld. De zuivere cise- 
leerkunst is op die plaatsen, waar vreemde invloe
den het langst en het krachtigst hebben gewerkt, 
zooals op Java, slechts weinig lot ontwikkeling 
gekomen, terwijl op Bali, hoewel het Indonesisch 
element zich sterk handhaafde en op enkele kunst
gebieden zelfs overwon, naast, in zuiver Indone- 
sischen stijl gesmeede, pinangscharen, met prachtig 
incrustatie werk, óók — sterk onder Hindoe-in- 
vloed staand — niet-Indonesisch, in overdreven 
hoog reliëf rjedreven gouden en zilveren vaatwerk 
wordt aangetroffen. Meesterstukken van gietwerk 
zijn o.a. do beide geweldige keteltrommen van 
Saleier en van Pedjeng op Bali, wier versiering 
streng Indonesisch is, met absolute bcheersching 
van den vorm aangebracht.

In overeenstemming met het hierboven gezegde 
is de ornamentiek van het drijfwerk, waar het wordt 
toegepast, in hoofdzaalc Hindoeïstisch gebleven, 
terwijl in smeed-, ciseleer- en gietwerk •— behalve 
de meest Hindoeïstisch beïnvloede lampen, ket>- 
di’s, kwispedoors op Java enz. — meestal zuiver 
Indonesischo motieven wordon toegopast, zooals 
bij de gegoten messingann banden der Bataks. 
Onder do meesterstukken dor giotkunst moeten 
ook de Balaksehe gcelkoporon pijpen worden ge
noemd.

Bij do goudsmeedkunst, waarbij ovencons do 
Hindoc-invloedon sterk doorwerken, is het op
merkelijk, hoe door allerlei legeoringen, tango- 

' volgo waarvan do geldswaarde vermindert, 
do meest geraffineerde aesthetische effecten wor
den bereikt, welke vaak nog worden versterkt 
door aanbrenging van allo mogelijke materiaal
soorten, van diamant en bergkristal af tot glas 
en vlindervleugels toe.

K. Snijwerk,
Dit wordt bijna overal toegepast op allo daar

voor in aanmerking komende materialen. Het 
oudste waarschijnlijk, — althans hot meest ver
breide snijwerk wordt aangetroffen op bamboe-

materiaal, dat bij do voorziening in bijna alle 
monschclijko behoeften wordt gebruikt en dus 
aanleiding geeft tot cindelooze decoratieve varia
ties, waarop hier thans niet nader kan worden 
ingegaan.

liet compositietalent en de absolute bcheersching 
der techniek komen bij dezo kunstwerken tot hun 
volle recht. Zij staan daarom, aesthetisch beschouwd, 
volkomen gelijk met andere, mogeJijk in kostbaar
der materiaal vervaardigd. Vandaar dat bij de 
Batakscho aanzienlijken versierde bamboekalk- 
kokersworden gebruikt, vaak van fraai geornamen
teerde deksels in zilverfiligraan-werk voorzien. 
Juist het toepassen van deze, uiterstfijngetrokken, 
lijn versiering op het gladde, harde en, wegens het 
gemakkelijko splinteren, buitengewoon moeilijk te 
bewerken materiaal is de strenge leerschool ge
weest, die don omamentsnijder tot kunstenaar 
heeft gevormd. In de prachtige exemplaren van 
de met fijn inzicht gekozen collectie van Prof. A. 
W. Nieuwenhuis in de Bomeoafdeeling van voor
meld museum kan het innorlijkste wezen der 
Indonesische kunst wellicht het best worden ge
kend.

De materialen, die wat stugheid betreft wellicht 
het meest met bamboe overeenkomen, zijn: been, 
ivoor en hoorn, waarvan eveneens allerlei fraai 
geornamenteerde gebruiksvoorwerpen worden ver
vaardigd, vooral bij de Dajaks en Bataks.

Bij oudere hoorn-lopeis enz. vindt men vaak 
de geliefde a jour-techniek, die vooral bij hout
snijwerk zeer vaak wordt toegepast, zooals bij 
prauwvorsicringen, daknok-uiteinden, enz. (Zie 
verder hieronder bij Architectuur.)

Het fraaiste houtsnijwerk wordt aangetroffen 
bij krishoft, krisschocn on krisscheede, waarbij 
mooi gevlamd hout meest onbesneden blijft. Vir
tuoos besneden gestyleerde dansmaskers, fijnbe- 
sneden kinderdraagplanlcjes en vlechtplankjes der
Dajaks, pagaaien on lansen zijn de voornaamste --
besneden houten voorwerpen, terwijl de grandioos^* f • /J 
gecomponeerde en strenggesneden tooverstaveti^5r^Tr''- • v 
der Bataks een eigen plaats innemen. Bij de be-'H'-'’ be
handeling der architectuur en der beeldhouwkunst > C.
zal ten slotte nog gelegenheid bestaan op deze- * . C •* *
kunst terug te komen. - ' ^

L. Als geheel op zichzelf staande kunstuitin
gen moeten in onzen Archipel de, alleen op Java 
on Bali vervaardigde, lederen poppen van do Wa- 
jang-poenva worden beschouwd, wier soms zeer 
slanko verhoudingen, fijngevoelige contours en 
fraai & jour-werk do vreugde uitmaken van den 
beschouwer, wclko tot verrukking stijgt wan
neer hij do ziel van deze wonderwerken als rhyth- 
misch bewegondo schaduw, met statig of be
vallig gebarenspel op het doek verschijnen ziet.

Ook dezo fijne gestalten zijn in de hybridische 
Balinccscho kunst vergrofd.

Veel materieoler schijnen daarnaast do poppon 
van de Wajang golèk — het marionettentheater —, 
hoowel ook hierbij do koppen en bovenste lede
maten vaak govoelig gesneden en fraai polychroom 
gekleurd zijn, welke koppon, in grooter maatstaf, 
als maskers van do spolers dor Wajang topèng 
verschijnen. Do zeer grove poppon van de Wajang 
keli^ik daarentegen verschijnen als in hout gesne
den parodieën van do schoono gestalten dor Wa
jang poenva.

M. Architectuur.
Hoewel een tijdlang de mcening gold, dat van
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aantrcft juist op ilio plaatsen, waar men rondplas- 
tiok zou verwachten. Do onderstelling rijst dan 
ook, dat rekening is gehouden met de aesthotischo 
werking van het. huis, als silhouet, gezien togen 
den achtergrond van bosch of hemel, terwijl de 
goheelo vormgeving der woningen en vcrzamel- 
liuizen, behalve door de eischen der constructie, 
ook beïnvloed schijnt door den drang om lot ceno 
harmonische inconvoeging en samensmelting mot 
de omringende natuur te geraken, welke drang 
in volle bewustheid tot uiting komt bijv. in do 
prachtige Ghincoscli-Japanschc houtarchitcctuur. 
Deze weinige gegevens mogen volstaan om — in 
aansluiting aan de waarschuwing van den heer 
«J. A. Loebèr, gegeven op pag. 21—22 van zijne 
monographic over houtsnijwerk en metaalbewer
king in Ned.-Indië (191G) — do wenschelijkheid lo 
betoogen cener spoedige instelling van een vak
kundig onderzoek naar de Indonesische bouwwer
ken, wier belangrijkheid te lang over het hoofd 
is gezien door de eenzijdige concentratie van allo 
aandacht op do overblijfselen der Hindocbescha- 
ving, overblijfselen die, wegens de meerdere duur
zaamheid van het materiaal, beter den tijd trot- 
seeren dan de zeer vergankelijke en onder vreem-- 
do invloeden te gronde gaande hoularchitectuur 
van den Indonesiër. Est perieulum in moral

N. Sculptuur.
Te oordeelen naar het tot heden bekende mate-

een eigenlijke Indonesische architectuur moeilijk 
■prakc kon zijn, begint langzamerhand cene an
dere opvatting zich baan te breken.

Reeds sommige hoogdakigo mannenhuizen op 
Niemv-Guinea, het monumentale huis van den 
Radja in Bawomatoloeo op Zuid-Nias, om slechts 
een paar voorbeelden te noemen, kunnen, door do 
prachtige verhoudingen, als stalen van goede houl
architectuur gelden.

Aangaande de aestlietische waarde van het 
Dajaksche huis is door Prof. A. W. Nieuwenhuis 
in zijn werk „Quer durch Borneo”, overtuigend 
materiaal verzameld, terwijl in hetzelfde werk 
ook fraaie exemplaren van lijkcnhuisjes zijn afge- 
beeld. De, in evenwichtige verhoudingen gebouw
de en rijkbesneden Minangkabauscho huizen der 
Padangsche Bovenlanden) BëïïevGïïs" de ontroe
rend fijne rijst schuurt jes uit dezelfde streek, ge
nieten reeds een welverdienden roem.

Iets minder fraaie, maar toch zeer goede, houl
architectuur geven de Bataksehe huizen, waar
bij sommigen den vorm aan een schip schijnen te 
hebben ontleend, welk vermoeden ook wel eens 
oprijst ten aanzien van de bouwkundige ordon
nantie 
(balni).

Al deze huistypen zijn paalwoningen, waarvan 
de eonstruecrende deelcn in houtconstructie zijn 
vervaardigd en de muren soms van eenvoudig 
vlechtwerk, dat. zich dan vaak prachtig invoegt. 
in het houten raamwerk, zooals bij de bovenge
noemde rijstschuurtjcs.

Bij de Dajakwoning is de hoofdpaal vaak van 
eene canneluurachtigc versiering voorzien, een 
versieringsmotief, dat in de verte aan de groefversie- 
ring van den Dorischen zuil herinnert en aesthe- 
tisch wellicht dezelfde beteekenis heeft, nl. het 
zich samentrekken tot uitoefening van de groo- 
tere kracht, noodig voor het stutten van het dak 
(Theodor Lipps).

De aesthetisch funclioncelo beteekenis van het
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het Minangkabausche „raadhuis”van

riaal kan, wat aan steenplastiek door den Indo
nesiër is voortgebracht, den naam van kunst ter
nauwernood dragen, hoewel op Soemba, speciaal 
West-Soemba, en op Nias beeldhouwkunst in 
steen wordt aangetroffen van zuiver Indonesisch 
karakter en van verwonderlijke schoonheid. Be
halve deze verbluffende uitzonderingen, zijn de 
werken van steensculptuur meest onbeholpen 
pogingen om figuren, die in de vlakversicring 
hem gemeenzaam zijn, zooals do Wajang typen 
op de reliefs in Oost-Ja va, welke bij de behan
deling der Hindockunst ter sprake komen, in 
rond plastiek af te beelden. Meestal zyn het ruw 
aangehakte blokken, zonder fijnere vormgeving.

In do houtsculpluur daarentegen is in sommige 
ziolebceldjes zeer schoono kunst voortgebracht., 
welker waarde wordt doorvoold wanneer men, 
na zich met enkele verhoudingseigenaardiglieden 
vertrouwd te hebben gemaakt, zich rustig aan 
de werking daarvan overgeeft.

Het eigenaardige hierbij is de groote afmeting 
van den in groote eonstruecrende vlakken aan ge
legd en kop ten opzichte van het slechts zeer 
schematisch aangeduido lichaam. Men begrijpt 
de bedoeling echter, wanneer men don kop als 
zetel van do gewichtigste der beide menschelijko 
zielen beschouwt, waarop dus alle aandacht 
moet vallen, terwijl door de strakke stylecring het 
geestelijk karakter bijzonder sterk wordt geaccen
tueerd. In profiel gezien zijn vele van deze boeld- 
jes, van de Leti-eilanden, van Timor-laoet enz. 
door het fijne daarin zich uitende rhythmo 
der gansche figuur van treffende schoonheid, waar
bij natuurlijk van elke gedachte aan eene natura
listische afbeelding der menschfiguur moet worden 
geabstraheerd.

Deze fijnheid van verhoudingen gaat vaak 
loren bij de groote poppen, die tor afwering 
booze geesten worden opgericht, terwijl zij weder- 

wordt aangetroffen bij sommige figuurtjes 
van Java, waarbij —

}

I

dak, als rustende, omlaag strevende last, wordt 
in Nieuw-Guinea soms nader aangeduid door de, 
deze ben eden waart schc richting accentuee rende,
„toempals”, die dan als architraaf versiering poly
chroom zijn aangebracht.

Wat de versiering betreft, zijn do meeste dor 
hierboven genoemde huistypen van rijk snijwerk 
voorzien, dat overal vlak is gehouden met uitzon
dering van sommige paneelen in de awa van het 
Dajaksche huis, waar midden uit het, met strak 
vlakornament versierd, paneel plotseling sterk 
plastisch gesneden, meer naturalistische dierfigu
ren naar voren springen, -waardoor de stijleenhcid 
wordt verbroken. (A-_W. Nieuwenhuis „Quer durch 
Boraeo’UII, Tafel 33).

Vermoedelijk zijn hier herinneringen aan niot 
begrepen Hindoe-omamentiek in het spel. Zelfs 
zou men geneigd zijn in fig. d op bovengenoemde 
plaat 33 eene Indonesische omwerking van het 
Hindoe Bai^aspati-motief te zien.

Deze zelfde, overigens geheel ongemotiveerde 
en tegen den stijl indruischende, plotseling zich 
manife8teerendc — in de richting van naturalistische 
wedergave van natuurindrukken zich bewegende — 
uitingen van primitieve hoogreliëfkunst vinden wij 
ook bij de plastische versiering der mandauhefton.

Het overige decoratieve snijwerk echter is 
overwegend vlak gehouden en verloochent ook 
hier niet de voorliefde voor a jour-ornamentiek, 
die men als dakversiering en prauwversiering onder Hindoe-invloed waarschijnlijk — de kop

vor-
van

om
ijzer of bronsgietwerkvan
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meest in gewone natuurlijke verhouding tot het 
lichaam wordt geboetseerd.

Een zeer fraai geboetseerd maar absoluut on
begrepen Bodhisatwa-beeldje in meer genoemd 
Rijks Etnographiscli Museum, serie 1403, n°. 
23G3, bewijst duidelijk hoezeer de kern van de 
Boeddhistische leer aan den Indonesiër is voor- 
bijgegaan en waartoe men komt bij gedachteloos 
nabootsen van den uiterlijken vorm, zonder in
zicht in het wezen, waaruit die vorm ontstaat.

O. Schilderwerk.

nccl doorleefbaren, Bestaansgrond der dingen.
Waar deze verhouding als godsvercering een 

bepaalden vorm aanneemt, wordt de behoefte ge
voeld dit godsbegrip in zintuigolyk waarneem
baren vorm aan te duiden; een vorm, die als reli
gieus kunstwerk niet slechts aesthetische ontroe
ring verwekt maar eventueel een geestvervoering 
veroorzaakt, die tot meditative extase kan voe
ren, waarin de tijdelijke vereeniging van Mensch 
en Wereldgrond wordt voltrokken.

Deze mystieke betcekcnis ligt ten grondslag 
aan do tempels on beelden, die de godsdien9tigo 
kern der Hindoebesohaving in onzen Archipel 
represcntecrcn.

De gecstcsnanleg nu, die den Hindoe de psychi
sche kracht heeft verleend tot de conceptie van 
het grandioze beeld, dat hij zich van den kosmos 
schiep in de Oepanishnds en in de Boeddhistische 
Wijsbegeerte, déze zélfde gecstesaanleg heeft hem 
gebracht tot den ophouw van zijne soms gewel
dige tempels. Van deze symbolen der, tot hoogere 
eenheid saamgevatte, ovci’stclpendo veelheid der 
verschijningen, die door de prachtige evenwich
tigheid hunner lijnen en verhoudingen het, den 
ganschen kosmos doortrillend, levensrhythme ver
zinnebeelden en toch, in hun oneindig gevarieerde 
en tot harmonische eenheid samenvloeiende, archi
tectonische compositie, slechts de kostbare om
hulsels zijn van het, de diepste geestelijke kern 
der wereld vertegenwoordigende, tot materieelen 
verschijningsvorm gekristalliseerde. Godsbeeld of 
Boeddhabeeld.

Waar de mensch in zich zclvcn alleen onmiddel- 
lijk het wezen der „geestelijkheid'' ervaart, kan 
het geeno verwondering wekken dat het godsbeeld 
door hem naar analogie — maar niet in naturalis
tische nabootsing — van zijn eigen lichaamsvorm 
wordt uitgebeeld, waarbij zooveel mogolijk van 
wedergave van storende anatomische details wordt 
afgezien.

En zoo zijn wellicht in den loop der ontwikke- 
lingsommige, naar strenge canons formeel bepaalde, 
verheven godengestalten van een vóór-Boeddhis- 
t isch Hindoeïsme ontstaan, die dan, misschien door 
slechts enkele attributenwijzigingen, als Bodhisat- 
wa’s in het Pantheon van het Mahayanistisch 
Boeddhismo zijn ovorgegaan en waaraan ten slotte, 
waarschijnlijk althans, de in diepe meditatie ver
zonken zittende Bocddhagestalte zal zijn ontleend 
(cf. Coomaraswamy).

Bovenstaande mcening is in uitwondigen strijd 
met do tot heden bekende archacologischo gegevens, 
volgens welke aan do Grieksch-Indischo Bocddha- 
figuur chronologisch do prioritoit toekomt, maar 
in inwondigo overeenstemming met den geest 
der Heilige Schriften on mot de gecstelijko beteekenis 
der Canons, die, naar het ons voorkomt, onmogelijk 
aan de figuren dor Grioksch-Indische kunst kun
nen zijn ontleend (cf. vooral William Cohn „Pro- 
blemo dor Indischon Kunst”). Wanneer men toch 
do beteekenis van do to voren gegeven uiteenzet
tingen heeft overdacht, zal do overtuiging moeten 
opkomen, dat de door Alexander don Groote 
Azië govoorde, naturalistische, kunst van do Hel
lenistische vervalperiodo geen diepgaanden in
vloed kan hebben uitgeoefend op do cultureel 
veel hooger staande Indische maatschappij 
dien tijd en dat de Helleensche, op do afbeelding 

hot beperkt monschelijko gerichte, kunst 
geen onkelo innerlijke verwantschap bezit mot de 
gansch anders gerichte Indische.

Monumentaal schilderwerk, zooals de fresco’s 
van Ajanta in Voor-Indic, schijnt op Java en in 
den verderen Archipel nooit te zijn ontstaan, 
zooals reeds vermoed kon worden naar aanleiding 
van de in den aanvang van ons artikel gegeven 
u iteenzettin gen.

Eerst na de komst, der Hindoe's zijn waarschijn
lijk de op vezelpapier geschilderde voorstellingen 
dor Wajang-bèbèr ontstaan, waarop de tafercelen 
uit de nu bij de Javanen bekend geworden helden
dichten, het Mahabhiïrata en het Itamayapa, wer
den afgebceld7 tafercelen, die ook de verdere 
schilderkunst of eigenlijk: toekenkunst, zoowel op 
Java als op Bali hebben behcerscht.

Deze zelfde tafercelen worden op Bali ook op 
houten slaapplaatsbeschottcn aangebracht, van 
welke in het Rijks Etlmogr. Museum te Leiden serie 
360 n°. 1 een mooi exemplaar aanwezig is, waarvan 
de compositie en lijnvoering zeer sterk zijn, ter
wijl
toerend gedachte, Ardjoena zeer slecht is geslaagd, 
omdat de beteekenis der meditatie den schilder 
is ontgaan.

De moderne Javaanschc Wajang-bèbèr-voorstcl- 
lingen in hetzelfde museum zullen wel zeer zwakke 
afspiegelingen zijn van fraaie oude origineelen.

Een van de fraaiste stukken in genoemd museum 
i« echter serie 106 n°. 1, een Ramayapa-tafcrcel 
op geklopte boomschors.

Het is duidelijk, dat deze schilderkunst weer 
voornamelijk als Jijnenkunst moet worden gewaar
deerd en dan ook groote kwaliteiten vertoont; 
kwaliteiten, die vooral ook uitkomen op sommige 
geïllustreerde lontarblad-mnnuscripten met in
gekraste tafercelen, zooals de Nongah Gria Mendara 
van Lombok, door 0. M. Pleyte 1912 uitgegeven,.^

De algemeen geconstateerde eigenaardigheid 
der Baliörs, om Javaanschc voorbeelden te ver
groven en onbewust te parodieeren, komt helaas 
ook bij de schilderkunst vaak tot uiting. Vrij al
gemeen ziet men do neiging om de oorspronke
lijke slanko figuren te verbreeden, waardoor zij 
een plomp, boersch karaktor krijgen.

Do Balinccscho poppen der Wajang poerwa 
zijn hiervan sprekende voorbeelden.

De Indonesische beschaving, zooals zij in het 
eorsle deel van ons artikel in hare kunstuitingen 
is geschetst, kwam in aanraking mot do, in oor
sprong gelijksoortige maar in vordore ontwikke
ling in eeno bepaalde richting vor boven haar 
uitgegrooido, Hindookultuur.

(lelijk tevoren reeds werd aangeduid, is do ver
houding tusschon mensch on geest bij den Hindoe 
verdiept tot eeno verhouding tusschon mensch 
on God, welke God zijnerzijds beschouwd wordt 
als eone boven do monschelijko sfeer uitgestegen, 
maar voor het menscholijko begrip nog min of 
meer bevattelijke, verschijningsvorm van den, in 
het diepste wezen on ken baren en slechts emotio-

als tcekenend verschijnsel — do, alsmcdi-

noar
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van Prambanan, do 
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b. de tompelcomplexen _____
Tjandi Sowoc, verder den oudsten tempel 
deze streek: de Tjandi Kalasan, de Tjandi Sari, 
de Tjandi Mëndoet. de tjandi JLfawon en don ecni- 
gen sfcoepabouw op Java: clén Boroboedocr, waar
mede de belangrijkste typische bouwwerken zijn 
genoemd. (Voor het verdere materiaal zie het arti
kel OUDHEDEN). Terwijl bij do Tjandi Kalasan 
in de architectuurversiering zeer duidelijk essen- 
tieele deelen van de oorspronkelijke houtconstruc
tie als versieringsmotieven in den steen zijn ver
werkt (cf, Photographieën v.d. Oudheidk. Dienst, 201, 
202), wat in Voor-Indië zeer vaak en soms op barokke 
wijze geschiedde, zijn do overige Tjandi’s meostal 
als zuivere steonconstructios te beschouwen. Daar

Voor den Helleen van de post-archaïscho perio
de heeft de spreuk: „de mensch is de maat aller 
dingen” ook in de kunst — in de meest enge bc- 
teelcenis, die daaraan kan worden gehecht — ge
golden, en is de zoogenaamd „ideaal schoono” 
menschgestalte der Grieksche kunst niet ceno be
nadering van zijne buitenzinnelijke, bovenper
soonlijke geestelijkheid, maar de virtuose, natura
listische afbeelding van den concreten, sterken, 
gezonden mensch in zijne gansche matericele 
hchamelijkheid. De godengestalten zijn door do 
Grieken omlaag getrokken tot, soms quantita- 
tief uitgezette, afbeeldingen van algemeen bekende 
en als schoon gewaardeerde athleten of hetaeren- 
t3rpen, van sophisten en rhetoren.

De esoterische verhouding van mensch tot God 
en Wereldgrond, het bovenzinnelijk openbarings- 
karaktcr der kunst is slechts in de mysteriën door- 
voeld en in de Archaïsche kunst nog erkend, maar 
heeft in den zoogenaamden bloeitijd en in do 
perioden daarna nooit meer een deel uitgemaakt 
van het algemeen erkende geloof.

Zoo is het begrijpelijk, dat in de Gandhara- 
periode, toen, door uiterlijke oorzaken, het Helle
nisme in N.-W.-Indië een zekere rol had gespeeld, 
de toen ontstane kunstwerken zeer vaak onbewust 
parodistische uitingen zijn geworden zoowel van 
het daarin latent aanwezige Grieksche, als van 
het door het vreemde element overweldigde In
dische kunstgevoel. Eerst in do periode tusschen 
400 en 900 na Christus, waarin o.a. de wonderwerken 
van Ajanta, Bkoevaneskvara, Anoeradhapoera (op 
Ceilon) enz., ontstonden, brak de Indische over
tuiging zich weder baan en werden de laatste lap
pen van het vreemde kleed afgeworpen. Slechts 
enkele motieven, daaraan ontleend, bleven hier 
en daar gehandhaafd. Het is in deze periode, dat 
de majestueuze gestalten werden geschapen, streng 
naar de — aan de mantra’s en soetra’s der heilige 
schriften ontleende — canons gevormd, waarnaar 
waarschijnlijk ook de Boeddha-, Bodhisatwa- en 
Godenbeelden van de Hindoe-Javaansclio kunst

in het kunsthistorisch werk, dat wij van Dr. Krom 
te wachten hebben, do verschillende stijlproblo- 
men waarschijnlijk zullen worden behandeld, moot 
bier worden volstaan met te wijzen op de plotse
ling aanwezige, absolute volmaaktheid van de 
bij deze bouwwonderen toegepasto versierings- 
kunst, waarbij echter het decoratief karakter meer 
op den achtergrond is geschoven ter wille van do 
onderwijzende strekking dor aangebrachte reliëfs, 
die den beschouwer de bekende legenden van den 
Boeddha of van Rfuna in het geheugen roepen, 
waardoor hij in de stemming wordt gebracht, dio 
hem waardig maakt tot hot offer, dat hij boven 
in de tempelcella (zooals bij do Tj. Mëndoet), of op 
het hoogste altaarterras, voor do stoepa (zooals 
bij den Boroboedocr), zal volbrengen.

Naast de canonisch vaststaandc góden en heili- 
gengestalten in rondplastick, waarvan o.a. ook bij 
de Tjandi Banon verwonderlijk statige Qiwa- en 
Wislmoefiguren zijn gevonden (cf. Rapporten 
1905/06), treffen wij op de reliëfs, om aan het 
naïeve begrip der beschouwers tegemoet te komen, 
ook meer naturalistische, maar toch altijd boven 
gewone natuurnaboolsing verheven afbeeldingen 
van menschen on dieren aan, in evenwichtige 
groopeering gecomponeerd, eene evenwichtigheid, 
die soms superieur is aan het beste van wat wij 
uit het Indische Moederland kennen on waarbij 
men zich soms geneigd zou gevoelen aan invloe
den te denken van de, in compositieverfijning nog 
sterker bewuste, Khmerkunst van Cambodja, - 
een probleem, dat thans nog gelaten mout worden 
voor wat het is.

De •architectonische schoonheid van deze Ja-

1

i

werden gevormd.
Aansluitend bij de gebruikelijke indeeling zul

len ook wij de Hindoe-kunst op Java verdeden 
in drie tijdperken:

1°. De West-Javaansche 'periode.
In West-Java is nu het feit te constateeren, 

dat onder de weinige nog min of meer geconser
veerde steenen Hindoobeelden — vervaardigd 
deels na de Midden-Javaansche, deels zelfs na do 
Oost-Javaansche periode —, die daar tusschen een 
vrij groot aantal gebrekkig gehakte Indonesischo 
worden aangetroffen, enkele voorkomen, zooals 
een paar Boeddhistische op den Goenoeng Tji- 
bodas (of Pasir Sinala) bij Tjampea-Buitenzorg, 
wier sobere, maar krachtige ën diepe schoonheid 
nauw verwant schijnt met den monumentolon 
Boeddha van Anoeradhapoera (cf. Visvakarma 
pl. 1, Havell „Indian sculpture and painting”, 
Coomaraswamy „The arts and crafts of India and 
Ceylon” pl. 2 enz.).

2°. De Centraal-Juvaansche periode.
Uit deze periode vindt
a. de, eene afzonderlijke groep vormende, vaak 

imposante tempelruïnen

vaansche scheppingen kan, ook waar de opbouw 
soms bijna geheel is vernield, reeds worden ge
voeld bij aandachtige beschouwing der prachtig 
gecomponeerde plattegronden, die een deel van 
do ziel van het raateriecle bouwwerk open baren.

3°. De Oost-Javaansche periode.
’ Hoezeer het diepgaand wezensverschil tusschen 

de Hindoe-cultuur en de Indonesische een opstij
gen van de laatste tot het niveau van de eerste 
heeft verhinderd, treedt uit do in dit opzicht hoogst 
merkwaardige Oost-Javaansche kunst aan het 
licht. Hier blijkt ten duidelijkste, hoe de geeste
lijke zin vun de door den Hindoe aangewende 
vormen aan den Indonesiër onbegrepen is voorbij
gegaan; hoe hij zelfs nooit den drang heeft gevoeld 
te trachten daartoe door te dringen, wat o.a. even
eens is op te maken uit het ontbreken van elke 
Javaansche overlevering aangaande de door den 
Hindoekunstenaar gebruikte cplpa^astras, de hand
boeken, waarin de canons zijn uiteengezeten 
in de religieuze ceremoniën worden voorgeschre
ven, of van elke Javaansche vertaling van deze.

men:

van het Diëngpjateau, im
posant niet door de geweldige afmetingen maar wel 
door den massalen, gesloten opbouw. Bij deze groep 
zijn, in de architecturale versieringsmotieven, wel 
Hellenistische elementen aan te wijzen (vooral bij de 
Tjandi Bima, Rapp. Oudheidk. Dienst, IC. 98);

waar- n
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Dit blijkt nog sterker uit do eigenaardige, waar
schijnlijk onbewuste, parodieën, doorsommigoIndo
nesische bronskunstenaars van Hindoebronsjes 
vervaardigd — van welke hiervóór reeds sprako 
was — uit den streng-Indoncsischon vorm van do 
in don Hindoetijd vervaardigde Madjapahit-kris- 
sen enz. Do tempel wordt, in hoofdvorm, nog wel 
naar analogie van den Cent raai-Javaanschon ge
bouwd, het grondplan blijft ongeveer gelijksoor
tig, maar do versiering verliest bijna elk organisch 
verband met de constructie en wordt soms, als 
hot ware, er builen tegen aangebracht, zooals bij 
do Tjandi’s Toempang en Panataran, in plaats 
van als van binnenuit daaruit opgrociend. Deze 
steeds verder doorgevoerde vrijheid van eene — 
nooit begrepen — traditie, dio op Bali tot losban
digheid ontaardt, heeft toch in de beide boven 
genoemde geweldige Tjandi’s tot prachtige resul
taten geleid, waarbij do zeer vlak gehouden ver
siering als lijsten van in steen uitgevoerd fijn a jour 
besneden houtsnijwerk tegen do banden en in de 
paneelen der verschillende terrassen is aangebracht, 
wat de rustige strakheid der hoofdvlakken en con
touren verhoogt.

Deze langgerekte, met figuren versierde, lijst
vorm wordt door Dr. Brandes als ontleend aan het 
geïllustreerde lontarbladmanuscript beschouwd.

De door den Hindoe voor het eerst in onzen 
Archipel gebrachte geestelijk schoonc mensch- 
figuur wordt nu door den Indonesiër wederom orna
menteel verwerkt tot het prachtige Wajang-type, 
waarmede de reliefs van de Oost-Javaanscho tem
pel groote verwantschap toonon en welks emotio- 
ncelo uitdrukkingsmogelijkheid in sommige ont
roerend schoone groepen tot uiting komt (bijv. 
de Tjandi Toempang, Photographieën v. d. Oud- 
heidk. Dienst, 12G, 139).

Het te vereeren Godenbeeld, waarschijnlijk uit 
het Vóór-Indisclie Moederland geïmporteerd, blijft 
daarbij in Hindoestijl en blijkt, te oordcelcn bijv. 
naar de prachtige plastiek, die tot do Tjandi Si- 
ngasari heeft behoord en waarvan voortreffelijke 
exemplaren in het Museum te Leiden zijn, zijne 
oude artistieke kracht te hebben behouden, hoe
wel gelijktijdig toch wel wat van de diepe bezon
kenheid te hebben ingeboet.

plaren te vinden, waarbij vooral onder de oudero 
oxcmplarcn, <1 ie niet door kakelbonte polychromio 
zijn bedorven, nog zeer gevoelige kunnen worden 
aangetroffen, dio vaak als krishouders worden 
gebruikt. Voortreffelijk snijwerk wordt verder aan 
deuren, deurstijlen en dergelijke gevonden, zooals 
aan de beide prachtige deuren in het Rijks Ethnogr. 
museum te Leiden, serie 1586 no. 31.

Do groote stcenen beelden herinneren echter 
meestal aan het kleine houtsnijwerk, waaraan zij 
zijn ontleend, en oefenen dus eene werking uit, 
tegenovergesteld aan die van de mooie exemplaren 
der kleine Hindoe-bronzcn op Java, getuige de 
specimina te Leiden en to Batavia, die altijd her
inneren aan de monumentale oertypen, dio zij in 
kleinen maatstaf vertegenwoordigen.

Ten slotte zij in dit verband gewezen op ver
schillende schoono Hindoe-voorwerpen van brons- 
gietkunst, dio als bidschcllen, wicrookbranders, 
lampen, bij het tempelritueel worden gebruikt,

De merkwaardige Zodiakbekcrs nemen een plaats 
in tusschen de Indonesische en de Hmdoekunst.

Alvorens dit artikel te eindigen moeten een paar 
woorden gewijd worden aan andere vreemde in
vloeden, die hier en daar bemerkbaar zijn, hoewel 
meestal in geringere mate dan men verwachten zou.

Voorden Chinccschen invloed leveren, naar hetons 
voorkomt, wel de merkwaardigste voorbeelden som
mige Atjèhsclie sultansgraven, waarop architec- 
tuur-vcrsicringcn voorkomen, die bijna copieën 
zijn van Chineescho stcenen-tempollantarens en 
wicrookbranders. Op Java en Bali zijn sommige 
dakbedekkingen met pannen eveneens onder ster
ken Chinccschen invloed, die ook in sommig ba
tikwerk op te morken valt.

Als Chineesch versieringsmoticf komt het Yang- 
en Yin-symbool (de zwarte en de witte komma, 
in den cirkel gecomponeord) zelfs op Dajaksche 
bladwcrkhocden voor, terwijl in de langgerekte 
vormen van hot Dnjaksch „hond”-moliof wellicht 
de Chineescho draak te herkennen valt, die ook 
op de reliëfversiering van Dajaksch vaatwerk in 
gewijzigde vormen wordt toegepast. Ook op Bali 
worden de lijkbaven soms in pagodevorm opge
bouwd.

Perzisch-Arabische invloeden zijn mogelijk in 
het snijwerk van de fraai versierde huizen der 
Padnngsche bovenlanden aan te wijzen en even- 
éënsaanwezigmdemoskceën.diezick overigens vaak 
bij het Indonesischo architectuurtype aansluiten 
en waarin de decoratief gebruikte koranspreuk- 
versiering wellicht hot meest karakteristieke zui
ver Islamitische motief vormt. Voorbeelden van 
Islamitisehen minaretbouw zijn echter te vinden 
o.a. in Oud-Bantam, Palembang on to .Fort de_ 
Koek, waar~~ïïö minaret evonwol architectonisch 
volstrekt niet bij don moskeebouw aansluit, — 
terwijl in liet algemeen de acsthctische waarde 
van dit architccluur-deel in verband met den 
hoofdbouw meestal niet schijnt te zijn begrepen. 
Dio invloeden boheorsclion ook een deel van do 
produkten der leerindustrie. Over Europeescho in
vloeden, die het storkst bemerkbaat zijn, dient 
in dit verband beter gezwegen, daar zij — on
oordeelkundig en onbedreven als do toepassing 
veelal was — met „kunst” in do allermeeste ge
vallen niets bobben uit to staan.

Literatuur.
In dit overzicht worden niet genoomd do beken

de werken van Grünwedel, Fouehor, Vincent Sraith

Van Oost-Java wijkt do — intusschen reeds 
lli.idoebeschaving naar Bali, 

waar zij, met behoud van kastenindceling en uiter
lijk ritueel, in wezen geheel overweldigd wordt 
door de Indonesische animistische wereldbeschou
wing, waardoor de oorspronkelijk als symbolen 
der ho
Boeddha’s en Bodhisatwas, zich tot goede on kwa
de, meest kwade, geesten vervormen on du lempel- 
versicring een conglomeraat wordt van virtuoos 
uitgevoerde, maar wild en zonder onderling ver
band gecomponeerde gestalten: afbeeldingen van 
de lemoenon van onsamenhangende gecstclijko 

allerlei aard, waarmede de animist

zelve verbasterde

geestelijke Eenheid gedachte Godon,ög<ere

wezens van 
de bonte verschijnselenwereld bezielt.

Bij de kleinero bouwwerken, die vaak in smaak
volle combinatie van baksteen en natuursteen zijn 
uitgevoerd, zijn onder de klokkotorens, poorten 

vaak smaakvolle gebouwtjes, terwijl onder de, 
meest houten, offerplaatsen, op stcenen basemen
ten, juweeltjes van hoularchitectuur voorkomen.

In het kleine wordt de Balinceseho kunst dan 
geraffineerd; onder de kleine beelden, in houtplns- 
tjek uitgevoerd, zijn nog zeer fijn gesneden exem-

* /Vf,.

enz.
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Boeddhistische kunst te Leiden, in liet. tijdschriftA/l 
„Oude kunst”, Nov. en Dcc. I91ö. •"V

Voor de Indonesische kunst moet in de eorsto 
plaats genoemd worden de serie: „Geïllustreerde 
beschrijvingen van Indische kunstnijverheid”, sa
mengesteld door J. A. Locbèr en uitgegeven 
door het Koloniaal Instituut, waaraan wij bij 
de bewerking van ons artikel grooten dank ver
scheld igd zijn. Tn hot achtste deeltje van deze serie: 
„Houtsnijwerk on metaalbewerking in Ned.-Indië’^^ 
komt een, tot 31 Oct. 1910 bijgewerkt, bibliogra- 
phisch overzicht voor, waarnaar verwezen wordt.

Onder dc daarin opgenomen werken en artiko- 
lcn zij bovenal de aandacht gevestigd op de ge
schriften van A. R. Hein, G. P. Rouffaer en Prof.
A. W. Nieuwen huis, alsmede op het werk van den 
schilder W. O. J. Niouwenkamp over Bali en 
Lombok, zij het ook dat in de daarin voorkomende 
afbeeldingen van gebouwen en voorwerpen te 
zeer de persoonlijke visie van dien kunstenaar is 
weerspiegeld en onpersoonlijke photographieën 
een bruikbaarder studio-materieel zouden hebben 
opgclcvcrd. In do artikelen over verschil lende 
ondcrdeclon worden nadere literatuuraanwijzin- 
gen verstrekt, tonvijl ook nog de aandacht moet 
worden gevestigd op het belangrijke artikel van 
H. T. E. Visser over ornamentkunsfc op Soram, 
in volkenkundige opstellen i v.b. Koloniaal In
stituut te Amsterdam, modedecling n° VIII, afd. 
volkenkunde n°. 3, 1917, en op een artikel van Dr.
G. Krause „Eenigc stukken Balineesche Kunst” in 
Nedcrlandseh Indië Oud en Nieuw December 1917.

Wat aangaat de literatuur, betrekking hebbende 
op de Hindockunst op Java, zie het artikel KUNST
GESCHIEDENIS (HINDOE-JAVAANSOHE)hi
onder.

en andere bekendo arehaoologen omdat. — behalve 
de I)ewonrlenmswaardige geleerdheid, die daaruit 
blijkt en het grootc nut. dat zij verschaffen als 
verzamelplaat sen van fraai bewerkt arclmeolo- 
gisch materiaal on als hoogst belangrijke schat
kamers van iconographischc kennis — meestal 
slechts weinig blijk wordt, gegeven van een door
dringen iu do wijsgeorig nesthetisehe beteckcnis 
van do Aziatische kunst on van hare immanente 
ontwikkeling.

Voordo algemceno vraagstukken van wysgeerigon 
aard kunnen, in verband met ons artikel, vooral ge
raadpleegd worden: Paul Deussen „Allgomcinc Gc- 
Hchiehto der Philosophie, mit besonderer Berück- 
sichtigung dor Religionen”, Ier Band, het eerste 
werk over de geschiedenis der wijsbegeerte waarin, 
in dusdanig ruimen om vang, de Oostorsclie wijs
begeerte wordt behandeld. Onder de werken van 
li. Oldonberg vooral: „Die Lehre der Upanishadcn 
uml die Anfange des Buddhismus”, terwijl voor 
het mystieke karakter van het Boeddhisme in
zonderheid moet worden .gewezen op li. Bcckh, 
„Buddhismus”, twee voortreffelijke deeltjes uit 
de Sammlung Göschcn. Belangrijke opmerkingen 
komen verder voor o.a. in Okakura Kakuzo „Tho 
ideals of the East” en in 31. Anesaki „Buddhist 
art ”. Verder moeten worden genoemd vooral 
Theodor Lipps „Raumaesthetik und gcomc- 
trisch-optische Taiischungcn” (Schriften der Ge- 
sellschaft für psychologische Forschung, II. Samm- 
lung, Heft 9/10) en van denzelfden schrijver het 
grootc werk in twee deelcn „Aestlietik”. Onder dc 
geschriften van Ananda K. Ooomaraswaïny voor
al: „The aims of Indian art”, „Tho Indian crafts- 
man”, „Mediacval singhalese art”, „Arts and crafts 
of India and Ceylon”, „Buddhist primitives” 

. .^Burlington Magazino 191G), „Visvakarma” (een 
'V plaatwerk).

Voorde canonregels, in verband met de Man trams, 
£il pa 9 ast ra’s, enz. zijn belangrijk: O. K. Gangoly 
„South Indian bron zes”; W. S. Hadaway, „Some 
Himlu Silpashastras in their relation to South 
Indian Sculpture, Ost Asiatische Zeitschrift 3o 
jhrg. 1. pag. 34 vgl., en: Abanindro Nath Tagorc 
„Sadanga, or the six limbs of Indian Painting”, 
Ost As. Ztschr. 3. jhrg. 1. p. 102 vgl.; vgl. ook:

van denzelfden

I

or-

Als dc voornaamste plaatsen in Nederland, waar 
voorwerpen van Indonesische kunst kunnen wor
den bezichtigd, moeten worden genoemd: Het 
Rijks Ethnograpbisch Museum te Leiden, de ver
zamelingen van het Koloniaal Instituut (waarin 
ook de verzameling van Natura Art is Magistra 
is opgenomen), Het Museum voor Land- en Vol
kenkunde to Rotterdam, De Verzameling van do 
voormalige Iiistefling voor onderwijs in de Taal, 
Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië to Delft 
en dc Verzameling van Indonesische en Ohinoesoho 
Kunst te Leeuwarden, in welke verzameling ook 
omtrent Hindoe-Javaansche kunst belangrijk ma
teriaal te vinden is, als hoedanig mede gewezen 
kan worden op de verzameling gipsafgietsels van 
het Koloniaal Instituut.

In verschillende artikelen dezer Encyelopcodie, 
die hier niet afzonderlijk genoemd kunnen worden, 
zijn Indonesische of Hindoe-Javaanscho kunst-

JfModern Review, May 1914, en 
^Afschrijver, „Philosophy of the Sadanga or the six

limbs of Indian painting” Ost Asiat. Ztschr. 3. 
jhrg. p. 375.

Ten slotte moet de aandacht worden gevestigd 
op de, met groote kritische voorzichtigheid te be
schouwen, werken van E. B. Ha veil „Indian Seulp- 
ture and painting”, „The Ideals of Indian art”, 
„Ancient and mediacval architecture of India”, 
„Indian Architecture”, waarin buiten dc zeer fraaio 
afbeeldingen, ook — behalve de soms zeer wilde be
weringen — opmerkingen voorkomen,die blijk geven 
van een diep en helder inzicht in acsthetische pro
blemen, die buiten het bereik liggen van archaeo- 
logische geleerdheid.

Een buitengewoon verdienstelijk overzicht van 
de vraagstukken, welker oplossing eerst een zuiveren 
maatstaf zullen oplcvereu voor cene adaequato 
waardeering der Aziatische kunst, heeft William 

i^Cohn gegeven in zijne artikelen „Probleme der 
Indischen Kunst”, Ztschr. f. Bildende Kunst 

en „Einige Bcmerkungen zum Vorstandnis 
KJ der Indischen Kunst”. Ost-Asiatische Zeitschrift 

1912, pag. 217 ff. Ten slotte kan 
den

werken meer of minder uit gebreid ter sprake 
gebracht, Afgesloten Uit0 1917. T. B. R.
KUNSTGESCHIEDZNIS(HINDOE -JAVAANSCHE).

Een overzicht van de Hindoe-Javaanscho kunst,
met gebruikmaking van de resultaten der laat
ste onderzoekingen, bestaat op hot oogenblik 
nog niet, gelijk eveneens de Javaansche kunstge
schiedenis eigenlijk nog geschreven moet worden. 
Hieronder zullen dan ook geen beschouwingen 
over die kunst en hare geschiedenis gegeven 
den, doch uitsluitend de voornaamste werken wor
den vermeld, waarin men de bouwstoffen (voor- 
zoover die reeds samongebraeht zijn) zal kunnen 
vinden, uit welke te zijner tijd dc systematische 
kunstgeschiedenis zal moeten worden opgebouwd 
on dan nog onder toevoeging van veel, dat thans

wor-

I
nog gewezen wor- 

op onze inleiding voor de tentoonstelling v.
t

1
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gedeeltelijk ongepubliceerd,' gedeeltelijk nog niet 
onderzocht isy'

J? 'föJDo eerste'poging tot een samenvatting van hot 
toentertijd omtrent de Javnnnscho kunst bekende 
is die van Raffles in zijn „History of Java”, waar
van de eersto druk in 1817 verscheen en waarbij 
gebruik gemaakt is van allerlei afzonderlijke on
derzoekingen, onder wclko die van Comelius in 
het bijzonder vermelding verdienen. Het duurclo 
bijna een halve eeuw, eer opnieuw in dezelfde rich- 
ling gearbeid werd, eerst door Brumund, daarna 
door Friederich met zijn assistent Hocpermans. 
Geen van drieën heeft echter geheel Java be
reisd. De resultaten van Brumund’s werk zijn 

,onder den titel „Bijdragen tot de kennis van het.
/ Hindoeïsme op Java” gepubliceerd in Verhand. 

Bat. Gen. 33 (1868); Friederich heeft, slechts aan
leiding gevonden tot een paar tijdschriftartikelen 
(„Ovor de omgeving van het Oengarau-gebergto”, 
Tijdschr, Bat. Gen. 19, 1870, en „Rapport over 
reizen gedaan op Java”, ibid. 23, 1876); Hoepcr- 
mans liet een lijvig verslag na, dat eerst onlangs 
in het Oudh. Rapp. 1913 is uitgegeven. Zeer be
langrijk materiaal werd verkregen door de prach
tige fotografische opnamen van Van Kinsbcrgen, 
waarvan de afdrukken in 1872 uitgegeven werden; 
echter zijn een onevenredig groot aantal foto’s 
aan de onbeduidende West-Javaansche oudheden 
gewijd, terwijl verscheidene hoogst belangrijke 
monumenten (o. a. alles wat Oostelijkor dan de 
residentie Kcdiri ligt) geheel ontbreken. In 1876 
verscheen in het hoofdstuk Java van Fergusson’s 
„History of Indian and Eastcrn Architecture” een 
voor dien tijd en in verband met de weinige be
schikbare gegevens zeer verdienstelijk overzicht 
van de Javaansche monumentale kunst, twee jaar 
later gevolgd door Veth’s „Java”, in welks tweede 
deel, zonder dat er iets nieuws gegeven werd, al 
het beschikbare materiaal aangaande de oudheden 
en du kunst bijeengezet was; zoo werd ook in den 
tweeden druk (1896) nauwkeurig rekening gehou
den met wat inmiddels was gepubliceerd en met 
aanvullingen van bevoegde zijde. Van geheel an
deren aard is Von Sahcr’s „De versierende kunsten 
in Nedexiandsch Öost-Indië” (1900), dat slechts 
enkele monumenten behandelt en van fraaie af
beeldingen voorzien is. T. van Erp gaf in 1909 
in ,,'L'wentieth Century Imprcssions of Nctherlands 
India” een voortreffelijk overzicht van do Midden - 
Javaansche kunst, waarin echter de uitgevers 
een aantal plannen en afbeeldingen, waarnaar in 
den tekst verwezen wordt, tof schade van het ge
heel blijken te hebben weggelaten. Een schrede 
terug boteckent de tweede druk van Fergusson’s 
bovengenoemd werk (1910), waarin liet hoofdstuk 
Java op zeer onvoldoende wijze door Phcné 
Spiers bewerkt is (zie hierover Dr. Krom. „Een 
protest”, Tijdschr. Bat. Gen. 53, 191 IJ.^Eindelijk 
verscheen in 1912 „Monumontal Java” van Schcl- 
temu, hetwelk in veel opzichten een goed inzicht 
in de behandelde monumenten geeft, doch ook 
horhaaldelijk doet blijken, dat de schrijver niet 
voldoende van zijn onderwerp op de hoogte is 
geweest. Een zeer groot aantal gegevens voor de 
Javaansche kunst vindt men bijeen in de Rap
penen van de Oudheidkundige Commissie, later 
Oudheidkundige Dienst, waarvan de doelen 1901— 
1914 verschenen zijn, .en in de foto’s van dien 
dienst, waarvan 
Indië op het Oudheidkundig Buieau te Batavia, 
en in Nederland in de Koloniale Bibliotheek te

’s Gravenhage en het Koloniaal Instituut te Am- 
stordam.

Een algemeonc opgave van de oudheden van 
Java met volledige literatuur tot op 1891 vindt 

in Dr. Vcrbcck’s „Oudheden van Java”
i'/

men
(Verhand. Bat. Gen. 46, 1891) en tot op 1915, 
doch alleen voor West- en Midden-Java (behalve 
de Vorstenlanden) in den ..Inventaris der Hindoe- ^ 
oudheden” van den Oudh. Dienst (in Rapport 
1914). Van het Museum (c Batavia kwam in 1887 

voortreffelijke Catalogus van Groeneveldt uit, 
later aangovuld in de Notulen Bat. Gen. cn, voor- 
zoover de Boeddhistische bronzen aangaat, in 
Rapp. Oudh. Oomm. 1912 door Dr. Krom; van het 
Museum, te Leiden bestaat eveneens één uitne
mende Catalogus door Dr. Juynboll (1909).

Van monographieën en afzonderlijke werken 
wordt in de eerste plaats die van Leemans over 
„Boro-Boedocr” vermeld (1873), thans geheel ver
ouderd. Een serie foto’s door Van Ivinsbergen 
verscheen in 1874, in 1891 gevolgd door een op
name door Ccphas van den bedolven voet. In 
1908—1911 werd het monument geheel gefoto
grafeerd dooi* Van Erp, van wiens hand het bouw
kundig deel ccncr nieuwe monografie te verwach
ten is, welker ax*chacoIogisch gedeelte zal geschre
ven worden door Dr. Krom. Op het oogenblik 
bestaat een gids van Dr. Groneman (herhaaldelijk 
herdrukt) en een recente korte gids van Dr. Krom 
(1913; tweede druk 1915). Een standaardwerk 
aangaande de tempels van Prambauan is nog al
tijd de „Beschrijving der oudheden op de grens 
van Soorakarta en Djogdjakarta” van Ijzerman 
(1891), terwijl foto’s (van Cephas), in het bijzonder 
van den Qiwa-tempel, in 1S93 gepubliceerd werden 
door Dr. Groneman onder den titel: „Tjandi Pa- 
rambanan op Middcn-Java, na do ontgraving”.
De door laatstgenoemde geschreven gids van 
diezelfde tempels is te zeer gegrond op een sedert 
onhoudbaar gebleken lievelingstheorie van den 
auteur, om veel practischo bruikbaarheid te bezit- y* 
ten. Kersjes cn Den Hamer gaven in 1903 uit:*^ 
„Dc Tjandi iMcndoct vóór dc restauratie ”..^ïn —» 
1904 werd een geheel nieuwe wijze van monumen
tenpublicatie ingcleid door de uitnemende mono
grafie van Dr. Brandes over „Tjandi Djago’T. 
in 1909, na den dood van den auteur, gevolgd door 
die aangaande „Tjandi Singasari en de Wolken- 
tooneelen van Pahalaran”.

een

Het is natuurlijk niet mogelijk hier ook een op
gave van de verschillende tijdschriftartikelen op 
dit gebied te doen volgen. Slechts moet een uit- 
zondering gemaakt worden voor enkele van Dr. 
Brandes, welke in menig opzicht den grondslag 
gelegd hebben voor een nieuwere en juistere be
schouwing der Javaansche kunst. In het bijzon
der worden genoemd (oen volledige lijst dezer 
artikelen is te vinden op p. XXXVI* sq. van do 
laatst geciteerde monographie) de volgende: „Een 
fraaie variatie van het olifantvisah- of makara- 
omamont” (Not. Bat. Gen. 1901); „Noticc sur 
une cspèce do draperie omementale des anciens 
monuments hindous de Java Central” (Hommage 
au Congres des Oricntalistes a Hanoi, 1902); „Do 
waarde van Tjandi Prambauan tegenover de 
andore oudheden van Java” „Do verzameling gou
den godenbeelden, gevonden in het gehucht Gëmoe- 
rooh”; (beide Tijdschr. Bat. Gen. 47, 1904); „Do 
makara als haartressieraad”; „Een Buddhistisch 
monniksbeeld”; (beide Tijdschr. Bat. Gen. 4S, 
1905). Uit do literatuur van den allerlaatsten tijd

volledige afdrukken berusten in
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tieko belangen in Indië. Ook in ander opzicht leverde 
deze tentoonstelling resultaten op. Opmerkzaam 
gemaakt door de geëxposeerde batiks en liet batik
ken door Javaansohe meisjes aldaar, begonnen twee 
jonge kunstenaars,Thorn Prikker in Den Haag, Lion 
Cachet in Amsterdam, pogingen te doen om hot 
batikken te leeren, het, begin der grooto verspreiding, 
die deze Javaansohe techniek nu in Europa verkre
gen heeft, waarin bijna alle bcschaafdo landen geba
tikt wordt.

Tot nog toe waren pogingen tot het doen herleven 
der inlandsche kunstnijverheid bijna uitsluitend uit
gegaan van kleinere kringen en hunne bemoeiingen 
bleven beperkt tot een even kleinen kring van uit
sluitend kolonialen aard. Dit veranderde toen do 
de Heer J. A. Loebèr Jr. in 1899 e. v. in de rubriek 
„Kunst en letteren” der N. Rott. Courant een aan
tal opstellen bracht over do artistieke waarde der 
Indische kunst, daarbij zich baseerendo op zijn stu
dies in het Rijks Ethnogr. Museum te Leiden. Gelijk
tijdig daarmee begon de Heer G. P. Rouffaer do 
vruchten van zijn plaatselijk onderzoek naar het 
Javaansohe batikken te publiceeren, allereerst in een 
Bulletin v. h. Kol. Museum te Haarlem, Nov. 1900, 
daarna in vereeniging met Dr. H. H. Juynboll in 
een grootsch opgezette monografie „De Batik-kunst 
in N. I. en haar geschiedenis”. Doordat men in 
kunstkringen allerlei proefnemingen op batik- 
gebied deed, vonden deze publicaties buiten don 
kring van Indische belangstellenden een ongewone 
waardeering en de bovengenoemde krantenartike
len werkten in dezelfde richting mede, vooral 
toen de Vereeniging „Oost- en West” in Den Haag 
een reeks van tentoonstellingen inrichtte, waaronder 
vooral die der textiele kunst in 1901 grooten indruk 
in Nederland maakte. De vondst van het voordien 
bijna onbekende ikatten, dat op deze tentoonstel
ling in tallooze prachtige exemplaren vertegen
woordigd was, wees meer dan woorden op de drin
gende noodzakelijkheid dit inlandsche kunstgebied 
te ontginnen en door studie vast to leggen.

Onafhankelijk van do pogingen in Nederland 
was de controleur J. E. Jasper omstreeks 1902 be
gonnen de resultaten zijner plaatselijke onderzoe
kingen te publiceeren en onder zijn leiding ontstond 
in 1905 te Soerabaja de eerste grooto Jaarmarkt, 
waarbij vooral het kunstn ij verheids werk op den 
voorgrond trad.

Intusschen gelukte het do Nedcrl. Rcgeering tot 
medewerking te bewegen, die in den vorm van sub
sidies voor studiereizen en uitgaven werd verleend. 
Den wenscli, dat de Indische kunstnijverheid ook 
ter plaatse zou worden bestudeerd, vervulde het In
dische gouvernement door genoemden controleur in 
1900 te belasten met een technisch-artistiek onder
zoek der Indische kunstnijverheid en den Heer C. 
M. Pleyte te Batavia met een bestudeering van do 
inlandsche nijverheid van W. Java als sociaal-ethno- 
logisch verschijnsel. De resultaten dier opdrachten 
zijn sedertdien in verscheidene werken verschenen.

De praktische ondersteun ingder Indische kunstnij
verheid uitto zich in het op richten van het verkoop- 
lokaal „Booatan” in Den Haag en een dergclijko 
inrichting in Batavia, in het houden van jaarmarkten 
op verschillende plaatsen in Indië en het instellen 
van cursussen vooral op vlecht werkgebied. Ver
dere plannen als resultaat der studiereis, die de 
trolcur J. E. Jasper in 1911 in Europa maakte, 
zijn bij de Regeering in bewerking.

Is dus de jongste beweging ten gunste der inland
sche kunstnijverheid nauwelijks 17 jaar oud, toch

kunnen vermeld worden eenige artikelen van Van 
' Erp, o. a. over Tjandi Möndoot en Boro-Bocdoor 

S ? (Tijdschr. Bat. Gen. 51-/-54, 1909—1912) en Dr. 
Lf0 Krom, o.a. „"De beelden 'van Tjandi Rimbi” (Tijd

schr. Bat. Gen. 54, 1912).
Voor de verspreiding der monumenten over 

r Java wordt verwezen naar het artikel OUDHEDEN.
KUNSTNIJVERHEID, De studio der Indische 

kunstnijverheid behoort tot die vakken, die eerst do 
f v, t * J laatste twintig jaren ernstig ter hand genomen zijn, 
6- *1 'f ' hoewel niet. vergeten mag worden, dat jaren go-

v k ;5- leden reeds pogingen in die richting zijn gedaan.
In de vergadering van den Raad van Bestuur der 
Maatschappij v. Nijverheid, IS Mei 18S3 hield de 
toenmalige directeur F. W. van Eeden een rede
voering over „de waarde der Indische kunst”, afge
drukt in het Tijdschr. t. bev. v. Nijv. 5de stuk 1883. 
In die rede sprak hij op waardeerenden toon over 
de Indische kunst, vroeg hij om meer aandacht 
voor het Indische kunstwerk. „Terwijl wij thans” — 
merkte do spreker op — „in Nederland te elfder ure 
alles doen wat wij kunnen om den aangeboren kunst
zin in onze jongelieden to ontwikkelen door teeken- 
on industriescholen, door onze Museums van Kunst
nijverheid, laten wij toe, dat op Java de ellendige 
periode begint, die ons volk zoo diep deed zinken; 
dat daar de tijd aanbreekt, waarin de kunstzin 
begint te verdwijnen en plaats maakt voorde zucht 
naar geld en ruw vermaak en de volkomen onver
schilligheid voor allo kunst ,waaronder ons volk 
sedert bijna twee eeuwen gebukt, gaat.”

In het volgend jaar richtte de Ned. Mij ter bev. 
v. Nijverheid een memorie tot den G. G. om er op 
te wij zen, dat voortbrengselen van inlandschon kunst
zin in Europa hoe langer hoe meer gewaardeerd 
worden, dat de kunstzin bij de bevolking aange- 
moedigd moest worden door onderwijs, wedstrijden, 
tentoonstellingen en het bijeenbrengen van ver
zamelingen. Terzelfder tijd wendde deze Maatschap
pij zich tot het Bat. Gen. v. K. en W. met de vraag, 
wat gedaan moest worden ter opbeuring van Indische 
kunstnijverheid. De N. I.Mij. v. Nijv. en Landbouw 
vond in beide stappen aanleiding om met regeerings- 
steun een gewestelijk onderzoek in te stellen, welks 
resultaten in 1892 in het Tijdschr. v. Nijv. en Landb. 
XXXV, XLIV, XLVII en XLIX en in het Tijd
schr. v. Ind. taal-, land en volkenkunde XXXVI 
zijn gepubliceerd. Hoewel de oogst niet groot is 
geweest, kwamen daaronder toch opstellen voor van 
De Does, Kiliaan, Abell, die zorgvuldig onderdeden 
van Javaansohe kunstnijverheid behandelden.Reeds 
tevoren had het Indische gouvernement in 1884 een 
bundel patronen van inlandse!) vlechtwerk doen 
uitgoven en in 1890 ingeteekend op het tijdschr. 
„The Journal of Indian Art” ter vei strekking aan 
scholen en ambtenaren.

Geheel onafhankelijk van deze pogingen verscheen 
in 1890 een uitvoerig geïllustreerd werk van den 
Weenschcn teekenlceraar A. R. Hein over „die bil- 
denden Künste, bei den Dayaks auf Borneo,” dat 
onbewimpeld het artistiek karakter van het Dajak- 
sche werk erkende. Terwijl nu de grooto interna
tionale Koloniale Tentoonstelling, in 1883 te Am- 
8terdamgchouden,ondanksde bijeengebrachte schit
terende collecties zonder vrucht voor de erkenning 
der inlandsche kunstnijverheid verliep, vond do Jav. 
textiele kunst, bijeengebracht op de tentoonstelling 
van vrouwenarbeid in Den Haag, 1898, 
deering en in het toen uitgegeven Tijdschrift voor 
Vrouwenarbeid, Sept. 1898, pleitte Mevr. N. 
Zuylen—Tromp voor betere behartiging der artis-
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zijn do bereikte resultaten, afgezien van do prak
tische bevordering, meer dan bevredigend. Een 
uitgebreide literatuur is in dien korten tijd gevormd, 
in kranten- en tijdschriftonartikcls en in afzonder
lijke uitgaven verspreid, en geen ander land mot 
koloniale bezittingen kan thans een zoo uitvoerige 
behandeling der inlandsche kunstnijverheid aan
wijzen. Er heeft zich te onzent een afzonderlijk 
studievak gevormd, dat men technologische (theo
logie zou kunnen noemen, indien men in dezen term 
niet do bestudecring der artistieke kwaliteiten miste.

Bij die studio is allereerst gebleken, dat het ge
bruikelijk woord „kunstnijverheid” in de meeste 
gevallen onjuist is. Slechts hier en daar heeft zich 
een kleinere of grootero nijverheidsvorm ontwikkeld, 
vooral in de meer beschaafde gewesten op Java, 
Sumatra en CJelebes, maar regel is, dat het sierwerk 
voor eigen gebruik wordt vervaardigd en bij ver- 
koopsgelegenhoid het eigen werk soms wordt ver
kocht. Van een regelmat igen aan maak is daarbij 
geen sprake. Zelfs bestellingen worden ongaarno 
uitgevoerd en meestal vormt dergelijk besteld werk 
een groote tegenstelling in uitvoering met hetgeen 
voo;1 eigen gebruik gemaakt is. Van kunstnijverheid 
kan dus geen sprake zijn! Het is sierkunst in den 
juisten zin des woords; volkswerk, dat in enkele 
gevallen huisvlijt gaat worden, sporadisch een nij
verheidsvorm aanneemt; het is en blijft in de eerste 
plaats een voorzien in de eigen behoeften. Is in die 
behoeften op andere en gemakkelijker wijze te voor
zien, dan houdt het eigen werk op en men gebruikt 
hot vreemde fabrikaat. Het spinnen van kapas, 
vroeger in den Archipel algemeen, wordt nog alleen 
in afgelegen plaatsen uitgevoerd, waar geen Euro- 
peesche garens verkrijgbaar zijn. Met het weven is 
hot even zoo het geval, vroeger werd het wit kat oen 
voor het batikken op Java door Javaansche vrou
wen voor eigen gebruik geweven. Met den invoer 
van goedkoop wit katoen heeft de witweverij op
gehouden, het moeizame en geen esthetisch genot 
aanbiedend spinnen en witweven heeft men een
voudig gestaakt.

Daarentegen heeft de invoer van gekleurde ge
weven stoffen, ook van gedrukte, wel het weven 
van versierde stoffen in hoogemate benadeeld, doch 
is het niet in staat geweest het volkswerk te ver
dringen. Evenzoo wordt de gedrukte katoenen doek 
om den geringen prijs gekocht, maar het batikken 
op Java is blijven bestaan. Daaruit volgt, dat de 
inlandsche bevolking geenszins onverschillig is voor 
de kwaliteit van het nieuwe fabrikaat, wel dege
lijk de artistieke meerderheid van het eigen werk 
opmerkt en daaraan de voorkeur geeft. •' Voor 
feestkleederen wordt met voorliefde het ttaditio- 
ncele kleed gebruikt, ook al moet hef eigenhandig 
in soms weken langen arbeid vervaardigd worden 
of tegen hoogeren prijs gekocht. Wanneer nu een 
eigen produkt. hetzij door bewerking of door do 
geschikte materialen, alleen ter plaatse te vindon, 
een zekere reputatie gekregen heeft, ontstaat huis
vlijt, die behalve voor eigen gebruik ook voor do 
markt werkt. Typische voorbeelden zijn het aarde
werk op het eilandje Mare en do Koi-eilandcn, de 
weefsels van Silocngka’rTg ch Saleicr e. a.

In de streken van Java, waar veel gebatikt wordt, 
komt reeds verdeeling van arbeid voor. Bekend zijn 
de blauwvcrverskampocngs, waar de gebatikte 
doeken door mannen geverfd worden. Bij hetzelfde 
batikwerk ziet men een directon nijverhoidsvorm 
ontstaan in de Jav.-Chineescho werkplaatsen, waar 
uitsluitend voor den handel gewerkt wordt en door

arbcidsverdeeling zooveel mogclijk van alle werk
krachten geprofiteerd wordt. Geoefende batiksters 
bijv. teckenen de fijne lijnon van het ornament 
en het opvullen fier groote vlakken wordt door 
jonge of ongeoefende meisjes uitgevoerd.

Toch kan arbcidsverdeeling voorkomen zonder 
nijverheidsvorm te zijn.

Bij het opspannen der schering van gekleurde 
weefsels, bij het beginnen van moeilijk vlechtwerk 
vindt men dit verschijnsel, daar zeer geoefende 
krachten dit werk verrichten, dat dan door anderen 
voortgezet wordt. Ook bij het ikatten vindt men 
o. a. op Soemba en Roti de gewoonte, dat de adel
lijke vrouwen het knoopen van het patroon op de 
schering eigenhandig uitvoeren, het verven en het 
latere weven aan slavinnen overlaten. Het esthe
tisch genot govend sierwerk wordt door de hooger 
staanden uitgevoerd, het meer werktuigelijke 
door lager staanden. Ook op Java heerschtc vroeger 
de gewoonte, dat het wasteekenen door de hooger 
geplaatste vrouwen werd uitgevoerd, terwijl de 
verdere bewerkingen door anderen werden ver
richt.

Het karakter van volkswerk wordt bijv. bij 
vlechten en weven, bij bladwerk en snijwerk daar
door gekenmerkt, dat een ieder dit werk verstaat, 
hoewel het hoogerstaande sierwerk natuurlijk het 
best door de meer begaafden wordt vervaardigd. 
Do voorname klasse onder de inlanders had de 
meeste gelegenheid om zich te bekwamen en van
daar, dat bij het ikatten en batikken voor deze 
klasse een soort privilegie in den loop der tijden 
gevormd is, een arbcidsverdeeling, die intusschen 
met nijverheidsbegrippen niets te maken heeft en 
uit sociale en artistieke begrippen voortgekomen i9.

Bij metaalwerk, tenminste bij het technisch 
hoogerstaande, als edelmotaalwcrk, het gieten van 
koper en messing, het kunstsmeden, wordt onmid
dellijk do tegenstelling met volkswerk merkbaar, 
daar dit niet, als vlechten, overal voorkomt, doch 
als jongere techniek voornamelijk in de meer be
schaafde streken te vinden is en bijna steeds als 
handwerk, als bedrijf wordt uitgeoefend.

Als regel zou men kunnen stellen, dat, hoe be
schaafder vormen do inlandsche samenleving heeft 
aangenomen, het bedrijfskarakter des te meer aan 
den dag komt. Het bewerken van hoorn en leder is 
bijv. in de Timor-groep volkswerk, terwijl het op 
Java een nijverheidsvorm heeft aangenomen, die 
zelfs bij het maken van lederen wajangfiguren ge
specialiseerd wordt. Het uitslaan der ornamenten, 
het beschilderen van het leder, het draaien der 
hoornen staafjes worden door verschillende werk
krachten uitgevoerd.

Het voorkomen van volkswerk in bijzondere kwa
liteiten is allereerst afhankelijk van het voorhanden 
zijnde materiaal. Aardewerk vindt men alleen daar, 
waar bruikbare klei voor het vormen aanwezig is; 
bamboesnijwerk, waar duurzame bamboe in de na
tuur voorkomt; vezclwevcrij, waar planten geschikt 
voor draad bewerking te vinden zijn. Bij overvloedig 
voorkomen van een zeker materiaal, bijv. bamboe 
of pandan,is dit werk overal te vinden, terwijl aarde
werk zich tot enkele plaatsen bepaalt.

Bij mcerdcro beschaving, bij een bestendiging der 
levenswijze, vergenoegt men zich niet meer met in 
hot wild voorkomende producten, maar plant men 
de geschikte soorten aan. Doch hiervoor is het 
natuurlijk noodig, dat de primitieve, nomadische 
leefwijze verlaten wordt en de bevolking in dorpen 
een blijvende woonplaats kiest.

een
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dor schering toe en gcïkattc versieringen looien de 
vezelweefsels. Diezelfde versiering past- men weder 
toe op de latere katoenweverij on de zeer onde 
wasuitsparing vindt eveneens bij het katoen weefsel 
als batikken de fraaiste toepassing.

Het oorspronkelijk technisch begrip blijft, wordt 
op volgende materialen overgedragen, stijgt steeds 
in edeler vorm. Maar ook kan het gebeuren, dat liet 
door andere, meer geschikte, technische vormen 
verdrongen wordt en verdwijnt.

Het batikken blijft bijv. op Java bestaan, omdat 
de kunst van het patroon weven en ikatten weinig 
onder de Javanen bekend zijn. Daarentegen is het 
batikken op Palembang, waar het in de vorige 
eeuw nog voorkwam, geheel verdrongen door de 
tjindéweverij, die resultaten vooral in kleurrijlc- 
dom gaf, die met het batikken als koud ververij 
niet te bereiken waren. Hetzelfde kan het geval zijn 
op Bali, waar men de afwezigheid van het batikken 
op dezelfde wijze kan verklaren. De felle kleuren, 
den Balineezen het liefste, waren met koud ververij 
niet to bereiken en ook was de Javaansche balik- 
teclmiek minder geschikt om op zijde toegepast 
te worden, moest zij dus verdwijnen.

Maar de gehechtheid der bevolking aan de al
oude traditie zorgt er tevens voor, dat niet alle spo
ren kunnen verdwijnen. Ondanks het voorkomen 
van ijzeren en stalen messen is bijv', het bamboe- 
mes O}) Java bij enkele gelegenheden in gebruik. 
De oude Coix-pitten zijn er ondanks allen vooruit
gang te vinden. Vezelweefsels worden er nog door 
visschers gebruikt, bladwerk voor hoofddeksels. 
Merksteenen in de volksontwikkeling blijven steeds 
bestaan!

Een bewijs der levenskracht van de oeroude tech
nieken is o. a. daarin te vinden, dat men oude of 
uitheemsche motieven in nieuwere herhaalt. Ken- 
teekenend zijn bijv. de nabootsing van vreemde 
hoofddeksels, ook in helm vorm met vlechtwerk; do 
lederen harnassen, die hier en daarin den Archipel 
voorkomen en bijna bedriegelijk ijzeren imiteeren. 
Ook bij het batikken kan men het karakteristiek 
verschijnsel opmerken, dat hoewel do wastcckon- 
techniek allerminst geschikt is voor regelmatige 
patroon herhaling, allerlei weefmotieven worden ge
kopieerd, zelfs de motieven der zijden tjindé’s op 
gebatikte saroengs te vinden zijn.

Door het ontbreken van eenigen bedrijfsvorm 
in het algemeen beeft de Indische kunstnijverheid 
het oorspronkelijk type behouden, wat betreft liet 
aandeel van man en vrouw. De man zorgt voorden 
woningbouw en voor alles, wat gekapt-, gesmeed 
en gesneden moet worden. De vrouw spint en weeft, 
vlecht en borduurt, batikt en vervaardigt applica
tie-, kralen- en aardewerk, vervaardigt dus kieeding 
en huishoudelijke voorwerpen met uitzondering van 
die dingen, die gesneden moeten worden. Het ap- 
plicatie-werlc der Kajan-Dajaks wordt door man
nen in zwarte stof uitgesneden en door vrouwen 
opgenaaid. In tijden van zwangerschap mug de man 
ginds zelfs niet in hertshoorn snijden, uit vrees dat 
dit de vrouw zal benadeclen. Het snijden is het uit
sluitend rechtdor mannen. Anderzijds moet de man 
het weer vermijden om een weeftoestel of gedragen 
vrouwen kleed eren aan te raken, daur hij dan volgens 
het geloof der Kajans zijn macht verliest. Ook voor 
do vechthanen zou dat een slechte uitwerking 
kunnen hebben. Ju den Timor-hoek bestaat weer 
het gebruik, dat, als een vrouw 
en tusschen de strijdende partijen legt, het gevecht 
onmiddellijk gestaakt wordt. Een enkele maal komt

Dan eerst kan het volkswork zich in bijzondcro 
mate ontwikkelen, omdat steeds voldoende en ge
schikt materiaal door regelmatig oogsten verkregen 
kan worden, waarvan dc kofoweverij op do Saiigi- 
eilandon een int eressant voorbeeld geeft-. Het schijn - 
baar grillig voorkomen van technieken op soms 
zeer vorwijderdo plaatsen is in den regel het gevolg 
van voldoend materiaal. Overvloed van bruikbare 
grondstoffen kan weder een belangrijken invloed op 
andere technieken uitoefenen. Het gemakkolijk te 
bewerken bamboe heeft bijv. op het vervaardigen 
van aardewerk in zekeren zin geïnfluenceerd. Voor 
alle primitieve volken is het. bewaren van water 
een dringende levensbehoefte-geweest en als water
vat, daarna als kookpot, is het aardewerk ontstaan 
en langzamorhand technisch gestegen, omdat do 
technische behandeling van het aardewerk beslis
send is voor dc bruikbaarheid en de duurzaamheid.

Doch de Indonesiër, in het bezit van bamboe-stoe- 
len, kon met geringe moeite daaruit een geschikt 
watervat maken, bainboe-kokers zelfs ter bereiding 
van gekookte voed in gsm iddclcn gebruiken, en dit 
verklaart het zonderlinge feit, dat in den Indischcn 
Archipel veelal hoogstaand bamboe-werk te vinden 
is naast technisch weinig beteekenend aardewerk.

Hetzelfde is met de houtbewerking het geval. 
Het bamboe leverde rechte staven voor allerlei 
doeleinden, cylindrische vormen, die naar believen 
gespleten konden worden. Voor woningbouw was de 
moeilijke houtbewerking uit stammen veelal over
bodig. Kappen, drogen en geschikt toepassen was 
voldoende voor het bamboe-huis en dc inlander was

:

daardoor niet gedwongen als andere volken zich in 
houtbewerking te oefenen. Snijwerk in hout vindt 
men veel, doch houtbewerking, zorgvuldig uitge
oefend met passende hout-verbindingen, weinig. 
Alleen waar bruikbare bamboe ontbrak, was men 
tot houtbewerking genoodzaakt.

Met het totstandkomen van handelsverbindingen 
wordt het technisch gebied rijker. Bij sieraden werd 
oorspronkelijk liet rijgen van kleurige vruchten pit
ten veelal toegepast, ook wel als bij de Papoea’s 
op boomschor- vastgekleefd. Daarop volgt het 
blanke Nassa-geld, dat spoedig als kostbare versier- 
ring in snoeren geregen of plaatselijk vastgehecht 
wordt, afgewisseld door donkere vruchten pitten. 
De glazen kralen komen uit Europa aangevoerd 
en het aloude rijgen en kruisen der vruchten pitten 
en Nassa-plaatjes wordt bij het nieuwe materiaal 
uitvoeriger toegepast. Door de grooterc hoeveelheid 
aan kleuren ontwikkelt zich een heusche sierkunst, 
o. a. op Sumalra, Borneo, den Timor-Archipel en 
Nieuw-Guinea, die echter op Java bijna verdwenen 
is, doordat hier de glaskralen door de betere handcls- 
verbindingen spoedig een bijna waardeloos materiaal 
zijn geworden. Juist door de waarde, die men in de 
binnenlanden aan de hier kostbare glaskralen hecht
te, kwam men tot zorgvuldiger, sierkunstige be
werking.

De oude techniek, bij het oermateriaal aange
wend, wordt bij de latere Nassa-plaatjes en de daar
opvolgende glaskralen voortgezet en in steeds hoo- 
ger stijgenden vorm.

Hetzelfde verschijnsel vindt men bij de Indische 
textiele kunst. Bij het primitieve bladwerk, gemak* 
kelijk te verven, speelt de kleurige versiering 
groote rol, die aanleiding geeft tot liet ontstaan 

allerlei technieken, o. a. uitsparing»- en verf- 
methodes. Als na het vlechten van klcedingstukken 
dc vezelwcvcry gaat ontstaan, past men hier het 
aloude om winden
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een uitzondering voor o. a. bij do Toba-Bataks, waar 
do vrouwen 'een bepaalde slendang, rocndjat ge
naamd, ikatton en weven, doch waar bet knoopen 
van don rand uitsluitend mannenwerk is. Volgens 
do Babaks, omdat de vrouwen zulks niet kunnen, 
doch waarschijnlijker is het, dat het nottenknoopen 
voorde vischvangst uitsluitend mannenwerk is ge
weest en dit knoopen op het vrouwelijk klcedingstuk 
is overgebracht.

Bij de Dajaks in Centraal-Borneo vindt men 
tevens hot typische feit, dat de mannen ook het 
patroon van het applicatie-work ontwerpen en 
wanneer men het ornament der bamboe-kokers 
met kralonwcrk, borduurwerk en weefsels ver
gelijkt, bemerkt men tevens, hoezeer het werk der 
mannen op dat der vrouwen heeft geïnfluenceerd.

Overigens moet men dit ontwerpen niet al te let
terlijk opvatten, het is meer een samen voegen der 
in den stam gebruikelijke motieven, geen individu
eel scheppen van nieuwe. De Indische sierkunst is 
in geen enkel opzicht een persoonlijke uiting, steeds 
een, die zich bijna angstvallig grondt op dc traditie. 
De aan vang dier traditie is bijna nuchter, komt voor 
uit de animistische levensbeschouwing van den inlan- 

'der. Versiering is in den aanvang slechts geweest 
een door teekons beschermen van het lichaam tegen 
invloeden van booze geesten. Die teekons, gebrek
kige nabootsingen van natuurvoorwerpen, waaraan 
men beschermende kracht toedacht, hebben in den 
loop der tijden een eigen, een ornamenlalcn vorm 
aangenomen en uit het samenvoegen dier motieven 
zijn grooterc ornamentalics ontstaan.

Het aan brengen dier schutteekcns is oorspronke
lijk op de eenvoudigste wijze geschied door het aan
brengen van droge verfstof, meestal roodo aarde of roet 
en werd Dij elk bczweringsfecst weder aangebracht. 

•Een blijvende versiering is ontstaan, doordat men 
gaatjes in de menschelijke huid prikte en met verf
stof vulde. De lichuamsversiering is op klecderen en 
schilden overgebracht, aanvankelijk langs den een
voud igsten weg, heb schilderen, later op meer inge
wikkelde, technische wijze.Bij dc primitieve kleede- 
ron van boomschors bestaat do versiering bijna uit
sluitend uit beschildering, sporadisch uit borduur
werk. Bij liet bladwerk verdwijnt het beschilderen 
bijna geheel en door een ruimere toepassing van het 
verven ontstaan allerlei technieken, die bet werken 
met kleur ton doel hcbben(zic BLADWERK). Even
als de techniek wordt bet traditie-ornament op de 
komende, nieuwe materialen overgedragen cn met 
dc ontwikkeling der techniek stijgt tevens het orna
ment, dat weliswaar de oermotioven blijft behouden 
doch steeds in rijker, veolvuldigcr wijze combineert 
en uitvoert

Door het huizen in dorpswoningen, waarvan de 
Dajaks vele voorbeelden geven, in familiehuizen, 
zooals bij de Batuks, bloei' dab truditiokaraktor in 
hooge mate bewaard. In de open lucht, ondor het 
beschuttend afdak, werd door mannen on vrouwen 
gewerkt. Een ieder zag wat zijn buurman maakte 
en van jongsaan zagen de kinderen do stammotie- 
von op allerlei wijze uitvoeren. Gohoimcn waren er 
niet in do techniek en cendmngtotpersoonlijkschop- 
peii kon in dezo omgeving niet opkomen, omdat 
ecu afwijken van de gebruikelijke versiering een zon
digen togen dc adat zou geweest zijn.

Door die werkwijze bleef hot oude stamornament 
behouden, maar do uitwerking deed dikwijls voor 
elke woninggroep of eiken st am een bijzonder karak
ter ontstaan. Zoo vindt men bijv. door heelden Indi
sche» Archipel oermotioven als do toempal (liet al

oude baniboo-motief), het haakmotief, een voorkeur 
voor geometrische rangschikking der motioven, een 
gevulden cirkelvorm als oogmotief e. m., antieke 
Maleisoh-Polynesischo motioven, waarvan enkele in 
Polynesie en Mclanesië terug te vindon zijn.

Daarnevens heeft ieder volk, soms ieder land- 
schap, zijn eigen typen van ornamentatie, die soms 
zoo duidelijk te herkennen zijn, dat het bestaan van 
een typeerend karakter zelfs door Jeeken waargeno
men kan worden. Als interessante voorbeelden gcl- 
don de verschillende wcefselpatronen in dc land
schappen van Timor, het scherp onderscheid tus- 
schen do kokerversieringen van Timorcczcn en Be- 
loneezen, liet oven scherp verschil, dat er in versie
ring bestaat tusschcn de bamboekokers in dc kust
landen van Borneo en die in de binnenlanden ge
maakt, terwijl weer tusschcn de kokers in de binnen
landen onderlinglict onderscheid instamafkomstzeer 
duidelijk te voorschijn komt. Een merkwaardig ver
schijnsel, dat ontstaat door het taai vasthouden 
aan de oude, animistische aanschouwing, aan de 
beschermingswaardo dor motieven eenerzijds, aan 
het gezamenlijk werken in dorpswoningen ander
zijds.

De invloed van datzelfde animisme is in allerlei 
opzichten terug te vindon, vooral bij moeilijken ar
beid. Het verven van garens, geheel berustend op 
empirisch weten, mislukte dikwijls en dio misluk
king schreef men aan boozen invloed van geesten 
toe. Vandaar, dat bij liet verven op de Sangi-eilan- 
den geen lawaai mag gemaakt worden en bijgeloof 
vermengt zich soms op merkwaardige wijze met 
technische dingen. Do gekleurde strengen kofo-ga- 
ren worden hij liet drogen voorzien van takjes van 
kalongang-bladen, om te zorgen, dat als de geest 
Tongangde strengen aanvat, geen vlekken ontstaan. 
In werkelijkheid is dit niets anders dan een bespoe
digen van liet drogen, omdat de strengen uit elkaar 
hangen, wat de gelijkheid der kleur slechts bevorde
ren kan. Geraakt zoo’n schoring van kofo bij het 
scheren in dc war, dan beduidt het ziekte of ongeluk 
cn men mag de draden niet eer in orde brengen dan 
nadat men een grof aan voelend blad tusschcn do 
schering gestoken heeften vooral mag men eerst den 
volgenden morgen verder werken. Het insteken van 
het blad nu is eenvoudig een middel om verdere ver
warring te voorkomen en bet uitstel tot den volgen
den dag een probaat middel om kalm het lastige en 
zenuwachtig makend ontwarren der vele fijne dra
den ter hand te nemen.

Bij velerlei technieken ontmoet men zulke voor
schriften, die praktische waarde hebben doch met 
animistische aanschouwingen omhuld zijn.

Men zou zich zeer vorgissen door te meenen, dat 
de animistische basis bij velerlei technische voor
schriften ullcon op do mindor beschaafde eilanden 
te vinden zouzijn. Bij het ^oendaneesehe weven vindt 
men een heel ceremonieel, dat de weefster moet vol
gen, groo ten deels animistisch van oorsprong, gelei
delijk aan nieuwere leoringen aangepast en met na
men uit het Hindoeïsme en den latercn Islam voor
zien. Daarbij is veel, wat de arbeid alleen omslachtig 
maken kan,zondor directe praktische waarde, en het 
pleit voor de kracht van het oude volksgedoof en don 
betrekkelijk gcringon beschavingsinvloed, dien heb 
Hindoeïsme gehad moet hebben, dat dergelijke din
gen nog op Java voorkomen, vooral omdat hot ken
nen van al die voorschriften en bezweringsformules 
een waarlijk niet te gering te achten zaak is.

Zelfs op Atjch, zoo sterk onder Islamitisclion in
vloed, vindt men een gelijk verschijnsel. Het verven,
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dig zijn. Dus blcof voor dit latere weef toestel hot 
bamboe alleen voor rondo houten als rollers en klep
pers in gebruik, zonder dat daarom het vroegere 
grootoro bamboc-gcbruik bij de Soendanczcn uit de 
gedachten verdwenen is, een typisch staaltje, dat do 
taaiheid der volkstraditie voldoende aantoont.

Maar al mogen er onder die traditie-voorschriften 
vele zijn, die de nuchtere blanke toeschouwers zelfs 
met verbazing vervullen, één goede zijde heeft dit 
conservatisme gehad. Zonder deze zou de aloude 
kunst verdwenen zijn! Reeds bij de bespreking van 
het materiaal is gebleken,hoe de inlander nieuwere en 
betere grondstoffen allerminst verwaarloost. Wij zien 
dozijden tjindé.van hetvasteland van Azië in gevoerd, 
een kostbaarheid door heel den Archipel worden, 
de deels gebatikte, deels beschilderde doeken van 
Ivoromandcl vooral in Atjch een bijzondere geliefd- 
heid krijgen. Maar de Atjèhsche zijdeweverij is er 
niet om verminderd, de Javaanscho waskunst op 
katoen is allerminst door de zijden tjindé benadeeld. 
Die vreemde doeken, hoe fraai ook, konden nimmer 
geven wat het. eigen weefsel in traditie beteekende 
en dank zij der taaie vasthoudendheid aan het oude 
volkswezen is de stroom van Hindoes, Islamieten, 
Chineezen, Portugeezcn en Nederlanders over den 
Indischcn Archipel gegaan zonder dieper in het 
volkswezen in te grijpen. Hun invloed beperkte zich 
tot de hoogste kringen, tot het volk zelf drong dezo 
niet door.

Van veel beteekenis was tevens, dat de meesten 
dezer vreemde indringers zich uitsluitend tot den 
handel beperkten, door het invoeren van betere ma
terialen soms de inheemsche kunst bevoordeelden. 
Diepere invloed is alleen van de Hindoes uitgegaan 
zonder echter in staat te zijn de autochtone op
vatting uit te roeien.

Zoo kan men twee kultuurstroorningen op tech
nisch en artistiek gebied in den Indischcn Archipel 
constateeren. De eerste is vooral sterk in het Oos
telijk deel en kenmerkt zich o.a. door fraai snijwerk 
in bamboe, hout en been, door veelvuldig gebruik 
van bladwerk, door fraai vlechtwerk in velerlei 
vorm, door liet ikatten van vezels en katoen in 
scheringvonn en de primitieve rondweverij, het ge
bruiken van vruchten, kralen,nassa-plaatjcs en glas
kralen, boomschorskleed in g. het bewerken van een 
perkament achtig leder voor schilden en enkele an
dere voorwerpen, het gebruiken van was en andere 
uitsparings-tcchriieken. Het versierde deel van dit 
werk munt uit in ornamcntale kracht, dat in alle 
vormen van het primitieve tof. het hoogstaande v< r- 
legen woord igd is, met sterk gest ijlen de motieven 
uit plant- en dierwereld, terwijl als hoogste uiting 
do gestijlcerdc menschvorm te vinden is, die in blad
en vlechtwerk, in kralen werk, weefsel- on snijwerk 
voorkomt.

Het ornament bestaat uiteen aantal oermolieven, 
die op kunstige wijze samengevoegd zijn en een 
soms ingewikkeld vlakpatroon vormen. Zeerkentcc- 
kenend is het voor deze versieringen, dat naturalis
tische voorstelling of behandeling geheel ontbreekt 
en dat motieven uit de faunadieder flora belangrijk 
in aantal overtreffen. Even typeerend is het voor de
ze richting, dat met voorliefde deze vlakornamenten 
gevat zijn in een samenstel van geometrische lijn
figuren, meestal ontstaande uit do diagonale deeling 
van bepaalde vakken, waardoor meer of minder schor- 
pe drieheeksfiguren worden gevormd. Hiervan is do 
toempal de meest verspreide, vermoedelijk als phal- 
litisch motief, als bamboespruit van ouden datum. 
Het opmerkelijke van deze geometrische deeling is,

dat er op zeer hoogon trap staat, gelukt alleen als 
ccnige verbodsbepalingen in acht genomen worden. 
Iedere man of vrouw mag verven. Alleen mogen zij 
niet spreken over den dood of gestorven menseken 
en dieren. Zwangere of menstrueerende vrouwen 
mogen niet toekijken en in enkele gevallen moeten 
de uitvoerders vooraf baden.

Praktischer van aard is de bepaling, dat zij, die er 
niet bij noodig hebben, niet mogen toekijken. In de 
kampong wordt, daarom van te voren bekend ge
maakt, wanneer men aan het verven gaat. De plaats 
waar de verfstof gekookt wordt, is door doeken zorg
vuldig voor onbescheiden toekijkers beschut en wie 
dan nog kijkt, moet een vinger in de verfstof doopen 
en af Likken. Deze gelieele geschiedenis dient natuur
lijk om het geheim van het verven te bewaren 
en daar men de samenstelling der verfstof niet 
kent, is het aflikken een gewaagd experiment. 
Deze animistische aanhangsels bij technischcn ar
beid zijn in zekeren zin een logisch gevolg van het 
bijna uitsluitend werken voor eigen behoefte. Een 
vrouw, die bijv. dagelijks garens scheert of weeft, 
zal met de techniek geen zwarigheden ondervinden. 
Dat verandert geheel als dezelfde vrouw slechts eens 
of tweemaal inliet jaar het benoodigde weefsel opzet. 
Dan mist zij de noodige oefening en zoekt nu haar 
heil in allerlei voorschriften om misslagen te voor
komen, temeer omdat sommige daarvan wcrkelij- 
ken, praktischen aard hebben.

Bij een dergelijk standhouden van het oude gees- 
tongeloof is het geen wonder, dat degene, die mooie 
dingen maakt,geachtwordtbijzonderdoor de geesten 
begunstigd te zijn en ook ervoor moet zorgen op dien 
goeden voet te blijven. Bij de Dajaks offeren de 
smeden, de snijders in hertshoorn en de tatoeëer - 
ders oude kralen, die zij bij hun gereedschap als gift 
aan den bezielenden geest bewaren. Wie een gesne
den hertshoorn greep koopt, moet boven den prijs 
vier oude kralen geven als offerande. Vrouwen wrij
ven het hoofd hunner kinderen mot bijzonder 
vlechtmateriaal in, opdat zij later de vlcchtkunst 
zullen bcheerschen.

Het ikatten is natuurlijk een moeilijk werk en 
daarom moet de Ja vaan sche weefster in Pekalongan, 
die een kain kasang wil maken, den voorafgaand en 
nacht, wakend doorbrengen onder branden van wie
rook. Soendancesche vrouwen, die een weefsel willen 
maken, bereiden zich door vasten en baden voor en 
bezoeken bepaalde plaatsen, teneinde een ontmoe
ting met do Dewi te hebben, die een bijzondere 
vaardigheid in het weven kan waarborgen.

Natuurlijk gelden de aloude voorschriften niet 
alleen voor de menschen, maar ook voor de door hen 
gebruikte werktuigen, die alleen vau voorgeschre
ven materiaal gemaakt mogen worden, dat meestal 
ook het bruikbaarste was. Een typisch geval vermeldt 
Pleyte in zijn tweede stuk over de Inlandschc nijver
heid in W. Java, nj. dat volgens de traditie het weef- 
toestel in de Socnda-landen geheel van bamboe ver
vaardigd moest worden met uitzondering van desabel, 
die uit kaoeng-hout gemaakt moest worden. De 
laatste, een smal toeloopend hout, kan natuurlijk 
niet van bamboe vervaardigd worden en men nam 
met voorliefde het hout van den kaoeng-, den arèn- 
boom als incarnatie van Nji Sri. Nu komt bamboe 
bijna uitsluitend als materiaal voor bij de primitieve 
rondweverij, die op Java verdwenen is en behalve op 
Bomeo vooral in den Oostelijken Archipel te vind. 
is. Voor het weeftoestel met doorloopenden ketting 
was bamboe minder goed te gebruiken, omdat 
voor borst- en kctlingboom breedere planke

li

!

.

'

:

.

:

:
en

i!
= n noo-



KUNSTNIJVERHEID. •I03

odclo metalen vertoont eveneens sterke sporen van 
Hindocsclio cultuur, vooral door liet ietwat natura
listisch ornament en de betere techniek in ijzerbe- 
werking, dio in het pamorsmeden een hoogtepunt 
vindt.Ook de houten huishouw op Java, Sumatra 
en Oclebes is klaarblijkelijk een overblijfsel van 
Hindoe-cultuur, die, beter dan de inlanders met 
ijzeren en bronzen werktuigen toegerust, bovendien 
niet verwend door liet gemakkelijk te bewerken 
bamboe, van den houtrijkdom der Indische bosschen 
wist te profitecren.

Maar ook mag niet vergeten worden, dat de autoch- 
thone cultuur zelfs op de genoemde eilanden wist 
stand te houden, soms een deel van het nieuwe in 
zicli opnam, doch zelden verbasterde. Het Hindoeïs
me was niet in staat de animistische aanschouwing 
van den inlander uit te roeien, evenmin als de latere 
Islam. En juist daarom bleef het traditie-werk be
staan, evenals heden ten dage de Soendaneeschc 
weefster ondanks auto’s en spoorwegen do oude 
voorschriften bij haar weefsel min of meer getrouw 
blijft volgen, waardoor de karakteristieke aard van 
haar werk tevens in stand blijft.

In hof- en voorname kringen moge, zooals de li
teratuur aan toont, het Hindoeïsme dieper wortel 
geschoten hebben, in de groote massa des volks, 
door de literatuur vergeten, bleef de traditie heer- 
schen, werkte men zooals de voorouders gewerkt 
hadden. De Javanen werkten aan den machtigen 
tempelbouw mede precies als in onzen tijd aan onze 
spoorwegen, werkkrachten zonder-meer, onmachtig 
iets van het grootschc van dat werk in zich op te 
nemen. Taai hielden zo vast aan hun oerwerk!

En zoo zien wij hot zonderlinge geval gebeuren, 
dat diezelfde Hindoe-cultuur, die grootsche bouw
werken schiep, welke heden ten dage vcllo bewonde
ring opwekken, langzamerhand geabsorbeerd werd 
door de oude, zoo veel primitiever cultuur. jReedsin 
den tempelbouw is die overgang merkbaar! Want, 
terwijl vooral de Boeddhistische kunst een zuiver 
naturalisme tot leidsnoer nam en een hoogtepunt in 
kunst toondo in do bijna naakte beelden van Boed
dha, voorts in pancelen en friezen tal van gelukkige 
uitbeeldingen van het leven bracht, kwam reeds in 
de reliefs der jongere periode de oude, inheemscho 
voorkeur voor stylecring te voorschijn, dio geheel in 
strijd is mot het oorspronkelijk wezen der Aziatische 
Hindoo-cultuur. De fantastische styleering der lede
ren wajang-figuren, deels gedrochtehjk, deels sier
lijk in zuiver ornamontalo opvatting, ontspringend 
aan de oude, Malcisch-Polynesische traditie, drong 
door tot in do stconen wanden der trotsche tem-

dat zij voorkomt op cylindrischc voorwerpen als ko- 
ltors van hout on bamboe, waar geon technische in
vloeden kunnen meesproken. Soms komt o.a. op 
vlechtwerk van Borneo, Bonkoelen en de Lampongs 
een zuiver geometrische figuur voor, een vierkant, 
waarvan do zijdon in drieën verdeeld zijn en waarin 
door verbinding dier doelpunten een nieuw vierkant 
gevormd wordt. Als samenstelling een zeer bijzonder 
geval, dat do bovengenoemde diagonaalverdeeling 
nog belangrijkcr doet zijn.

Dczo Oostelijke richting omvat den gcheelen Oost
hoek : Nieuw-Guinca, Molulcken en den Timorarchi- 
pel, do binnenlanden van Celcbes en Borneo, de 
Bataklanden op Sumatra benevens Nias en do Men- 
tawei-groep.

Noordelijk zijn uitvloeisels van deze cultuurrich- 
ting te vinden in Mikroncsië en Oostelijk in Poly- 
nesië, echter krachtiger in hot eerstgenoemde dan in 
het laatstgenoemde deel.

De tweede en kleinere strooming is duidelijk als 
Hindoesch te herkennen, verspreidt zich van het 
Westen over Sumatra, Java, Bali en Lombok en do 
kuststreken van Borneo en Celebes. Als kentceke- 
nende verschijnselen heeft zij achtergelaten liooger 
staand metaalwerk, kenbaar in het kunstsmeden 
van wapens, messing- en bronsgietwerk en het 
drijven, forceeren en graveeren van koper en mes
sing, liet bewerken van edele metalen en steenon.
Op weverijgebied een weven met doorgaande sche
ring in tegenstelling met de oude rondweverij van af
gepaste stukken, zijdeweverij en ikatversiering van 
den inslag, weeftoestcl met hand- en voetbeweging.
Voorts steenarchitectuur en baksteen bouw. Metalen 
muziekinstrumentonin tegenstellingmotdie uit hout 
en bamboe. In versiering een voorliefde voor natu
ralistisch ornament met veel plantaardige elemon- 
ten, soms in schilderachlige wijze verwerkt, soms in 
barokken vorm. Kenteckenend vooral een sterke 
plastische trok, die zicli in grootsche bceldkunst uit.

Vergeleken daarmee is de Chincesche invloed, af- 
gezien van de door Ohincezcn sterk bewoonde doelen 
als Banka, Billiton en kleine declen van Borneo, 
gering te noemen. Belangrijk zijn voordo inlandscho 
■weverij de invoer van goud- en zilverdraad geweest, 
maar overigens zijn voornamelijk bij het batikken 
Chincesche sporen te vinden, o.a. bij de variaties van 
het bandji-patroon, over Java verspreid, de wolk- 
motieven bij de Preanger batiks, do hybridische ba
tiks in kustplaatsen gemaakt met veel slechte kleu
ren en als de Jook-tjans van Socrabaja ook op zijde 
uitgevoerd. Overigens zijn do Chineezen bijna uit
sluitend als handelaars opgetreden en de beste van 
hunne invoorprodukton, als bronzen, trommen en 
aardewerk, stonden technisch te hoog om het eigen 
werk ten goede te kunnen komen.

De Islamitische invloed is nog geringer geweest, 
alleen merkbaar bij het opriohten van godsdienstige 
gebouwon, terwijl alleen in Atjoh dieper gaando in- 
vlocdon merkbaar zijn.

Echter zijn al deze vreemde strooiningcn ver
vloeid. Alleen het Hindoeïsme heeft zich machtig spronkelijk Hindoe-karakter is verloren gegaan 
staando gehouden op Bali, deels op Lombok. Hier 
leeft do onvcrvalschto kunst nog in stcenen tempel
bouw mot rijke decoraties. In houten beelden en 
schermen spreokt volop do oude plastische kunst, op 
schilderstukken en in teckoningen een zeldzame 
decoratieve kunst. In zijden weefsels en plangi-doe- 
kon, in bont gekleurd vlechtwerk uit zich de voor
liefde voor krachtige kleurcombinaties met veel geel Balineescho beelden verloren gegaan. Als bij de Ba- 
en rood, verzwakt door groen, blauw on zwart. naspati’s op do tempels zijn do gezichtstrekken bij

Het Indische metaalwerk in kopor, messing en voorkeur ornainonlaal uitgewerkt en het hoogte-

pelgobouwen. De plastiek in hout der Balinee- 
zen, al noemen ze zich met trots de wong MadjA- 
pahit, is evenmin onvervalscht gebleven. Men bo- 
hooft hun beeldwerk slechts met de andere, Brah- 
maanscho plastiek te vergelijken om op te merken, 
hoe de zucht tot styleering deze Balineescho beel
den wol vermooit, vooral door het aan brengen van 
sterk-oxpressievo trekken, maar tevens, hoe het oor-

In hot oudere Hindoe-werk waren meervoudige 
armen en hoofden uitvloeisels der symboliok, maar 
ovorigens bleef de natuurvorm behouden, zoo goed 
mogelijk weergogevon, en treffend is dat uitgedrukt 
in do stiervormen, in do Ganc^as’s, dio zuiver het 
olifanttype, het logge, goweldigo lichaam met do 
slimme oogon goven. Dat is bij hot mecrondeel dor
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literatuur over Indische Kunstnijverheid in J. A. 
Locbèr Jr. Techniek en Sierkunst in den Indischon 
Archipel, VIII, 1910.

KURKIIOUT. Naam voor verschillende hout
soorten, die door lichtheid, elasticiteit en ondoor
dringbaarheid voor water ongeveer met kurk (d. i. 
de schors van den kurkeik) overeenkomen, en die 

soortgelijke doeleinden, bijv. voor dobbers.

punt in plastische kunst geven niet de ietwat natu
ralistische figuren, maar de demonen, de rakshasn’s, 
waar de beeldsnijder, niet gebonden door natuur
vorm, zijn fantasie volle vrijheid kon geven, uitbun
dig zijn drang naar styleering kon uiten.

De zuiverheid, die bijv. de metalen tempelgereed
schappen op Bali hebben bewaard, een gebied, waar 
geen andere traditie kon heerschen en dat dus zuiver 
mocot blijven, is bij de plastiek op verre na niet meer 
te vinden. De oudé Maleisch-Polynesiër is met zijn 
ornamentele kracht te voorschijn gekomen.

Hetzelfde is met het batikken op Java het geval, 
dat onder den invloed der Hindoc-cultuur talrijke 
plantcnmotioven heeft opgenomen. Maar het natu
ralisme, door den Hindoe zoo geliefd, is grootcndeel9 
verdwonen. Als vlakpatroon uit gespreid ranken zich 
deblocm- en bladertakken over het doek ;de toevalli
ge onregelmatigheid uit de natuur is verwijderd. Het 
barokke Hindoe-ornament op resten van gebatikto 
stoffen in oud-Egyptische graven gevonden, komt 
op do Javaanscho batiks niet voor. En de befaamde 
Garoeda heeft alle natuurwaarhoid verloren, is even
zeer gestyleerd en wel in zeer strengen vorm als de 
vele vlinders, die onder den Javaanschcn ornamen- 
tenschat voorkomen. Ze dienen als grootero kleur
vlekken om het weelderig patroon tot rustpunten te 
strekken, zijn onderdeden geworden, onderworpen 
aan de oude kunst. En leerrijk voor de levenskracht 
van deze laatste zijn de scherpkantigc punten dor 
toempals, de soms sterk geometrische indceling 
van het saroenghoofd, de kapala, oogen schijn lijk 
niet thuis behoorend in het weelderig beweeg der 
ornamenten en daarom te krasser als uiting der 
oudste Oostelijke cultuur. Precies hetzelfde is het 
geval met de modangs, de uitgespaardo vierkanten 
op hoofddoeken. Sommige doeken geven een ver
rassend staal van vierkantsindeeling, die men el
ders als Moleisch-Polynesische uiting bij vlecht- en 
snijwerk vindt, in hun koele simpelheid de scherpste 
tegenstelling vormend met het meer weelderig maar 
ook weeker Hindoeïsme. Van hetzelfde gehalte zijn 
dio velo kern bangan-doeken, simpele kleurvlakken 
tegen elkaar gezet en al is dit hofkunst, men behoeft 
slechts een enkele tjindé, een Balineesch zijden 
weefsel plangi-doek in de hand te nemen om te voe
len, dat hier twee eultuurstroomingen tegenover 
elkaar staan.

Een even kentcekenend overblijfsel op Java is het 
kasang-weefscl, een ruw doek van katoen op de 
schering geïkat, zuiver Maleisch-Polynesisch van 
aard tegenover de zijden inslagikats van Grgsik, ver
der de aloude coix-pittcn, de djali watoe en het ge
snoeide kralenwerk. Het brandwerk op bamboe, 
oeroud werk, dateerend uit den tijd, toen do scherpe 
steenspitsen nog niet gevonden waren, en nog voor
komend in Melanesië,is iets, dat Java nog kent en bij 
grondiger onderzoek van Java zal ongetwijfeld nog 
veel aan den dag komen, dat aan het tijdperk vóór 
de komst der Hindoes herinnert.

Stellig heeft de Westelijke cultuurstrooming der 
Hindoes inden Archipel een grooten invloed gehad, 
die zich heden ten dage nog uit in metaalbewerking, 
in zijden en edele sieraden, in mooieren huishouw, 
alle dingen in het bezit der voornamere klasse, maar 
het zal goed zijn deze niet te overschatten, niet te 
vergeten, dat de groote massa van het volk onbe
roerd bleef, ondanks Hindoeïsme en Islam echte 
Maleisch-Polynesiërs, animisten in merg en been, 
trouwblijvend aan de traditie, ook iu hun volkswerk, 
hun sierkunst.

Literatuur. Zie de proeve eener bibliographie der

J. A. L.

voor
kunnen dienen, zooals b.v. het hout van Alslonia.

KURTUS. Geslachtsnaam van visschen, tot de 
Acanthoptcrygii (zie VISSCHEN) behoorende. Hier
onder twee soorten: Kvrtus indicus BI. Mal. : Tjinta 
madoe( ?); Jav. : Meroe( ?), Semar( ?) en Semaroen( ?) 
langs de kusten van Zuid Oost-Aziëc» den Indischon 
Archipel en Kurtus gulliveri Cast. in rivieren van 
Zuid-Nicuw-Guinea. De mannetjes dragen een haak 
op den kop, waaraan — althans bij laatstgenoemde 
soort — de dieren do eieren dragen, die tot een 
bundel vereenigd zijn.

KURZ (S.). Zie het artikel BOTANISCHE LITE
RATUUR, in Dl. I, blz. 397.

KUSTVAART. Zie HANDEL EN SCHEEP
VAART (blz. 22.).

KUSTVERLICHTING. Teneinde een beeld te ge
ven van hetgeen op het gebied der kustverlichting 
in N. I. achtereenvolgens is tot stand gebracht, zal 
een chronologisch overzicht, loopendc tot 191G, 
vooraf gaan, waarna eenige bijzonderheden om
trent aard, inrichting en bediening der kustver
lichting het overzicht zullen besluiten.

De eerste vuurtorens van eenige beteekenis wer
den in NYderlandsch-Indië in het begin van dc twee
de helft van dc vorige eeuw opgericht. Aanvankelijk 
bepaalde de verlichting zich tot het aangeven van 
eenige belangrijke havenplaatsen op Java en van de 
voornaamste waterwegen naar Batavia en Soera ba- 
ja; ook Makasser kreeg al spoedig een licht. In 
straat Soenda werd alreeds in 1850 op Java’s 4c 
punt een vuurtoren opgerieht; deze toren werd in 
18G5 door een grooter licht vervangen, dat door do 
zeebeving van Krakatau werd vernield. In 1885 
werd toen een nieuwe vuurtoren gebouwd.

Op Java werden verder kustlichten ontstoken 
te Batavia (18G3), Banjoewangi (J8G5), Pekalon- 
gan (18GG), Cheribon (1807), Grisee (1871)en op hot 
eiland Kern bah gan in 1870 tot aanwijzing van het 
zeegat van Tjilatjap.

Op den weg van Straat Soenda naar Batavia wer
den lichten geplaatst op Groot Kombuis in 1878 mi 
Edam in J881. Om aan do zeevarenden het aan
doen van Straat Soenda te vergemakkelijken wer
den aan den Indischon oceaan op den Java- en Su- 
matrawal groote lichten gebouwd op Java’s le punt 
in 1877 en op den VJakkenhoek in 1880.

Aan den grooten zeeweg van Singapore naar Ba
tavia door dc Straten Riouw en Banka werden tus- 
schen J8G0 en 1880 verschillende vuurtorens opge
richt: aan den ingang van Straat Banka het licht 
Tandjoeng Kélian in J8G2en een klein licht bij Mun- 
tok in 1865; lichten iu straat Rh iw op de eilanden 
Saoe, Terkoelei en klein Karas in 1807; op don weg 
van Straat Banka naar Batavia een vuurtoren op 
het eiland Noordwachter (1869); terwijl bij den Zui
delijken ingang dier straat in J8G9 het Lucipara- 
liehtschip werd gelegd en het aandoen van Straat 
Banka aan de Noordzijde nog werd vergemakkelijkt 
door de plaatsing van een licht op het eiland Banka 
bij Tandjoeng Oclar (1880).

In Straat Macclesfield, de Weslclijkstc der Gas- 
parstraton, welke met Straat Karimata de C/hinec- 
sche zee met de Javazee verbinden, werden lichten
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ontstoken op (le eilanden Lépar en Tjelagin (1869— 
1870). Voor liet verkennen van deze straten werd 
aan de Noordzijde in 1882 een groot licht in dienst 
gesteld op het eiland Langkoeas en in do Javazeo 
een vuurtoren gebouwd op Ondiepwateroiland. 
Voor het bevaren van do Stolzostraat (Oostelijksto 
der Gasparstraten) werd in 18S4 een vuurtoren op 
hot eiland Mëndanau opgericht.

Nabij den ingang van Socrabaja's oostgat werd in 
1871 een licht geplaatst op Zwaantjesdroogte, ter
wijl een licht op Duivenland (lnj straat Bali) werd 
gebouwd in 1872 en op de Mcindertsdroogte bij Ja- 
va’s Noordoosthoek in 1879.

In 1873 werd een licht gebouwd op Boompjes- 
eiland op Java’s Noordkust.

Buiten Java en de vaarwaters daarheen werden in 
dit tijdvak lichten gebouwd op Makasser in 1861; 
te Mariso bij Makasscr in 1870, te Bcnkoelen in 1871 
Tölokbëtong in 1878, terwijl m 1875 het grootc 
licht, op het eiland Bras of Breuëh werd opgericht 
voordo schepen, welEè~öjïJiun weg van Europa naar 
Oost-Azië straat Malakka en daarmede de Nedcr- 
landsche bezittingen naderen.

In 1879 kreeg Padang een licht, gevolgd door lich
ten op de eilanden Pisang (1880) en Pandan (1881) 
voor het aandoen van Padang. In 1885 volgden de 
lichten op Bodjo en Tikocs. Het licht van Bodjo 
dient tot verlichting van den zeeweg van den Indi- 
schen Oceaan naar deEmmahaven (Padang); dat op 
Tikoes voor den wég van Padang naar Batavia. 
Ook op de Noord - en Oostkust van Sumatra werden 
in de jaren 1881—IS87 een vijftal kleinere lich
ten gebouwd zooals op Boeroe (1881), het licht 
van Langkat in 1882 en van Pagocrawan, Batoe 
Bahra (in 1915 weder gcbluscht) en Asahan 
(1887).

In het Oostelijk deel van den archipel werden in 
1883 lichten gebouwd te Gorontalo en Timor Koe
pang; terwijl in 1887 een licht werd ontstoken op 
den Bril (een rif bezuiden Oelcbes’ Z.W. punt). In 
ongeveer datzelfde tijdvak werden op Java lichten 
geplaatst op Tc'gal, Pasoeroean, Besoeki, Pana- 
roekan (1880), Proboïinggo (1881) benevens te Dj’oe- 
ana, Sembilangan en Oedjong Piring in het westgat 
van Soerabaja (1882) en in 1884 een licht bij Sema- 
rang, terwijl in 1887 op het eiland Mandalika op Ja
va’s Noordkust en in 1888 op Sapocdi, ter beveili
ging van do vaart door de straat van dien naam, 
lichten volgden. Reeds in 1880 had Boclèlèngop Bali 
een Jicht gekregen.

Na de voltooiing van de haven van Tandjoeng 
Priok werden op den weg naar Straat Soenda nog 
lichten gebouwd op de eilanden Babi en Pajocng 
(1890); daarentegen werd het licht van Groot Kom
buis gcbluscht.

Het Lucipara lichtschip werd in 1889 ingetrokken, 
de verlichting van do Lucipafa-straat daarmede los
gelaten en hot Oostelijke vaarwater van Straat 
Banka’s Zuidelijken ingang (Stantonpassage) in 
stede daarvan verlicht door den vuurtoren op het 
eiland Besar en de kleinere lichten op do eilanden 
Dapoor en Daocn (1889). Voor do Dclirivier word 
in datzelfde jaar een lichtschip gelegd.

In 1891 werd op den Oedjong Soengei Bramei bij 
Padang het eerste bliksemlicht geplaatst. In 1893 
volgde do bouw van een licht op West-Nangka 
(Straat Banka). In de nu komende jaren werd do 
kustverlichting weinig uitgebreid. In 1896 werden 2 
lichtjes geplaatst aan den ingang van de Sabangbaai 
on op het eiland Klah in die baai; in 1897 werd een 
kustlicht ontstoken op hoek Djang op den zeeweg

4 tusschen de straten Riouw en Ranka en een op 
Ampónan (Lombok).

Van 1898 af nam echter de aanbouw van kust
lichten in steeds klimmende mate toe. Omstandig
heden als de opkomende petroleumindustrie op de 
O.kust van Sumatra, later op de O.kust van Borneo 
en in Palembang, het zoeken van nieuwe afzet
gebieden in Australië, Japan en Br. Indië 
de producten van N.I. en het ontstaan 
nieuwe verkeerswegen van de internationale scheep
vaart door onzen Archipel, deden het verkeer in do 
N. I. wateren een groote vlucht nemen, waarmede de 
kustverlichting gelijken tred had te houden. Opne
mingen gingen, waar noodig, vooraf en dwongen op 
hare beurt tot uitbreiding van den hydrographischen 
dienst. In 1898 werden lichten gebouwd op het ei
land Katang-Katang voor betere beveiliging van de 
route van Padang naar Batavia; op het eiland Pa- 
matata (Straat Saleier, Celebes’ zuidkust), op Sem- 
bilang en bij Menndo. In 1899 volgde een licht bij 
Babalan. In 1900 werd de Palembangrivier van 
verlichting voorzien, bestaande uit lichtbakens en 
lichtboeien. In 1901 en 1902 werd de route van do 
mondingen der Koeteirivier naar de Javazee door 
Straat Laoet verlicht, door kustlichten op de Aroe- 
bank, bij Kota Baroe aan den Noordelijken ingang 
der Straat en bij Petang aan den Zuidelijken toe
gang. In Straat Laoet werden lichten gezet op 
Soewangi en Anak Socwangi; drijvende lichten wer
den in die straat gelegd, in het vaarwater naar Ba- 
likpapan en bij de monding van de KoeteirivïèK 
Dc Pan togen 1 word verlicht met lichtbakens, 
lichtboeien en een lichtschip buiten do geul. Nog 
werd in 1902 een licht geplaatst op Toegocan aan den 
Noordelijken toegang tot Straat Makasscr. Op do 
Westkust van Borneo werd in 1901 het licht op St. 
Petrus gebouwd, in 1902 dat op Sëroetoe en in 1903 
een licht op Discovcry Oostbank voor het veilig be
varen van den grooten verkeersweg (Straat Kari- 
mata) langs de Westkust van Borneo.

In 1903 en 1904 werden ter betere bevoiliging van 
de vaart van Oost-Azië naar Australië (langs Am- 
boina) Straat Manipa verlicht door de kustliclitèh 
L'awangi en Nocsanive en op de route van Java 
naar Australië bij straat Wetter de kustlichten Li- 
ran en Mcaly Miarang geplaatst. Op den weg van 
Makassor naar Am bon werd op Wangi Wangi een 
kustlicht gebouwd. Op Savoe en Roti werden kleine 
lichten geplaatst om het aandoen van Seba en Baiih 
te vergemakkelijken. Lichten werden gebouwd 
bij Idi (Atjch), op Kroë, Lho Scumawè, Boeloe- 
koemba en Fakfak. Voor het veilig bevaren van 
Straat Riouw worden nog 2 geloidelichten geplaatst 
op Toendjoek, terwijl gasbakeus werden geplaatst 
in do Palembangrivier.

In 1905 on 1906 werd con kustlicht gobouwd bij 
Diamantpunt, de N.O.punt van Atjch. Do toren 
rust op schroofpalen en staat in ongeveer 4 Meter 
water. De schepen, welke straat Malakka in- of 
uitstoomen, veranderen hier van koers. Do veilig- 
heidstocstand in die streken liet niet toe, dit belang
rijke punt eerder van een licht to voorzien. Voorden 
oversteek van Soerabaja naar do Baritorivior en do 
vaart langs Borneo’s Zuidkust werd een licht gezet 
op hoek Selatan, Borneo’s Zuidpunt. Op Ijoe Ketjil 
bij Straat Singapore werd een licht gebouwd; kleine
re lichten verrezen teMöraukë, Bintoehan.Meulaböh, 
lë Mculé, Bandar Ohalipah, l)obo en Tapa Toean. 
Twee lichtbakens werden op don drempel van de 
Kleino Kapoeasrivier gezet on één bij Makasscr 
(Laelae).
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do daarmcdo belaste stoomers vordert. Daartegen- 
staat.dnf dcgemiddcldetocstand van den damp- 

zeer veel gunstiger

In 1907 en 190S werd Straat Makassor verlicht 
door kustlichten te bouwen op Paloébaai, Mandar, 
Kapoposang en Dajangan, het" lfta'lsto~'ter ver
vanging van het oude licht (1S93) en bij Tan
djoeng Kangas. Voor het aandoen van Straat Bali 
werd in 1907 een licht geplaatst op Bantenan (Z.O.- 
hock Java) en in die Straat een geleidelijn door twee 
lichten aangegevon bij Bansering. Op Tikoos en Lc- 
par werden hoogcre torens gebouwd en krachtiger 
lichten geplaatst. Op do Amcmuidendroogte in de 
Javazee werd een licht baken gezet.

In 1909 en 1910 werd op Mankai, het westelijkste 
der Ananibaseilanden, een licht gebouwd op 33 zee
mijl ver zichtbaar en op dit oogenblik het krachtig
ste kustlicht in den Archipel. Do schepen, van Oost- 
Aziö naar Singapore bestemd, loopen dit licht in 
zicht wanneer zij Malakka beginnen te naderen. 
Voor de schepen, welke hun weg van Oost-Aziö 
naar Australië langs do Westkust van Bomeo nemen, 
werd op Soebi (Zuid-Natoena-eilanden) een licht 
gebouwd en een lichtschip gelegd bezuiden de Z.W. 
punt van Bomeo, het Sambarlichtschip. Ook voor 
de schepen op den weg van Oost-Aziö naar Australië 
door Straat Basilan en Straat Manipa werd een licht 
op Talisei gebouwd (X.O.-punt Celebes). Xog werd 
in Straat Makasser een kustlicht gebouwd op den 
Borneowal bij hoek Mangkalihat. In deze beide 
jaren werden een 9-tal lichten gezet ter aanduiding 
van gevaarlijke riffen op de X.kust van Celebes, bij 
den uitgang van Straat lliouw, bij Singapore, Pa- 
dang en op dc X. O.kust van Ban ka.

In 1911—1916 werd de verbindingsweg van Ban
ka naar Singapore door Straat Doerian verlicht door 
bewaakte lichten op Berhala, Moetji en Zuidbroeder 
en onbewaakte lichten op Noord broeder, Pelèngkèt, 
Mclvill, Middelburg en bij Takong. Dc binncnroulc 
van Padang naar Atjch werd aangegeven door kust
lichten op Ocdjoeng, Pangkal, Tcmeng, Laboc en te 
Singkel; op Sigata werd een licht gebouwd voor het 
aanloopen van Straat Bodjo, op en bij Nias kwamen 
kustlichten te Hinako, Goso Baohi en Goenoeng 
Sitoli en een lichtbaken op het Pyladesrif; de toe
gang naar Pocloe Tello kreeg twee geleidelichten, 
het Zuidervaarwater naar Padang een licht op 
Njaiuoek, nabij Kroë werd een licht geplaatst op het 
eiland Pisang. Bewaakte kustlichten verrezen voorts 
op Koenjit en Somber gëlap (nabij Pocloe Laoet), 
Sambit (O.kust Bomeo), Stroomcnkaap (X.kust 
Celebes), Pandang (O.kust Celebes), Këlapa (Straat 
Sapeh), Banawaja (Postiljon-eilanden) en Tg. Béri- 
kat (O.kust Banka), onbewaakte op Nipa (aan 
Straat Singapore), Tëlokbètong, Tandjong-Pan- 
dan, Etnadroogte en Dwaalder (Javazee), Soera 
baja, Maria Reigersbergen- en Zand huisbanken 
(Paternoster Eik), terwijl de uitgedieple geulen van 
Kleine Kapoeas en Delirivier van lichtbakens wer
den voorzien.

! over
kring in den Indischcn archipel 
is dan die in de Europecschc wateren, zoodat dc 
lichttocstellen hier lang niet zoo grooto lichtkracht 
behoeven te bezitten als in Europa wordt vereischt.

In hel Westelijk gedeelte van den Archipel zijn 
thans bijna allo meer belangrijke vaarwaters ver
licht en rest slechts hier en daar secundaire vcrlich-

:

ting aan te brengen. Beoosten Celebes valt op dit 
gebied nog veel te doen; gedeeltelijk moet de ver
lichting van deze streken wachten op liet gereed
komen der hydrographischc opneming.

Dc kalme wateren van den Indischcn archipel 
(waar orkanen en cyclonen nimmer voorkomen) 
laten gcluMdg toe do lichten op riffen op een eenvou- 
digen onderhouw van ijzeren schrocfpalen en stangen 
te plaatsen. In den laatsten tijd maakt men veel ge
bruik van onbewaakte lichten, welke minder kost
baar zijn.

Kustlichten moeten duidelijk te onderscheiden 
zijn van dc lichten van schepen, zij moeten een zoo
genaamd „karakter” vertoonen. In N.I. wordt dit 
verkregen door draaiende lenticulairs, gasbranders 
waarbij dc vlam afwisselend gedoofd en weer ont
stoken wordt, en door een draaiend scherm.

Tot de eerste groep behooren de in de jaren 1869 
tot 1898 opgestelde draailichten Breuëh, Bodjo, 
Vlakke Hoek, Langkoeas,Nangka,Boompjes-eiland, 
Noord wachter, Tjilatjap, Mandalika, Tandjoeng 
Oelar, Katang Katang, de Bril en Djang. De lcn- 
ticulairs rusten op rollen. De lichtbron was oorspron
kelijk een petroleumlamp met (1—5) ringvormige 
kousen. Later worden de grootste lichten hiervan 
met pctroleum-glocilicht uitgerust. Voorts behooren 
hiertoe de sedert 1898 ingevoerde bliksemlichten, 
welker lenticulairs alle op kwikdrijvers rusten. Se- 
roetoe heeft petroleum gloeilicht, de bliksemlich
ten vóór 1909 opgcricht hebben alle een petroleum
lamp, de nieuwere zijn met acctyleenlampen uit
gerust

Tot de tweede groep behooren, behalve de beken
de Pintschgasboeien, dc lichtbakens en lichtschepen 
en een groot aantal oorspronkelijk vaste lichten. 
Door de petroleumlamp te vervangen door een 
acetyleenbrander met automatisch ilikkertoestel, 
werd met geringe kosten aan het licht een karakter 
gegeven en tegelijkertijd de lichtkracht aanmerke
lijk verhoogd.

Tot do derde groep behooren een 19-tal lichten 
met petroleumlamp en 3 lichten met acetyleen
brander.

Bij do in de laatste 20 jaren gebouwde lichten be
slaat de opstand uit een geheel open geraamte van 
hoekijzer en pijp. De hoogte bedraagt van 5—30 
Meter in verband met de tcrreinhooglc on gc- 
wenschte zichtbaarheid. Do opstanden van oen 15- 
tal oudere lichten (van 35—65 M. hoogte) zijn even
eens van ijzer vervaardigd, doch geheel of gedeelte
lijk gesloten. Enkele der oudste lichten (Pisang, 
Breuëh, Tandjoeng Këlian, Batavia, Tjilatjap en 
Makasser) hebben nog steenen torens.

Do oj) de zandbanken en riffen Diamanlpunt, 
Discovcry Oostbunk, Zwaantjesdroogte, Meinderts- 
droogte, Aroebanken de Bril opgcslolde lichten heb
ben ijzeren, tot woning ingerichte lielitopslandon, 
die op schroefpalen rusten.

De oudere liehlopstandcn held 
tarenkamcr met glasruiten. B(j «l«» nieuwe opstan
den wordteen lantaarakamer nleehtn toogopiiul voor 
de lichten met draaiend lentiouluir.

■'
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De toestanden, waaraan de N.I. kustverlichfing 
zich heeft aan te passen, verschillen in menig op
zicht van die in Europa. De kustlijnen van Sumatra, 
Java, Celebes en die der Nederlandsche gedeelten 
van Borneo en Niouw-Guinea hebben, ongerekend 
de kleinere bochten en inhammen, tezamen xeeds een 
lengte van 10.000 zeemijlen; behalve de gevaren 
nabij die kusten, bevinden zich in de Indische wate
ren een zeergroot aantal kleinere eilanden en ontel
bare riffen^lngunstig is de omstandigheid, dat ver
scheidene lichten geplaatst moeten worden op geï
soleerde punten, zoodat de voorziening in brandstof 
en het aflosscn van

ui!» r»n lun-M'ii

het personeel lange reizen van
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Do voor don ingang van eenigo vaarwaters ver
ankerde loodsstationschepcn zijn in 1899—1904 allo 
uitgerust mot een hijschlantarcn voor potrolcum- 
glocilickt (systeem Washington). Deze lichten vol
doen zeer goed, hebben echter het nadeel geen ka
rakter te vortoonen. Daarom worden zij geleidelijk 
vervangen door acetylconlichten.

Voor don ingang der Deli- en Baritogeulen en bij 
de banken ton Zuiden van Sambar.zijn kleine, on
bewoonde lichtschepen verankerd, die con flikker
licht toonen.

In de jaren 1887—1908 zijn 76 Pintschgasboeien 
aangeschaft. Op ccnigc dier gasboeien worden de 
gasbranders vervangen door gloeilichtbrandcrs.

Sedert kort worden ook acetylcenboeien volgens 
vinding van den sedert afgetreden Hoofdinspecteur 
van don dienst A. J. AI. A. Ridder v. d. Doc-s de Bye 
toegepast. In die boeien wordt het acetyleengas 
automatisch uit do lading carbïed gevormd. (Oar- 
bied in water). In 1916 lagen er 22 van zulko 
boeien te water.

De havenmeesters zorgen voor het geregeld bezoe
ken der bewaakte kustlichten en voor het in goeden 
staat houden der onbewaakte lichten, waartoe zij 
do beschikking hebben over kleine stoomers of 
motorvaartuigen dan wel gebruik maken van de 
schepen der gouvernements-marine; terwijl voor 
het verwisselen der tonnen en lichtboeien in den 
regel bebakcningsschepen worden aangewezen.

Voor den bouw van kustlichten en bakens en het 
verwisselen van tonnen en lichtboeien waren in 1916 
5 schepen beschikbaar van 400—800 ton waterver- 
plaatsing, en 7 tot 14 mijl vaart, n.1. het stoomschip 
„Orion” (inspectievaartuig), liet motorbebakonings- 
schip Castor en do stoomschepen „Sperwer”, „Hoofd 
inspecteur Zeeman” en „Pharus”. De beide laatst
genoemde en eenigo motorvaartuigen ten dienste 
der havenmeesters, zijn voorzien van recipiënten 
voor vetgas. Voorts zijn nog aanwezig een werk
balk voor den bouw van kustlichten en enkele hul
ken met gasrecipienten. üliegasfabriekcn voor de 
vervaardiging van vetgas bevinden zich te Bélawan 
Deli, Palcmbang en Soerabaja.

In 1905 werd in N.I. een aan vang gemaakt mot 
systematische waarnemingen omtrent de zichtbaar
heid der kustlichten. Op de daarvoor aangewezen 
lichttorens wordt elk uur van den nacht aangetee- 
kend, of de omringende kustlichten al dan niet 
zicht baar zijn. Om sneller de benoodigdc gegevens te 
krijgen, wordt sedert 1911 ook op cenige gouveme- 
mentsvaartuigen geregeld aantcokoning gchoudon 
van do zichtbaarhoid der kustlichten. Vergelijking 
met den toestand van den dampkring in andere 
streken heeft aangotoond, dat de zichtbaarheid in 
N.I. bij gelijke hoogte on lichtbron belangrijk gun
stiger is dan in do Middellandscho Zee, waar die 
zichtbaarheid weer veel gunstiger is dan op hoogor 
breedte.

De hoogte der lichtbron boven hoogwater bo- 
draagt bij geen der N.I. kustlichten meer dan 200 
Meter; voor een ooghoogte van 4,5 Meter geeft dit 
een geographischc dracht van 33 zeemijlen. Eon 
lichtsterkte van 150.000 normaalkaarsen geeft op' 
dien afstand reeds ± 90% zichtbaarhoidskans op 
don lichtcirkel; in de meeste gedeelten 
chipel zal waarschijnlijk met 50.000 N.K. hetzelfde 
bereikt worden. Deze omstandigheid is van zeor 
veel invloed op de keuze van lonticulair en licht
bron. Zeer grooto lichtsterkten zijn voor don Indi- 
schon Archipel overbodig. Electrische verlichting, 
welke con betrekkelijk talrijk en bekwaam personeel

vercischt, behoefde daarom niet toegepast te wor
den. Petroleumlichten vorderen meer personeel, do 
verlangde lichtsterkte wordt slechts bereikt hij 
nauwlettond toezicht; bij open acotyleenvlam daar
entegen is do lichtsterkte immer gelijk cn behoeft 
gcon wacht bij hot licht gedaan te worden. Acety- 
leonverlichting wordt daarom in de laatste jaren 
bij nieuwen aanbouw bijna uitsluitend toegepast.

Zie ook het artikel BEBAKENING, KUST VER
LICHTING EN LOODSWEZEN.

Literatuur. De Kustverlichting in Ned.-Indië, 
Uitgave Smits, Batavia 1913; Coast Lighting in tho 
Nethcrlands East Indies published by the Scheep
vaart service at Batavia on the occasion of the in
ternational Exhibition at San Francisco in 1915,- 
Uitgave Albrecht, Batavia, samengesteld door C. H. 
de Goeje en de daarin vermelde bronnen, alsmede do 
Koloniale Verslagen. *ï g/

KWALA. Zie KOEALA. ) -
KWALLEN. Zie NETELDIEREN.
KWALOE. Zie KOEALOE.
KWANDANG. Naam van de onderafdecling en 

het district dor tot de residentie Menado behoo- 
rendo assistent-residentie Gorontalo. Het district 
telt 21 kampongs met een bevolking van 11.000 
zielen, onder een Marsaolèh (le districtshoofd) met 
standplaats Kwandang, gesteund door een walaa- 
poeloo (2o districtshoofd) met standplaats Soema- 
lata. De onderafdecling, welke de districten Afcing- 
gola en Kwandang bevat, had in 1915 eeno bevol
king van ^ 12500 zielen.

KWANDANG. Standplaats van don gezaghebber 
der gelijknamige onderafdecling der afdeeling Go
rontalo, residentie Menado, gelegen aan do baai van 
Kwandang (zio aldaar). Zij was reeds blijkens de 
ruïnes van een fort in de dagen der Compagnie eene 
vestiging. Do handel, die er gedreven wordt, is niet 
onbelangrijk. De schepen der Kon. Paketvaart Mij 
doen Kwandang aan. De plaats telde in 1915 ruim 
1000 inwoners, waaronder enkele Europeanen en 
een 30-tal Chincozcn on Arabieren.

KWANDANGBAAI. Breedc, weinig hot land in
dringende baai met grootc diepten, 
kust van Celobes op ongeveer 122° 50' O.L. In do 
baai liggen verscheidene eilanden welke, evenals 
do kust, hoog en begroeid zijn cn talrijke gevaren. Do 
kampong, waarnaar do geheclo baai genoemd wordt, 
ligt aan den Z.O.hook, op ccnigen afstand van de 
kust Zio Zeemansgids deel V.

KWANJAR (ten rechte Köbanjar). District van 
de contröle-afdeoling Zuid-Bangkalan, afdeeling 
en regentschap Bangkalan, residentie Madoera, mot 
Con oppervlakte van ruim 16S K.M.* Het heeft 
4 onderdistrioten on 54 desa’s. Do standplaats 
van den wêdana is Këbanjar Timocr.

De zeeplaats Kwanjar is, sedert de reehtstreek- 
sclie (mmverbinding in 1913 met Kamal, een zeor 
belangrijk station van de MadoorrUsToomtrain go- 
wordon. Er is een zeor drukke veemarkt. Over zee 
is er een levendig verkeer met Soerabaja. Handel 
cn vischvangst zijn van boteekenis. ■* ! " .'?•* 

KWANTAN. Zie SUMATRA (Rivieron). 
KWANTAN (KOEANTAN) DISTRICTEN. Onder 

dezen imam verstaat men het gebied 
landschapjes (federatiën), gelegen in het bovon- 
stroomgebied van do Batang Koeantan (Indragiri- 
rivier) tusschen de residentie Sumatra’s Westkust, 
do afdeeling Indragiri en hot gouvernement Oost
kust van Sumatra. Do zes federatiën zijn: I. IV 
Ivota (Kötö) di Ilir, waaromlor ook ressorteert 
do streek Tanah-Darat;

de Noord-op

van zes
van den ar-

2. V Kota di Tangah
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erfelijk vorst, Jang di Përtoowan, verheven werd. 
Na hem zijn nog zes Jang di Përtoewans aan het 
bewind geweest, doch tot een werkelijk éénhoofdig 
bestuur over het gchcelc gebied schijnt het nooit 
gekomen to zijn. Radja Abdocllah, die, onder 
den titel van Jam Toean Poetih, in 1876 was op
gevolgd, werd niet met algemcene stemmen ge
kozen, waardoor hij steeds met de oppositie dor 
Westelijk gelegen fcdcraticn to kampen had. Kort 
voor zijn dood had hij zijn halfbroeder Radja 
Begab (Ongkoo Soctan), tot Stedehouder van do 
kota’s Tjerënti en Inocman aangesteld. Toen hij 
in 1901 stierf, werd hij door zijn broeder Radja 
Hasan vervangen. Deze kwam echter al dadelijk 
in conflict met zijn broer don Stedehouder, en 
dien dag af (3 Mei 1901) bleef Koeantan feitelijk 
zonder vorst, die in staat was eenige macht uit 
to oefenen.

Intusschen waren do Koeantanlandcn in 1899 
door het Gouvernement onder de invloedsfeer van 
den Resident van Riouw gebracht o. a. in ver
band met herhaaldelijk uit die streek ontvangen 
verzoeken om onder het Gouvernementsbestuur 
to mogen komen. Weldra zouden onze bemoeie
nissen met de inwendige bestuursaangelegenheden 
van Koeantan van zeer ingrijpenden aard worden. 
Het bleek namelijk in 1904 en 1905 gedurende 
onze actie tegen Djambi, dat do Koeantanlandcn 
de verzetspartij in Djambi van buskruit en ge
weren voorzagen en aan gedroste dwangarbeiders 
van het Gouvernement zoomede aan kwaadwil
ligen uit Djambi een schuilplaats aanboden. Toen 
eeno waarschuwing, om aan d erge lijke praktijken 
een einde to maken, geen gevolg had, rukten tege
lijkertijd zoowel uit Riouw als uit Sumatra’s 
Westkust militairen de Koeantan binnen. Do 
van Riouw gezonden troepen kwamen, zonder 
verzet te ondervinden, te Basrah aan, waarop 
Radja Hasan en Ongkoe Soetan beiden direct 
hunne onderwerping aanboden. Het andere deta
chement stuitte in Locboek Ambatjangcn te Kari, 
niet ver van Taloek, op vrij hevigen tegenstand, 
die echter spoedig geheel gebroken werd. De Jn- 
landscho Zelf bestuurders verklaarden het Gou
vernement van Nederlandsch-Indië als Heer te 
erkennen en toekenden de „Korte Verklaring” 
(1905). Radja Hasan werd als hoofd van slechts 
één der federaties, de IV Kota di Uir, erkend en 
Ongkoo Soetan met het dagelijkse!» bestuur over de 
tot die federatie behoorende Kota’s Tjerënti en 
Inoeman belast. Aan dezen minder gewenschtcn 
toestand kwam het jaar daarop door den dood 
van Radja Hasan een einde; Ongkoe Soetan werd 
toen tot hoofd van de geheele IV Kota di Jlir 
aangesteld. Hij oefent als zoodanig echter slechts 
een schijn gezag uit.

Met de algemcene leiding der verschillende 
Zelfbesturen in de Koeantan is belast de te Ta
loek geplaatste controleur bij het Binnenlandsch 
Bestuur. Hoofden en bevolking beschouwen dezen 
vertegenwoordiger van het Gouvernement ook 
als hun aller meester en hebben zich sedert hunne 
onderwerping loyaal en ordelijk gedragen, met het 
Europeesehe bestuur samenwerkende om in het 
beheer van het land de noodige hervormingen en 
verbeteringen aan te brengen. Ter zake van het 
financieel beheer, de rechtspraak, do hecrcndicn- 
8ten, het onderwijs o» den wegenaanleg worden 
dan ook thans aldaar zeer bevredigende toestan
den aan getroffen.

Economische toestand. Do bevolking

(Taloek); 3. V Kota di Mocdik (Locboek Djambi);
4. IV Kota di Mocdik (Locboek Ambatjang); waar
onder ook ressorteert de streek Lima Taratak;
5. III Kota of Locboek Ram5 en 6. Ocloc Tesso. 
In 1907 werden de vijf eerstgenoemde, bekend 
onder den collectieven naam van „Rantau-Koean- 
tan”, als eene onderafdeeling der afdceling Indra- 
giri bij do residentio Riouw en Ondcrhoorighcdcn 
gevoegd, terwijl in 1909 ook Ocloe-Tcsso daarbij 
werd opgenomen. Door de verschillende bestuur
ders is de zoogenoemde „Korte Verklaring”, aan
gevende hunne verhouding tot het Ned. Ind. 
Gouvernement, geteekend.

De bewoners zijn afstammelingen van Minang- 
kabausche kolonisten, die zich in vroegere tijden 
in de Rantau-Koeantan en vermoedelijk het eerst 
te Inoeman vestigden. Hun aantal bedraagt 30.000. 
Hoewel in het Oostelijk gedeelte aan do grens 
met Indragiri de invloed van de Djoliorsche adat 
al eenigszins is to bespeuren, vertoont do hoofd- 
bevolking in taal, kleeding, zeden en instellingen 
als matriarchaat en de inrichting van het bestuur, 
nog duidelijk haar Minangkabausche afkomst.

De eerste kolonisten erkenden den vorst van 
Pagcrroejoeng als hun heer, die eens in de tweo 
a~3rie jaar de Rantau bezocht, om er belastingen 
te heffen. Als zijne vertegenwoordigers stelde do 
vorst aan vijf „Orang-gadang”, die to zamen 
„Datoek nan berlimö” genoemd werden. Zij ver
tegenwoordigden de Rantau-Koeantan naar bui
ten, bij hen was het hooger beroep op zaken, welke 
door de panghoeloes niet tot een goed eind waren 
gebracht. Elke kota heeft oen panghoeloe, d.i. het 
voornaamste hoofd (de maniak boeah paroct) der 4 
stammen, die bijna in iedere kota voorkomen. 
Zij regelen de dagelijkscho bestuurszaken en zor
gen voor de handhaving van de adat. Aan het 
hoofd van elke nagari stonden en staan nog de 
panghoeloe nan berampat, raad of college van vier 
panghoeloes, aan wie het beheer over de gronden 
der nagari zijn opgedragen welke geen bijzonder 
eigendom zijn der familiën. De panghoeloes worden 
bijgestaaia^ in het bestuur over elke soekoo door 
een manti voor het onderzoeken van rechtszaken, 
een doebalang, die de politie vertegenwoordigt en 
de bevelen van .den manti overbrengt naar de 
soekoe-genooten, een pegawè, een persoon, die 
optreedt als bilal in do moskee en voor do 
inning der zakat zorgt. Bovendien zijn uan den 
raad ondergeschikt, voorzoover betreft do terri
toriale aangelegenheden, vier wijkhoofden (To 
Bandjar of To Koeto). In elke Kota vindt men 
een panghoeIoe-poetjoek,den voornaamste der pang- 
hoeloo nan berampat, terwijl steeds in het be
stuur vertegenwoordigd zijn de taratak, d.w.z. do 
bijdo-pen of gehuchten, die zich uit de Kota ge
vormd hebben op andere plaatsen der nagari. Deze 
bestuurder draagt den titel van toewa nan baram- 
pat. In hoofdtrekken is de inrichting van het in- 
landsche bestuur in de Koeantan, ook nadat die lan
den aan ons gezag onderworpen waren, gehand
haafd, met dien verstande dat de controleur der 
Koeantandistricten daarbij als leider optreedt. Naast 
de 30.000 Kwantanners komen er in de afdceling 

1000 Maleiers, 100 Javanen, 100 Boegineezen 
ne 300 andere inlanders,

Geschiedenis. Tengevolge van de Padri- 
oorlogen weken in 1834 eenige leden van liet Pagör- 
roejoengsche vorstenhuis naar do Itantau-Koean- 
tar», waar zij door hun afkomst grooten invloed 
kregen en een hunner doordoDatoo nan berlimo tot

3 l
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Ind., 7o reclts 9o dl (1910) pg. 123. Tijdschr. Baf,.
Gen. 1901i ^

KWARAU (Aroc-cll.). Zie BUIDELMARTERS. i/£}■ *
KWARTEL. Van de eigenlijke kwartels, die in 

den Archipel voorkomen, is de voomaamsto Ex- 
caljactoria lineala, [de pèpèko, bebëntjè, het wijfje 
is do poejooh (Soend.)] een vogeltje belangrijk 
kleiner dan onze kwartel, van boven als dezo 
gekleurd, van onderen blauwgrauw en bruin, rnet 
zwarten, wit omzoomden keel; het wijfje is op de 
onderzijde dwarsgeband en heeft een witachtige 
keel. Het genus Synoicjis is van de kleine Soenda- 
eilanden tot Australië verspreid; Synoicus raalteni 
is bruin met lichter bruin, wit en zwart geschakeerd, 
ongeveer van kwartclgrootte en waargenomen op 
Flores en Timor.

KWARTO(DIENSTEN) zijn negorijdiensten, ten 
behoeve der regenten in de residentie Amboina, 
waartoe de bevolking aldaar blijkens het bepaalde 
in art. 99 van Ind. Stb. 1S24 no. 19a verplicht is.
Het getal „kwartolieden”, waarop de regenten 
recht hebben, bedraagt gewoonlijk 5, soms minder 
per negorij. Zij worden maandelijks verwisseld 
en ontvangen voeding van de regenten, op wior 
aanplantingen of erven zij voor huishoudelijke 
doeleinden werken.

KWAWI. Een zendingsstation op Noord-Nieuw- 
Guinea. Zie DORÉ.

KWEEKSCHOLEN. Zie ONDERWIJS.
KWEEKSCHOOL (voor inlandsche schepelingen 

te Maka-ser). Zie ZEEMACHT.
KWËNI (jav., bal.). Zie MANGIFERA ODO- 

RATA.

maakt over het algemeen den indruk welvarend to 
zijn. Het zijn ook hier voornamelijk de vrouwen, die 
den veld - en huisarbeid verrichten, terwijl de man
nen zich bezig houden met spelen of het inzamclcn 
van boschproducten. De hoofdcultuur der bevolking 
is de rijstbouw, die beoefend wordt op ladangs 
aan boido oevers van do Koeantan. Eens in de 3 
jaar staan dezo tijdelijk onder water; overigens 
zijn er veel moerassawahs, welke slechts uit de 
hand worden bewerkt, terwijl bij do ladangs nog 
een patjol wordt gebruikt. De kwaliteit van do 
rijst laat door slechte verzorging veel te wcnschcn 
over. Proeven zijn genomen met don aanleg van 
sawahs, maar deze moeten als mislukt beschouwd 
worden. Na den rijstoogst wordt suikerriet geplant, 
terwijl op do lioogcr gelegen tuinen te Taloek en 
Basrak op bescheiden schaal door de bevolking 
gambir wordt geteeld en bereid. Het product dient 
uitsluitend voor de plaatselijko consumtie. Voorts 
treft men aan tabakstuinen, waarin Pajakoem- 
boch-tabak wordt geteeld, rubber- en klapper- 
aanplantingen. Ten Zuiden van de Koeantan- in 
Tanah Darat en Loeboek RamÖ bevindt zich 
nog vrij veel bosch, waaruit de bevolking rotan, 
gétah en damar haalt. De veestapel wordt op circa 
tienduizend stuks runderen en karbouwen te zamen 
geschat; de runderen zijn van een zeer klein ras. 
Een deel der mannelijke bevolking zoekt zijn 
middel van bestaan buiten de Koeantan en wel 
hoofdzakelijk op het Maleische schiereiland cti 
den Poelau Toedjoch archipel, waar de Koean- 
tanner zich als koelie of wachter op de rubber
en klapperondernemingen verhuurt en ock wel 
zelf tuinen aanlegt. De mecstcn dezer emigranten 
komen na cenige jaren met het opgespaarde 
geld terug, terwijl de minderheid in hot vreemde 
land achter blijft en aldaar in de bevolking 
opgaat.

Taloek, de standplaats van den controleur, 
vormt met de daarbij behoorende bandjers (bui
tenwijken) een uitgestrekte nederzetting, aan 
weerskanten, doch hoofdzakelijk aan den linker
oever van do rivier gebouwd. Men heeft er een 
ruime en nette pasanggrahan, een kazemo voor 
gewapende politiedienaren, een Gouvcrncments- 
inlandscho school, een druk bezochte passer. De 
enkele Ghincezcn, die in dc Koeantan-districten 
gevestigd zijn, wonen te Taloek. Van Taloek 
gaan thans nog onverharde wegen naar West
en Oost langs de rivieren en naar het Noorden, 
terwijl dc geprojecteerde groote verkeersweg door 
Midden-Sumatra ook daar langs zal gaan. Op 
Taloek volgt in belangrijkheid Basrah met tal
rijke daarbij behoorende bandjers; daar zijn ook 
een pasanggrahan en een inlandsche (landschaps-) 
school. De andere voornaamste plaatsen zijn do 
kota’s: Inocman, waar do eerste kolonisatio der 
Minangkabaucrs zoude hebben plaats gehad; Tjc- 
rönti, Pangcan, Simandolok, Kari met een inland- 
scho versterking (bèntèng) waar in 1905 gevochten 
word; Loeboek Terentang, Tocnr, Goenoeng, Telok 
Bringin, Loeboek Djambi, Loeboek Ambatjang, do 
meest Westelijke, en Loeboek Ramö. Vermelding 
verdient nog, dat de Kooanlandislrictcn nog niet 
voor de vestiging van Europccschc land- en mijn- 
bouw-ondememingen zijn opongesteld. Zie verder 
onder RIOUW EN ONDER HOORIGHEDEN en 
INDRACIRI.

Literatuur : J. W. Ijzerman e. a., Dwars door 
Sumatra. Medcdeclingcn betreffende do Kwan- 
tandistrictcn in Bijdr. T., L. en Volkenk. v. Ncd.-
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KWIK, KWIKERTSEN. Kwee. Eigenschappen. 
Het is het ccnige metaal, dat in vloeibaren toe
stand voorkomt; het s. g. is 13,595; het kook
punt ligt bij 360°; het wordt vast bij- 39,4°.

Kwikertsen. Natuurlijk voorkomen. Ofschoon 
natuurlijk gedegen kwik bekend is, wordt het 
metaal toch voornamelijk bereid uit het zwavel- 
kwik (cinnaber of cinnobci;), dat in grootcro hoe
veelheid slechts op enkele plaatsen en hier uit
sluitend in sedimenten wordt aangetroffen, nl. 
Almaden in Spanje, Idria in Oostenrijk, Nieuw- 
Almaden in Califomië; in kleinere hoeveelheid 
begeleidt het dikwijls het goud in de meeste jon
gere zand- en grindafzettingcu en treedt dus ver
moedelijk daarmede in dezelfde spleten en gangenop.

Geografisch voorkomen. In Itidië komt cinnaber 
bijna uitsluitend op laatstgenoemde wijze voor; 
de onderzoekingen op Sumatra on ter Wcsterafdce- 
ling van Bomco hebben liet waarschijnlijk ge
maakt, dat do primaire ligplaatsen te zoeken zijn 
in do kwartsgangen dor oude schalies en in zure 
kwartsporfierigc gesteenten.

Aan het strand bij Djoentin, district Karang 
Ampel, residentio Chcribon, komt over ruim 2 Iv.M. 
lengte veel magnetisch ijzerzand voor, dat in 1874 
to Batavia onderzocht word (Jaarb. Mijnw. 1874. 
I. 174 j en toen behalve wat goud ook cinnaber 
blcok to bevatton. Eveneens wordt van Démak, 
Semarang, dit laatste erts vermeld (Nat. Tijdschr. 
1850/1).

In 1874 werd door R. Fenncma een onderzoek 
ingesteld naar het voorkomen van kwikertsen bij 
Sibëlaboe (Zuid.gcd. der VII Kota, afdeeling Tanah 
Datar, Sum. Westk.), dat in Jaarb. Mijnw. 1870, 
I, beschreven is. Het erts komt hier op 2 plaatsen 
voor: aan den berg Sombong en in dc riviertjes
Tapir en Gadèh Talang op circa 10 Iv.M. 
olkandor en wol uitsluitend in do alluvialo kki-
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KWIK, KWIKERTSEN -LABOEAN BATOE.ÖUOs
i laag, die op kalk en kleilei ligt. Het werd daar I zoekingen zijn to vinden in de Jaarboeken van het 

door de inlanders verzameld door wassching en, Mijnwezen 1SS0, II, 18S3, lSt>4 on 1SS6. Hij vond 
met magncetijzer vermengd, in een gesloten pot het overal bij of in de clnnccsche of inlandschc 
verhit, waarbij kwik en zwavelrjzer werden ge- i goudgraverijen, doch nergens in cenigc exploitabele 
vormd. Berekend werd, dat hoogstens 0.012% hoeveelheid.Van Botoeng(inhetlandschapBoonoet) 
kwik in do klei voorkwam. In het Nat. Tijdsclir. i werd door wassching 187 K.G. verkregen, 
v. N.-I. der jaren 1S50—'53 komen eenige aan- I KWIKSTAART. Op Java is Motacilla flaya bij 
teokeningen voor over kwikertsen, voornamelijk ! de inlanders bekend als kitjoewit of kitjoowit

kerbo( ?) (volgens Vorderman) en bessitf?, boosit?)
Door C. J. van Schelle werd cinnaber op een I (volgens Horsfield); M. melanope heet op Java lim- 

groot aantal plaatsen der Westerafdeeling van djana(?) (volgens Vorderman) en volgens Jacobson 
Borneo geconstateerd; de verslagen zijner onder- ( entoot lentjang( ?).

s
■
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van Sumatra.

L.
transport langs de wegen is aanzienlijk. Aan 
den veestapel, die vrij groot is, wordt weinig 
zorg besteed. Uitgev^oerd worden rijst en bosch- 
producten. . '

LABOEAN. BADJO. Plaatsje aan de W.kust 
van Manggaraï (Flores), waar eertijds parcl- 
visscherij werd uitgeoefend. Het ligt in het 
op Flores gelegen gebied van liet landschap 
Bima (zie aldaar)^ 'J

LABOEAN BATOE. (Laboean = roede, an
kerplaats). Naam van een ondcrafdeeling der 
afdeeling Asalian van het gouv. O.kust van 
Sumatra, gelegen tusschen 1° 50' en 2° -10' 
N.B. en 99° 40' on 100° 30' O.L., wordt begrensd 
ten N. door do Straat van Malaka, ten N. W. 
door de ondcrafdeeling Asahan en ten W. 
door Oeloe Bila en Tanah llambeh, landschap
pen der ondcrafdeeling Padang La was (residenlio 
Tapanoeli). In liet Z. wordt zij begrensd door hot 
tot Padang La was behooronde Baroemoen on 
Mondang Djae, terwijl het landschap Koe boe de 
grenzen dor afdeeling ten O. vormt. Zij bestaat 
uit de zelfbcsturende landschappen Panei, Bila en 
Kola Pinang, tot welk laatste nogSoengoi Kantin 
en ’t gebied van Soengei Toras of Kampong 
Radja behooren; ook het eiland Kantan he
liport tot de ondcrafdeeling. Twee groote rivie
ren doorsnijden de ondcrafdeeling van Zuid 
naar Noord. De eenc is de Panei, die bij haren 
oorsprong Boeroemon, Bharoemoon of Broe- 
moen (zie BAROEMOEN) heet en in Padang 
La was ontspringt; de andere is de Bila (zie 
aldaar), die haren oorsprong heeft in dezelfde 
afdeeling. Na hare verceniging bij Tandjoeng 

li g Barabai/ onder hel bestuur van een kjai Koepiah, nog ruim 5 mijlen van zee, vormen
(districtshoofd) met standplaats Birajang aan de Panei en de Bila eene monding, die uit twee
de Alairivicr gelegen. Voornaamste kampoengs doelen bestaat, gescheiden door een banking
zijn: Birajang, met een groote pasar en Gou- van zand en modder. Eerst dicht bij zee ver-
vOmements inl. school, Iloeng, Kambel, Dja- eenigen zij zich weer en ontlasten zich door
tob, Kapar en de kampoengs, die Barabai twee geulen. De door de scheepvaart het meest
vormen. Het district is rijk aan rijstvelden, gebruikte is de bebakende Panei-geul.
die zich tot de grens van Amoentai en Balangan De zelfbestuurders van Bila en Panei voeren 
uitstrekken. De bevolking is welgesteld en be- j den titel van Toengkoc Soetan Bid ar Alam 
slaat uit Maleiers en Dajaks. Eerstgenoemden 
zijn landbouwers on handelaren. Laatstgenoem
den, aan den bovenloop der Alai wonende, 
zlJn ^ijna flllen tot den Islam overgegaan en 
vinden hun bestaan voornamelijk in liet ver
zamelen van bosch producten. Het karre-

LAA. Rivier op Colcbes (zie aldaar onder b. 
MIDDEN CELEBES, blz. 456).

LABA. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU
MENTEN.

LABA-LABA (mal.). Zie SPINNEN en
kemAnggA.

LABAH (minangk.). Zie BIJ.
LABAKKANG (LEBAKKANG). District in 

de onderafd. Pangkadjene, afdeeling Makassar, 
gouvernement Celebes en Ond., bekend door 
de onlusten aldaar verwekt door Bonto-Bonto 
(zie aldaar) en de afzetting van den regent 
in 1892, waarover zie Mr. R. Vorstman, „De 
verbannen regent van Labakkang”, Leiden 

MS92 en Ind. Gids, 1892, II, bl. 21G7. Het ge- 
/lijknamige riviertje stroomt door het regent

schap.
LABALA. Zelfbeslurend landschap op het 

eiland Lomblcn (zie aldaar).
LABAN (jav., soend.). Zie VITEX PUBES- 

CENS.
LABATRA. Zie MUZIEK en MUZIEKIN

STRUMENTEN.
LABI-LABI. Algemeene maleische naam voor

al in Sumatra aan de echte rivierschildpadden 
(Trionychidae) gegeven, boeloes (java), Koeja 
(soend.). Zie onder SCHILDPADDEN, fam. 
Trionychidae II, B. 4.

LABING (mad.). Zie TACCA PINXATIFIDA.
LABOE (mal.). Zie CUOURBITA PEPO en 

LAGENARIA
LABOE MÉRAH (mal.). Zie CUCURBITA 

MOSCHATA.
LABOEAN AMAS. District der onderafdee-

h

.

I

!
I

'

:

I kt-■

'L-'- V. Uf

en
Toengkoc Soetan Mangidar Alam, terwijl die 
Kota Pinang Jang dipertoean Sati genoemd 
wordt. Het hoofd van het gebied van Soengei 
Toras of Kampong Radja, door ons onder Kota 
Pinang begrepen, voert don titel van Soetan 
Moeda. Volgens adat en geschiedenis is hij ech-

van
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\ Zie Neumann, Schets der afdecling Laboean 
Ba toe, rniTM XXVI, blï 43 ÏÏ.A rW<<

LABOEAN BILIK. Plaats in het gouVcrne 
ment Oostkust van Sumatra, gelegen aan de 
Panei. Het is de hoofdplaats der onderafdeeling 
Laboean Batoe (Zie aldaar).

LABOEAN DELI. De naam van de voorheen 
zeer welvarende hoofdplaats van het landschap 
Dcli, gelegen aan de Deli-rivier. Sedert den 
aanleg van den spoorweg, waarvan tot beginpunt 
werd gekozen liet benedenstrooms gelegen eiland 
Bëlawan, verminderde do beteekenis van deze 
handclsplaats langzamerhand. Zij is thans nog 
alleen van belang als plaats, waar de visschers 
hun voor het binnenland bestemde vangst 
aanbrengen en verhandelen, terwijl er tevens de 
verzending per spoor geschiedt, In vroeger tijd 
was hier ook de zetel van den Radja Moeda van 
Deli, welke betrekking bij het inlandsch be
stuur is opgeheven op aandrang van het Euro- 
peosch bestuur. Men beschouwde haar evenals 
in alle andere Zolfbesturende landschappen ter 
Oostkust als overbodig en in de meeste geval
len een den vlotten gang van zaken in den weg 
staand ornament. Sedert dien is ook de zetel 
van het inlandsch bestuur met. rechtbank en 
kantoor (karapatan) overgebracht naar Medan, 
de gewestelijke hoofdplaats, waar de sultan 
zich ook een paleis had laten bouwen en zijn 
verblijf gevestigd had. Administratief behoort 
deze plaats, waar een civiel gezaghebber, die 
tevens op de havenplaats Belawan het gezag 
uitoefent, is gevestigd, tot de onderafd. Beneden 
Deli (afd. Deli en Serdang), waarover een te . s- 
Medan geplaatste controleur het bestuur voert. 1^ 

LABOEAN HADJI., Havenplaats aan de 
Oostkust van Lombok, mot een Arabische en 
een Ohineesche wijk, aan het eindpunt van den 
grooten weg van Amoënan—door het eiland 
heen naar de Oostkust. Hoewel de baai van

ter een op zichzelf staand hoofd; zijn gebied 
loopt van af Silangsi-Oetan, de grens met 
hot vroegere gouvts. gebied Laboean Batoe 
aan beide zijden der Panci-rivicr, tot Alahan- 
tiga, stroomopwaarts. In het terrein langs don 
oever der Panei-rivier, van af Si Bcdongkong 
tot Si Langsi-Oetan, ligt Laboean Batoe, 
voorheen onder het direct gezag van hot Gouv.; 
thans behoort het tot Panei. Dit vroegere Gouv.- 
gobied besloeg langs de rivier vanaf Pintasan 
boven tot aan do Soengei baroe, beneden La
boean Batoe, cene lengte van ongeveer 41/* K.M. 
en ging 750 vademen (1350 M.) landwaarts in, zoo- 
als bepaald werd bij de publicatie, aldaar afge- 
kondigd door den resident van Riouw op 5 Nov. 
1865. Thans is het wederom tot liet gebied van de 
zolfbesturende landschappen teruggebracht, en 
bij Gouv. Besluit van 21 Oct. 1910 n°. 13 be
paald, dat de landstreek deel zou uitmaken 
van het landschap Panei.

De onderafdeeling bestaat geheel uit vlak 
alluviaal terrein, behalve in het Westen, waar 
de uitloopers van het gebergte van Padang 
Lawas worden aangotroffen. De bevolking is 
van Batakschen oorsprong, doch reeds lang 
tot den Islam overgegaan. Zij zou, volgens 
opgave van den Controleur Vigelius van 1866, 
hoogstens 20.000 zielen bedragen, waarvan 
5000 k 6000 in Panei, evenzooveel in Kota 
Pinang en de overigen in Bila. Een vijfde ge
deelte wellicht bestaat uit vreemdelingen, die 
zoowel uit do bovenlanden als van den overwal 
gekomen zijn. Volgens Neumann zou het zie
lental der geheele toenmalige afdecling voor 
1878 op niet hooger dan ^ 11.000 moeten ge
steld worden; eene op het einde van 1919 te 
houden zielentelling zal hieromtrent zekerheid 
geven.

De rijstcultuur is de meest beduidende; 
zij beeft hoofdzakelijk op ladangs plaats; in 
do bovenlanden wordt ook tabak geteeld, ech
ter meestal voor eigen consumptie; ook vindt 
men enkele pepertuinen en gambir-aanplan- 
tingen. Do onderafdeeling levert veel bosch- 
producten als was, getal), damar, benzoë of 
kemenjan, djörënang (drakenbloed), kajoegaha- 
roe, rhinoccroshoorns en ivoor, en veel rotan. 
Behalve de bereiding van boscbproductcn en 
oliën verschaft de zoevisscherij een vrij goed 
bestaan in de bencdenlandcn. De bouw van 
schepen en sampans van allerlei grootte, tot 
18 a 20 kojans laadruimte, is een voorname 
tak van industrie, zoomede het knoopen van 
vischnetten./ De hoofd plaats der ondcrafdce- 
ling is de even boven de samenvloeiing van do 
Bila en Paneirivieren en aan den rechteroever 
van laatstgenoemde gelegen plaats Laboean 
Bilik, waar do bestuursambtenaar (controleur) 
gevestigd is, een Europcosch handclshuis van 
Deli een bijkantoor heeft en vele Chineezen 
wonen, die een levendigen handel met Singa- 
poro en hot binnenland drijven.

In dezo onderafdeeling zijn in de laatste jaren 
grooto uitgestrektheden grond in concessie voor 
landbouwdoeleinden afgestaan door do Zelfbe
sturen; gedeeltelijk zijn die gronden reeds in ont
ginning gobracht en beplant met hevea brasi- 
liensis (rubber). Do verhouding der tot dezo 
onderafdeeling behoorende landschappen tot het 
Gouvernement wordt beheerscht door do zg. 
„Korte verklaring”.

-(ï */
i /

Laboean Hadji in den Oostmoesson niet altijd 
eene veilige ligplaats biedt, is zij toch boven 
de andere havens aan de Oostkust te verkie
zen. In 1914 kwamen er 70 stoomschepen 
(inhoud ^ 300.000 M.8 netto) en 21S zeilschepen 
(inhoud ^ 6000 M.s netto) aan./^. }f Q. } 

LABOÉAN-MARINGGAI. Voornaamste kam
pong van de onderafdeeling Sëkampong in 
de residentie Lampongsche Districten. Zij is 
door karrewegen verbonden met Sockadana 
en Djabocng, waarlangs do producten uit de 
onderafdeeling worden aangebracht om over
geladen te worden naar Batavia.. Do peper- 
aanplant is vrij aanzienlijk, en er staan zeer 
veel klapperboomen. Door het Maringgai- 
stroompjo is de plaats eon in- en uj^voeijiaven, 
tevons is het een visschersplnatsytfV'— 

LABOEAN ROEKOE. Nederzetting in de 
afdecling Asalian van'lïet gouvernement Oost
kust van Sumatra; hoofdplaats van de onder- 
afdceling Batoobara (controleurs-standplaats) 
en op korten afstand van den linkeroever dor 
Silau Tooa gelogen, naby do havenplaats Tan- 
djoeng Ti ram, waar dit riviertje in de Straat 
van Maïakka valt en waarmede het met 
karrenweg verbonden is. Dezo plaats ligt 
den gewostclijken aswog Pangkalan..Braudan^ 
Tand j oen gbalci, en is bovondien door een kar
renweg in W. richting met Pëmatang Siantar 
(Simëloengoen) verbonden. In do omgeving 
bevinden zich uitgostrekte klapperaanplantin-

L
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aan
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Lotéa. Nu crnog slechts zeer enkele Cluneezen zijn, 
is die betrekking opgeheven. De bevolking 
houdt zich voornamelijk bezig met tuinbouw 
en vischvangst. Do baai is zeer vischrijk, maar 

onveilig door do vele haaien en kroko
dillen. In Klapa Pèndèk zijn enkele grofsmeden. 
Sommige Mohammedaansche vrouwen vervaar
digen fijne zeefjes van bamboe, die in nestjes 

7 stuks verkocht worden. Do plaats wordt 
tweemaal ’s maands door booten van de Paket- 
vaart Mij. aangedaan, die vroeger belangrijke 
hoeveelheden gomcopal van daar vervoerden. 
(Zie BAT JAN, eiland).

LABOEWI (mal., verkorting ven Mölaboewi). 
Zie DYERA en DJELOETOENG.

LABOHAN ADJI. Landschap van de onder- 
afdecling Tapa*- Toean, afdeeling AV.-kust 
Atjèh, zich met. zijn onderhoorigheden Peloemat, 
Kemoemoe, Pclokkan en Pawöh Barö uitstrek- 
kond Z.-N. van do gantiëng Peloemat tot aan do 
Kroeëng Pawöh Barö. De grootte is ^ 200 K.M.\ 
het zielental + 5500. De Maleische bevolking 
meent afkomstig te zijn vooral uit Priaman en 
Rau. Later vestigden zich er ook vele Atjèhers uit 
(Ic'-XXV en XXII Moekims, maar hoewel zij 
groot en invloed uitoefenden, bleven zij toch 
verre in de minderheid. Behalve de Kroeëng 
Pawöh Barö zijn de rivieren geen van alle 
voor sampans bevaarbaar. Een 5 M. breede 
verharde weg voert van Meuké*' dwars door 
het landschap naar de grens van Laböhan 
Adji met Manggcng. De bevolking bestaat van 
rijstbouw. In de groote alluviale vlakte, welke 
zich ten N. van de onderhoorigheid Peloemat 
uitstrekt, liggen prachtige sawalicomplexen, 
tot welker bevloeiing tal van gegraven leidin
gen het water uit diverse rivieren aanvoeron. 
De in verband met dien sawahbouw onder-

gen, die zich in Z. en N. richting langs den 
grooton weg voortzotten en waarvan het pro
duct naar Tandjoeng Tiram wordt afgevoerd.

LABOEAN TRINGBAAI, aan do Westkust 
van Lombok, waar deze scherp om de West 
uitbuigt, is een kleine, schoono, naar het Noor- 
den open baai met betrekkelijk nauwen ingang, 
hoogen, stcilen N.W. hoek en lage, zandige 
Oostkust. Zij is van belang, omdat hier een o 
veilige oversckccpplaats in matige diepte wordt 
gevonden, wanneer de gemeenschap ter roede 
Amponan door den Westmoesson is verbroken; 
het vervoer van goederen over land daar
heen is, wegens het heuvelachtige terrein, 
evenwel nog al aan bezwaar onderhevig. Een 
lang verblijf is niet raadzaam, omdat de baai 
ongezond is; vooral in den Westmoesson liecr- 
schen er kwaadaardige koortsen. Zie Zee
mansgids deel V.

LABOEH BATOE. Naam, waaronder in de 
Molukken en Westelijk Nieuw-Guinea op de 
moeste strandplaatsen door de volkshoofden 
van inlandsche handelaren een haven- en anker- 
agegeld werd geheven, ten bedrage van / 10— 
f 25, dat zelden in geld, maar gewoonlijk in 
lijnwaden voldaan werd. Daarbij namen de 
hoofden stilzwijgend de verplichting op zich 
van bescherming tegen diefstal en behulpzaam 
to zijn bij do inning van schulden, terwijl zij 
desverlangd bovendien toestemming gaven tot 
hot kappen van hout voor do reparatie der 
vaartuigen. Vele schrijvers noemen deze heffing 
laboehan batoc, welke uitdrukking echter on
juist is. Tegenwoordig wordt laboeh batoe niet 
meer geheven.

LAB0EHA._ Ghristenkampong gelegen op 
een ' landtong^ op de N.W.-kust van het Z.-lijke 
schiereiland van Batjan, vormende het zg. 
Gouv.-gebied. De bevolking van ruim 400 
christen burgers staat onder een wijkmeester 
met den titel sëngadji. Als inlandsche burgers 
zijn do Laboehareezen contribuabelen van de 
scliutterskas ter hoofd plaats Temate: de wijk
meester heeft den rang van sergeant der schut
terij. De kampong ligt aan het strand aan een 
schoone baai met goede ankerplaats en bestaat 

. uit twee parallel met het strand loopende 
siraten met eenige dwarsstraten. Het Zuidelijke 
deel van Laboeha, Klana Pèndèk geheeten, 
is de vreemdelingenwïjk, lïewoond door do 
heidensche inboorlingen van de omringende 
eilanden. Benoorden van en onmiddellijk gren
zende aan kampong Laboeha ligt de sultans- 
kampong Moro, zetel van het sultansbestuur. 
De tweo kampongs zijn van elkaar gescheiden 
door een laan, aan het einde waarvan de eon-.. 
troieurgwoning staat. Laboeha vormt dus de 
christenwijk van do hoofdplaats Bal jan, stand
plaats van den controleur. De door een aard
beving verwoeste steenen kerk is vervangen 
door emi houten. Verder bezit Laboeha eon 
steenon gevangenis, een inlandsche school, een 
marklloods en op een drassig veld achter de 
kahrpüng het nu verlaten fort Barnoycld (Zie 
BATJAN, sultanaat). Sedert do kédaton"(sul- 
tanswoning) in kampong Moro door een aard
beving in puin is gevallen, woont de sultan in 
een flink steenen huis in Laboeha. Ook de 
omplöyëêrden van~dé^Batjan Mij.
Laboeha. Vroeger waren er ook Ckineczen ge
vestigd onder een eigen hoofd met den titel

tevens

van

van

houden veestapel omvat 400 buffels. In Poloe- 
mat wordt ook kapok en rubber aangeplant. 
Pepertuinen vindt men enkel in eigenlijk La
böhan Adji, klapperaanplantingcn verspreid 
over liet gehcele landschap. Langs de kust 
wordt gevischt met poekat’s (sleepnetten). 
Uitvoer van copra, kapok, peper cu rijst ge
schiedt met prauwen over zeo naar Tapa* Toean.

Stonden vroeger tweo datoe^’s aan het hoofd 
van het landschap, in 1010 heeft men, ter ver
krijging van éénhoofdig gezag, zekeren Tcukoo 
Anglcöb boven hen gesteld. Zijn korte verkla
ring dd. 21 September 1911 is goedgekeurd en 
bekrachtigd bij Gouvernementsbesluit van 28 
November 1912.yf , f

LABRIDAE. Zie LIPVISSCHEN. 
LABYRINTH-VISSCHEN. (LdbyrinÜrici). On

der dezen naain werden visschen, behoorendo tot 
de Acanthoptery(iii(7AG VISSCHEN), samengevat, 
die gekarakteriseerd zijn door een meestal sterk 
gewonden orgaan, in eon holte boven de kieuwen 
gelegen on waardoor de dieren in staat zijn lucht 
te ademen en geruirnen tijd buiten liet water in 
liet leven to blijven. Do klim visch (Anabas 
scaiidens Duld.), mal. Bétok, komt bij duizenden 
te Bataviaj^an de markt. Van dezen visch wordt 
meclegëdeeld,dal hij in staat is hoornen to beklim
men, met behulp van do sterke stekels van het 
kieuwdekscJ, de aarsvin en de buikvinnen. Zelfs 
werd eens een officieel rapport te Bandjormasin 
opgemaakt over een klimvisch, die door een in
lander binnon een cocos-noot was aangetroffen. 
Polyacanthus, Tarnbakan en Katoprak (MAL.?)»

'J'?

ge
wonen in



LABYRINTH-VISSOHEN-LAGOE BOTI. 503

heeft met Andbas do onderbroken zijdolinio go- 
meen, maar mist de stekels der kieuwdeksels. 
Eonige soorten komen in hot zoeto water van 
Sumatra, Java on Borneo voor. Een Chineescho 
soort wordt veol in aquaria gekweekt (p a ra- 
d ij s v i s c h). De soorten van hctvgeslacht Bet- 
ia, Wadër-pëtak? (jav.), Tompölè (soend.), 
zijn gekenmerkt door een korte rugvin en staan 
als bijzonder vechtlustig bekend, waarom zij 
door Siameezen in gevangenschap worden ge
houden tot het houden van gevechten, waarbij 
natuurlijk gewed wordt. In den Indischen Archipel 
schijnen zij daarvoor niet te worden gebruikt. Do 
meest bekendo der Labyrinth-visschen is do 
Gocramili of goeramèh Osphromenus olfax Ouv., 
die als spijs zeer gezocht is en op Sumatra en Java 
in vischvijvers wordt gekweekt. De Goeramih 
komt ook in Malakka, Siam en China voor en is 
op verschillende plaatsen ingevoerd, o.a. in Voor- 
Indië, op het eiland Mauritius en in Australië. 
Een soort van dit geslacht, die veel kleiner blijft 
en dan ook voor de consumptie van weinig waar
de is, Osphromenus irichopterus Pall., Sëpal (mal., 
jav., soend.), is wegens zijn schitterende kleu
ren een gezochte aquariumvisek.

LACERTIDAE (Hagedissen in engeren zin). 
Familie van hagedissen (zie aldaar onder II, 
A, a) met goed ontwikkelde ledematen en 
langen, breekbaren staart. Romp bedekt met 
dakpansgewijze geplaatste schubben, die aan 
de buik- en rugzijde verschillend van vorm 
zijn. Kop met groote, symmetrische schilden 
bedekt. Ronde pupillen en goed ontwikkelde 
oogleden. Eieren met perkamentachtige schaal. 
Van deze over de gehcele oude wereld ver
spreide familie komt slechts één geslacht met 
één soort: Tachydromus scxlineatus Daud. 
(0.35 M. lang), de renhagedis of bëngkaroeng 
oelar in het Indo-Maleische deel van den Ar
chipel voor. Deze soort is gckciynerkt door 
een buitengewoon langen staart (4 a 5x lengte 
van kop en romp), door lange, dunne pooten 
met slanke vingers resp. teenen, door de aan
wezigheid van liesporieën en door die van een 
halskraag. Zij bezit aan de bovenzijde een 
metaalachtige, groene kleur, waarin twee zij - 
delingsche, gele, met zwart afgezetto banden,

. die tot aan den staarbwortol doorloopon; do 
onderzijde is meest gedachtig. Zij leeft in droge 
streken, meestal in hoog gras of struiken en 
voedt zich met insekten en slakken.

LADA. Zie PEPER,
LADA BERÉKOER (mal.). Zie PIPER CU- 

BEBA.
LADA PANDJANG (mal.). Zie PIPER LON- 

GUM.
LADA SÈRÈH (soend.). Zie LITSEA CI- 

TRATA.
LADANG. Zio RIJST (cultuur).
LADANG LAWAS. Nagri in do onmiddellijko 

nabijheid van Fort de Koele. Zio OUD AG AM.
LADI (Aroe-eil.). Zie KOESKOEZEN.
LADOE. Naam bij de inboorlingen aan de Ka- 

poeas, Borneo, voor H aften, Ephemeridae.
LAGAM (minangk. mal.). Zie CANARIUM 

EU PT EItON.
LAGÉ. Zclfbesturcnd landschap in do ondor- 

afdecling Poso der residentie Mcnado. Maakt 
deel uit van de landstreek Poso (Zie aldaar).

LAGÉ. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU- 
MENTEN.

LAGENARIA VULGARIS Sor., fam. Cucur- 
bitaceac. Laboe (mal.), waloeh (jav., soend.), 
Kalebas, Fleschkalobas (nederl.). Klimplant in 
do meeste deden van den Archipel gekweekt, 
zelden in het wild, mot groote niervormige bla
deren en groote lichtgele bloemen. De vruchten 
zijn meestal langwerpig, ze zijn bitter van 
smak, worden uitgehold en gedroogd om als be
waarplaats te dienen vooral van vloeistoffen. 
Vele Papoeastammen gebruiken langwerpige 
exemplaren als peniskoker. De jonge bladeren en 
vruchten worden gekookt gegeten; het sap van 
do vruchten is een klecfmiddel.

LAGERSTROEMIA SPECIOSA Pers. (= L. 
Flos-reginae Retz.). Fam. Lythraceae. Boe- 
ngocr (mal., soend.), Kajoo boedi (mal.); 
Woengoe (jav.). Zeer groote boom, soms 45 
M. hoog, met kromme takken met uitstekend 
hout, dat voor huis- en bruggenbouw wordt 
gebruikt. De boom wordt vaak op erven ge
kweekt wegens de fraaie bloemen, die eerst 
wit, dan rosé en eindelijk lila zijn. Tijdens den 
bloei staat de plant maandenlang bladerloos. 
Komt op geheel Java voor tot ^ §00 M. b. 
z. en verder in O.-Azië en Australië. Bladeren 
en bloemen zijn een inlandsch geneesmiddel, 
o. a. tegen haemorrhoiden. Nog een paar an
dere soorten van L. komen voor, waarvan ook 
liet hout wordt gebruikt.

LAGEUËN. Is met Lköc' Gloempang en Ra- 
neuë een landschap van de onderafdeéling 
Tjalang, afdeeling Westkust van Atjèh, met 
270 geregistreerde mannen (ulto. 1915). Be
stuurder is T Sabi, wiens korte verklaring 
dd 5 Maart 1906 bij Gouv. besluit van 8 Sept. 
d.a.v. is goedgekeurd en bekrachtigd. Het 
landschap strekt zich N. O.-Z.W. uit en bestaat 
hoofdzakelijk rut het stroomgebied van de 
Kroeëng Lageuën. Eigenlijk is dit een breede 
korte riviermond, ontstaan uit de samenvloei
ing van Kr. Masén en Kr. Oelèë Ngóm, die 
beide ontspringen op den Goenong Sikawét. 
Do Lageuën rivier vormt bij hare monding 
een lagune, die door een lage duinenrij van de 
zee wordt gescheiden. De Ivoeala Lageuën 
kan van uit zee niet worden binnengevaren, 
daar zij vol groote stcenen ligt, maar een vei
lige, doch niet zeer ruime ankerplaats levert 
ten allo tijde dc baai Lhöt Gloempang.

In Lageuën is de terreinstrook tusschen rivier 
en lagune één groote klappertuin. Hoogerop 
langs do Masén is de grondgcsteldheid moe
rassig en voor den rijstbouw beter geschikt. 
Do oevers van de Oelèë Ngóm zijn ov.r het 
geheel hooger. Bij Panton Biléc aan die rivier 
vindt raon zelfs grotten en rotsen met eetbare 
zwaluwnestjes. Lhöft Gloempang is do kust
strook van do baai van dien naam tot aan de 
Kroeëng Babah Pintö; Raneuë het driehoekig 
stukjo grond tusschen do Kr. Babah Pintö 
en de Aloeë Bata. Op do hellingen der heuvels 
in beide landschappen groeide vroeger veol 
peper.

Literatuur. Bijdragen T., L. en Vlc. v. N.-I., 
LXI, (1908), bl. 644 c. v.

LAGOE. Zie MUZIEK en MUZIEKINSTRU
MENTEN.

LAGOE BOTI. Tot in 1S93 dc hoofdplaats 
van do onderafdceling Toba der afdeeling Toba 
en Silindoeng, residentie Tapanoeli. De plaats 
is twintig minuten gaans ten Zuiden van hot

i
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Pinangen Padang, (on Z. van Lahat, vindt men 
cenige steenen beelden, waarschijnlijk uit den 
Hindoetijd (T, v. h. Bat. Gen.XIX).-

LAHÈNDÓjNG -Plaatsje in hot, district Tomo- 
do ondorafdeeling Tondano

Tobamcer in het kindschap Lagoe Boti gelegen, 
nabij den linkeroever van de Aok Si Mare aan 
den grooten weg van Toba naar Silindoeng. 
Vroeger lag hier een bezetting, die in 1905 werd 
opgeheven. De gebouwen van de vroegere ver
sterking zijn in bruikleen afgestaan voor de hier 
gevestigde industrieschool der Rijnschc Zending, 
die voor die school een aanzienlijke subsidie 
ontvangt van het Gouvernement. Lagoe Boti 
bezit tevens do cenige weefschool voor meisjes 
van de Toba landen, terwijl op korten afstand 
daarvan zich bevindt Hocta Salem (Vrcdos 
stad), het door do Zending ingerichte tocvluchts- 

n/ oord voor inclaatschen ( Weefschool beschreven 
, ï^door M. Joustra in Eigen Haard, 24 JanuariY 1914>-LAGOENDI (eilandengroep). Zie LëGOENDI. 

LAGOENDI LAOET (mal., soend.), Zie VI- 
TEX PÜBESCENS.

LAGOG (soexd.). Zie HONDEN.
LAHAR. Algemeenc naam op Java voor de 

0 verwoestende zand- of slikstroomen die. meest 
tijdens of na een hevige ascheruptie, door de 
stortregens langs de helling der vulkanen naar 
beneden worden gevoerd. Zij vormen een min 
of meer dikke, warme, soms bijna kokende brei, 
bestaande uit water en vulkanische asch, doch 
waardoor tevens groote steenen, boomstammen 
enz. worden mcdegesleurd. Vooral de Sëméroe, 
de Mërapi en niet het minst de Këloct zijn door 
hun lahars berucht geworden. Bekend is ook 
de „Koude lahar van 1875”, toen een deel der 
omwanding van het kratermeer op den Këloet 
doorbrak en een reusachtige hoeveelheid water 
(op 50 a 60 millioen M*. begroot) zich plotseling 
naar beneden stortte, alle losse producten op 
dat deel van den vulkaanmantcl medeslepende. 
Intusschen worden ook wel de ravijnen, waar
door de lahars naar beneden sfcroomen, aan 
den Këloet met dien naam aangeduid (Lahar 
Badak, -Soeroean, -Gëdog, -Bedali).^/ 6) 

LAHAT. Hoofdplaats der afdceling Palem- 
bangsche bovenlanden, gelegen aan den hoogen 
liukeroever van de Lëmatang, een zijrivier van 
de Moesi, op een hoogte van 110 M. boven zee
niveau. Hier verliest de Lëmatang haar karakter 
van bergstroom en betreedt zij de zacht hellende, 
diluviale vlakte. De plaats ligt op den driesprong 
dor wegen naar Ma. Enim, Pagar Alam en 
Tëbing Tinggi, en is daardoor een druk verkeers- 
middelpunt voor vrachtkarren en automobielen. 
Waarschijnlijk zal de lijn Palembang—Ben koelen 
van den Zujd-Sumatra spoorweg op 6 IC.M. 
bezuiden Lahat geleid worden. De plaats telt 
thans (1910) 25 Europeanen, £ 200 Chineezon, 
die in een afzonderlijk kamp wonen en -j- 650 
Inlanders, totaal 875 inwoners en is de stand
plaats van den assistent-resident en van den 
controleur van Lëmatang-Oeloe. In 1831 werd 
hier de eerste militaire post in de binnen
landen van Palembang gevestigd (of in 1837; 
do luit.-commandant was in dit jaar tevens 
civ. gezagh.); 
teerde Lahat onder den assistent-resident to 
Tëbing Tinggi, daarna kwam er een assistent- 
resident over de zelfstandige afdceling Lëma
tang Oeloe en Ilir, die later met andere onder
afdelingen werd vergroot. Het garnizoen, dat 
deels in een vierkanten aarden redoute, deels 
in een kampement er buiten was gehuisvest, 
is in 1912 opgehevon. Bij de kampongs Poeloe

hon-Savongsong 
tier residentie Mcnado, bekend door dc nabij
heid van het zwavelmccr Linau_(Zie LAHÈN- 
DONG (LINAU). Het dorp is genoemd naarden 
boom lahèndong (Sloetia Minakassae), van 
welks bast de bevolking oudtijds klecclingstof 
klopte.

LAHÈNDONG (LINAU-). Bekend kratermeer 
in de Minahasa, ten W. van het meer van Ton-. . 
dan o, alwaar in 1830 de Italiaansche reiziger 
Carlo di Vidua de brandwonden bekwam, die 
hem op do reed© van Ambon deden bezwijken 
(zie Bickmore „Reizen in den O.-I. Archipel”, ' 
II, blz. 59 en Graafland, I, bl. 15). Het is bijna-" 
cirkelrond met ongeveer 100 M. middellijn en 
780 M. boven zee. De omwalling is zeer laag, valt 
steil naar binnen af en zal circa 2 K.M. door-

van

A fY

snede bezitten. Op den N.-O. rand liggen 
enkele solfataren en modderwcllen. Het water 
in liet meer is grijsgeel van kleur. Ondanks de 
aanwezigheid van zwavel en warme modder- 
bronnen in het meer is dit zeer vischrijk. Do 
diepte bedraagt van 10—12 M.

LAHÉWA. Kleine nederzetting aan de Noord
kust van het eiland Nias (residentie Tapanoeli). 
Door een karreweg is do plaats verbonden met 
de hoofdstad Goenoeng Sitoli.

LAHIA KUTEJENSIS Hassk., fam.

;
Bom-

bacaceae. Boom van Borneo met groote, helder- 
roode bloemen en vruchten, die veel op die 
van de Doerian gelijken. Wegens de eetbare 
vruchten hier en daar op Java aangcplanl. 

LAHOEROES. Statie van dc R. K. missie in
Béloe, residentie Timor en Onderhv

LAIKANG. District der onderafdceling Ta- 
kalar (afdceling Soenggoe-Minasa, gouvt. Cclc- 
bes en onderh.). Na de inlijving in 1863 van 
Bangkala en Binamoe bij het directe Gouver- 
nemenlsgebied was Laikang nog tot 1908 het 
eenige rijk met recht van zelfbestuur der voor
malige confederatie der Tocratea-landen, die 
een verbond van onderlinge hulp en bijstand 
hadden aangegaan en waarvan Laikang de 
jongste of minste was. In 1908 (Ind. Sl b. no. 
253) is het, in overeenstemming met de wen- 
schen van hoofden on bevolking, bij het recht
streeks bestuurd gebied ingclijfd.

De rivier van Laikang ontspringt uit het 
Popolowaro-gebergte, loopt W. naar dc grenzen 
van het rijkje, komt in het Gouv.-gebied tus- 
sclien Boekooloe en Batoelappa, blijft als Pasim- 
bangan-rivier in dezelfde richting doorloopen, 
neemt, even voor zij den grooten weg snijdt, de 
SaJo-ljinranaja en de S. Lampé op en valt li 
K.M. meer benedenwaarts in zee. Zij is niet 
bevaarbaar.

:

i
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LAIS (of SOENGEI LIMAU). Onderafdceling 
der afdceling Lëbong, residentie Benkoelcn,

dc hoofd -van 1853 tot 1861 ressor- aan de kust gelegen ten Noorden van 
plaats Benkoclen. Zij is verdeeld in liet district 
Këtaoen en de marga’s Laïs, Palik, Airbësi, 
Kërkap, Sëmitoel, Bermani Përbo en Bang 
Hadji, benevens de zelfstandige pasar Laïs mot 
ruim 500 zielen, totual voor de onderafdceling 

24.000 zielen, over een oppervlakte 
3117 K.M.2. Voornaamste plaatsen zijn Laïs, 
de hoofdplaats en zetel van den controleur op

van
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39 K.M. benoorden de hoofd plaats Benkoclon, 
aan den mond der gelijknamige rivier, die op 
den Bt.-Gëdang Oeloc Lais onstpringt. Vorder 
verdienen vermelding Kotaoen (zie aldaar), Bin- 
toenan, Palik, Kërkap en Auor Gading. De 
grenzen der hoofdplaats Lais vindt men in 
Bijbl. S009 ; over de adat lëmbaga Laïs, zie 
adatrecht bundel XX. . (Zie/ verder onder BEN- 

LÖBÖNG)M !<*&/
. Zie VALLEN.

LAIWOEI. Zelfbesturcnd landschap, omvat 
tendo het grootste deel, ^ 5506 K. M.a, van het 
Z. O. schiereil. van Celebos. Het vormt de onder- 
afdeeling Këndari der afdccling Oost-Celebes ; 
er behooren verscheidene eilanden toe, waar
van de voornaamste zijn : Tjampëda, Bocngkoe- 
toko, Bahoeboehoe en Labengki. (Het eiland 
Wowoni behoort tot het landschap Boeton, 
doch is, omdat het van Këndari gemakkelijker 
te bereiken is, tot de onderafdeeling Këndari 
gebracht). Ten N. grenst Laiwoei aan het zelf be
sturend landschap-Boengkoe, ten O. aan de Mo- 
lukkenzee, ten Z. aan straat Tioro, ten W. aan 
de landschappen Poleang en Roembia van het 
zelfbesturcnd landschap Boeton en aan Loewoe 
(onderafdeelingen Kolaka en Malili). Het groot
ste deel wordt ingenomen door tot 1500 M. 
oploopend, met dicht bosch bedekt bergland, 
waartusschen men ten W. van de hoofdplaats 
Këndari, doch daarvan door breede heuvel
ruggen gescheiden, cene grooto vlakte aantreft, 
het stroomgebied der Konawi rivier met het 
A. Opa moeras en het Rate Rate moeras. Deze 
rivier, die in dc onderafdeeling Kolaka op het 
Mekongka-gebergte ontspringt, doorstroomt 
Laiwoei in O.-lijke richting on valt onder den 
naam Sampara bij Moeara Sampara in zee. 
Andere belangrijke rivieren zijn ten N. van dc 
Konawi de uit samenvloeiing van de Laa on 
La Lindoe ontstane La Solo en in het Z. dc 
Roraja, Laeneja on Kolono-rivieren, die in straat 
Tioro uitmonden. Van de baaien is de voor
naamste in het Z. die van Kolono, in het O. 
zijn de belangrijkste de Staring- en de Vosmaer- 
of Këndari baaien. Overigens vindt men aan de 
O.-kust tal van goede ankerplaatsen, o.a. Moeara 
Sampara, Sawa en Mandiodo, die bij aanbod 
van genoegzame lading door K. P. M. booten 
worden aangedaan. Do 52.000 zielen tollondo 
bevolking (in J9I3 bedroeg het aantal gere
gistreerde volwassen mannen 13.560) woont 
groolendeels aan do kusten en in de Konawi- 
vallei. Ze bestaat vnl. uit To Lëlaki, dc eigenlijke 
bevolking on tal van lieden van uitheomschon 
oorsprong, Makassaren en Boogincezen, Boeton- 
neezon en Moonareezen. Do inheemsche bevol
king is heidensch, de Makassaron en Boeginec- 
zen hebben den Mohnmmedaanschen gods
dienst aangobracht; de invloed hiervan is bij 
sommige gebruiken merkbaar. De bevolking 
staat oj) lagen trap van ontwikkeling; dc voor
naamste ondeugden zijn dobbelen en drinken. 
Van koppensnellen hoort men sedert onze in
menging in de inwendige bestuursaangelegen
heden niet meer. Te Këndari is ocne landschaps- 
school gevestigd. De gezondheidstoestand der 
bevolking wordt als ongunstig beschreven 
(malaria en syphilis). De hoofdmiddelen van 
bestaan zijn landbouw (rijst en mais) en inza
meling van boschproducten (damar, rotan en 
timmerhout). De landbouw voorziet nog niet

genoegzaam in do behoefte aan levensmiddelen 
voor de bevolking. Grooto wegen zijn nog niet 
aangelegd, do geringe dichtheid der bevolking 
maakt den aanleg daarvan vooralsnog ónmo
gelijk, terwijl de rivieren een vrij goeden af- 
voerweg voor de producten uit het binnenland 
vormen. Dc voornaamste plaatsen zijn door 
onverharde paardenpaden of voetpaden met 
elkaar verbonden. Hot bestuur berust bij den 
zelfbestuurdcr, bijgestaan door een hadat. Het 
landschap is verdeeld in 16 districten. Oor
spronkelijk was het eeno vereeniging van zelf
standige landschappen, elk onder eigen bestuur, 
doch waarvan de radja van Këndari, de tegen
woordige zelfbestuurdcr, mot zijn hadat de 
voornaamste was. Laiwoei is het eenige land- 
sehap op Cclebes, welks verhouding tot het 
Gouv. op den voet van een lang politiek con
tract en niet door de Korte Verklaring is ge
regeld. De vorst heet Sao-Sao en heeft weinig 
macht (Sarasins, Reisen, I. 379; T. A. G. 2de 
Serie, deel XXXI, bl. 188 en v.). /.! )■- -

LAJA. Een der districten van de ónderafdee- 
ling Maros (zie aldaar en onder BERGREGENT- 
SCHAPPEN) der afdeeling Makasser, gouver
nement van G'elebes en Ond.

LAJAN. Zie VAARTUIGEN.
LAJANG-LAJANG. Collectief-naam voor Gier

zwaluwen op Sumatra; L. bëtoel, Macropteryx 
comala; L. këtjil, Chaetura leucopygialis; L. gë- 
dang, Chaetura gigantea, leucopygiales.

LAJANG (IKAN) (mat;.). Zie MAKREELACH- 
TIGEN.

LAJANG LAJANG BABI of SAWAI, ook 
KAPÈH-KAPÈH. Naam in West-Sumatra voor 
eeno Spitsvogel-soort, Artamus leucorhynchus. 
Op do Aroe-eilanden heet Artamus papuensis 
Kasser-frafoe en op de Keieilanden Mentjiwat. 
Op Goram heet Artamus leucorhy7ichus Mankoebi.

LAJOE (KI) (soend.). Zie ERIOGLOSSUM.
LAJOER (jav., soend.). Zie MAKREEL

ACHTIG EN.
LAJOLO. Eon dor districten der onderafdce- 

ling Saleier (zie aldaar), afdeeling Bonthain, 
gouvernement Celebes en Ond.

LAJOLOSCH. Zie MAKASSAARSCH-BOE- 
GINEESCHE TALEN.

LAJONGAN(?). Naam in West-Sumatra voor 
een ckstorachtigon vogel, Cissa minor.

LAK (Gummi S. Besina Laccae). Het product 
van een in geheel Indië voorkomend insect, als 
schildluis Carteria Lacca Kerr. De wijfjes zetten 
zich na de bevruchting in groot getal vast aan 
de jonge twijgen van verschillende planten, en 
scheiden daar eene roodo massa uit, die de insec
ten allengs goheel omhult on ook de takken met 
een dikke harslaag bedekt. De lak-schildluis leeft 
vooral op Schleichera trijuga (zie SCHLEÏCHE- 
IIA) en ook op Croton, Ticus, Butea* Zizyphus. De 
met do schildluizen en hun excreet bedekte twij
gen worden afgesneden en soms zonder nadere 
bewerking in den handel gebracht ; dat is de stok- 
lak (stick lac, lacca in baculis). Het excreet be
staat hoofdzakelijk uit hars, doch bevat ook nog 
5—io % eenor roode kleurstof, verwant aan co
chenille (zie aldaar); dezo kleurstof, door uit
kneden of uitkoken van de 'hars gescheiden, 
wordt als verf verkocht. Zij heet 1 a c-1 a c en do 
meer gezuiverde waar lac d y o. De hars blijft 
na deze afscheiding der kleurstof als samengebal
de korrels achter (sand or secd lac, lacca in gra-

KOELEN en 
. -' LAIS (mal.).

■
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— belast is. Als de Laksamana bij uitne-nis); deze worden wel gesmolten tot koeken (lum 
or bloc lac, lacca in massis) en meer nog warm 
geplet tot dunne platen, die als schellak (shel lac, 
lacca in tabulis) algemeen bekend zijn. De gewo
ne schellak, zoo als deze uit Eng.-Indië wordt 
aaugevoerd bevat nog wisselende hoeveelheden 
roode kleurstof en is dionsvolgcns oranjegeel tot 
bruinrood van kleur; in Europa wordt zij wel 
met chloor gebleekt en komt dan als witte stan
gen in den handel. Lak dient voor vernis, voor 
kit, als bestanddeel van vuurwerk, maar vooral 
voor de bereiding van zegellak; de beste soort 
van rood lak bestaat uit schellak (4 d.), terpen
tijn (1 d.), cinnaber (1 d.). en een weinigje ben

den reuk; zwart lak bevat in plaats 
cinnaber beenderkool; goudlak wordt met brons- 
poedcr aangemengd. De winning van lak schijnt 
nog uitsluitend op het vasteland van Indië plaats 
te hebben; de stapelplaats is Calcutta. Zoowel do 
lak-hars als de lak-klcurstof is een niet onbelang
rijk handelsartikel.

LAKAHIA. Een eiland in de gelijknamige 
bocht, welke bocht de mond van de Etnabaai 

de Zuidkust van West Nieuw-Guinea. 
Mogelijk werd dit eiland reeds bezocht door 
Willem Jansz. met het jacht Duifke. Op het 
eiland wordt steenkool gevonden. De bevolking 
staat op pen zeer lagen trap van beschaving 
en is moordzuchtig; zij spreekt eene afwij
kende taal van die harer Westelijke buren en 
treedt weinig in handelsrelatie met vreem
delingen.

LAKAHIA (BOCHT VAN). Zie ETNABAAI.
LAKATONG. Een der districten van de onder- 

afdeeling Takalar (zie aldaar), afdeeling Soeng- 
goe-Minasa, gouvernement Celebcs en Ond.

LAKOEM (mal.). Zie VITIS.
LAKOR (LEIKOR). Eiland, behoorende tot 

de Zuidwester-eilanden en meer in het bijzonder 
tot de Lèti-groep (zie aldaar), slechts weinig 
boven de zee verheven, oppervlakte 175 K.M.2. 
Het bestaat uit koraalkalk. Ofschoon over het 
algemeen kaal en onvruchbaar, zoodat 
scheidene plekken geen gras of struikgewas 
gevonden wordt, bestaat er toch nog een vrij 
sterke veestapel. Riviertjes ontbreken er ge
heel, zoodat de bevolking, in 1888 geschat op 
3100 zielen (toen allen heidenen, thans voor 
de helft Christenen), drinkwater uit gegraven 
putten benuttigt, terwijl het vee zich drenkt 
met het water, dat zich in den regentijd 
in kuilen verzamelt. Alleen in den O.moesson

wezen
mendhoid wordt Hang toowah beschouwd, de 
held van een gelijknamig Maleisch romantisch 
verhaal, die als een voorbeeld van dapperheid 

zijn Vorst, den Sultan vanen getrouwheid aan 
Malaka, wordt geroemd.

LAKSCHILDLUIS. Zie SCHILDLUIS. 
LAKSJMÏ. Benaming van de uit de zee gebo- 

overvlocdschenkster, de gemalin van Wisjnoe 
HINDOEÏSME), de godin der schoonhoid

ren
(Zie
en der fortuin.

LALAJ (soend.). Zie VLEERMUIZEN, IN- 
SEKTENETENDE.

LALAKISCH. Zie BOENGKOESCH-MORI- 
SCHE TALEN.zoë voor van

LALANG. Rivier in de residentie Palembang, 
die ontspringt op liet grensgebergte tusschen 
Palembang en Djambi. Zij stroomt aanvan
kelijk in Djambi en op de grens Djambi-Palem- 
bang in algemeen O.lijke richting tot Ma. Bahar 
in de Koeboestrcken, waar zij de op ditzelfde 
gebergte ontspringende S. Bahar, die even te 
voren door de S. Kandang is versterkt, op
neemt. De Lalang stroomt vervolgens in alge
meen O.Z. O. richting verder, om bij Tandjoeng 
Pëdada zich te vereonigen met de A. Tjalik en 
bij hare uitmonding in zee, hare wateren toe 
te voegen aan de Banjoe Asin^ Zij heeft een 
lengte van 202 K.M. en een stroomgebied van 
11.166 K.M.*; zij is over een lengte van ruim 
180 K.M., van hare monding, tot Ma. Bahar, 
voor zeeschepen bevaarbaar. Bij vloed loopt 
het zeewater op tot ver boven Ma. Bahar.

LALANTJANG. Zie VAARTUIGEN.
LALANTJARAN. Zie VAARTUIGEN.
LALAT (mal.). Zie LALëR.
LALA WAK (soend.). Zie KARPERACHTI

GE N.
LALËR. Javaansche

vormt op

■*c

naam voor Vliegen 
(Lalat, mal., Laleur, soend.).

LALEUR (soend.). Zie LALëR.
LALIDJIWA. Een op 2515 M. hoogte in de 

afdeeling BangiJ, residentie Pasoeroean, op een 
klein plateau tusschen den Këmbar en den 
Ardjoena, gelegen pasanggrahan, nog al bekend 
geworden, omdat bestijgers van den G. Walirang, 
die van Trctès komen, gewoonlijk aldaar over
nachten.

op ver-

LAMAKERA (STRAAT). Zie BOLING EN 
LAMAKERA (STRAAT).

LAMAKNEN. Zie LEMAKNEN,
LAMALËRAP. Kakangschap 'op Lomblèn, 

onclcrafdecling Adonara en Lomblèn, der afd. 
Flores7 residentie Timor on Ondcrh. Hierin ligt 
een Christendorp, dat uitsluitend 
vischvangst leeft.

LAMATTI. Een der districten van do on- 
der-afdeeling Sindjai (zie aldaar) der afdee
ling Bonthain, gouvernement van Celebes en 
Onderh.

LAMBEÜSÓË of KOEALA, met (sinds 
1909) Lam Mè en Lam Nó. Een tot de ondcr- 
afdeeling Tjalang der afdeeling Westkust 
Atjèh behoorend landschap rnet 1120 gere
gistreerde mannen (uit. 1915), waarvan do helft 
in eigenlijk Ka. Lambeusóë, dat 13 K.M.a groot 

ruim 1600 inwoners telt. Het complex 
wordt begrensd door Koeala Daja in het N.W., 
den Indischcn Oceaan in bet Z.W., (Koeala) 

| Oenga in het Z.O., en Oenga’s onderhoorigheid 
Pantè Tjeureumén met Sabét in het N.O..

kan gearbeid worden, en dan nog slechts op 
de N.kust tusschen Poerlira en Werwarang. 
Lakor schijnt zich wel te eigenen voor den 
aanplant van tabak; de meeste tabak toch, 
die op de Lèti-eilanden gebruikt wordt, komt 
van dat eiland. De zee is rijk aan schild
padden, die echter door de bevolking niet ge
vangen worden. Voor de bevolking zie LÈTI- 
GROEP.

van do

Vgl. G. W. W. 0. Baron van Hoëvell, T Bat. 
Gen. XXXIII, bl. 225; Riedel, De sluik- en 
kroesharige rassen, blz. 365; Zeemansgids V 
(1908), blz. 18. A»Vj?'
, LAKSAMANA. De naam van den broeder en 
nelper van Rama, den held van het gedicht 
Ramayana; ook de benaming van een der rijks- 
grootc-n, welke in verscheidene Maleischo staatjes 
worden aangetroffen en die met het beheer van 
het zeewezen, — vaak ook van het geheele krijgs-

van

l.S <;J I
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N.-O.—Z.-W. worden achtereenvolgens Lam Nó, 
Lam Mè, on eigenlijk Koeala Lambeusöë dóór
stroomd door de Krooëng Lambeusöë, waarvan, 
nadat zij zich in haar benedonloop heeft ge
splitst in een N.-W. stroomende Krooëng Da ja 
en een Z.waarts vloeiende Koeala Lambeusöë, 
laatstgezegde de grens vormt met het land- 
schap Koeala Daja. Een in 1901 aangelegde 
5 M. brcede weg met ijzeren brug over de 
Ba bah doea, verbindt Koefa Lambeusöë en 
Lam Nö, en voort vandaar naar den voot van 
den Glé Groetèë. Het land levert rijst op, ge
teeld op ladangs en op van regen afhankelijke 
sawahs, méér dan noodig voor de eigen be
hoefte, zoodat uitvocr plaats heeft. Van de vele 
sagopalmen langs de Lambeusöë oevers worden 
sago en bouwmaterialen verkregen. Suikerriet 
en tabak worden geteeld voor eigen consumptie. 
Klappers groeien in de kuststreek in menigte, 
maar copra wordt niet gemaakt. Het te veel aan 
klappers vindt afname in het binnenland. De 
poper-uitvocr is niet belangrijk. De veestapel, 
vooral karbouwen en schaarsche runderen, 
gaat goed vooruit. Verder leeft de bevolking 
van vischvangst en inzameling van bosch- 
producten. Keudè Lambeusöë, vroeger do 
drukste pasar van de Daja-streek, wordt te
genwoordig overtroffen door Lam Nö. De export 
van het land wordt verhandeld te Lhong en 
te Tjalang. De invoer van zaken uit Pcnang 
vindt via Tjalang plaats. Een aantal prauwen 
onderhoudt de vaart op Tjalang, Lhö^Kroeët 
en Oelèc Lhcuë. T. Nja ftMöct neemt hetbestuur 
waar tijdens de minderjarigheid van den recht
hebbende: T. Keudjroeën. Zie DAJAcn OENGA, 
Verder: Bijdragen t/d T. L. en Vk. v. N.-I., 
Deel 60 (1911), bl. 384.

LAMBOE. Zie VAARTUIGEN.>
LAMOEROE. Landsehap, deel uitmakende 

van Boni op Gele bes, dat zich ten N. der voor
malige Bcrg-regentschappcn (zie aldaar) langs 
den linkeroever der Walannaé-rivier uitstrekt. 
Het wordt begrensd ten N. door Mario ri wawo, 
ten O. door Boni, ten W.door Taneto on ten Z. 
door do voormalige Noordcrdistricten (zie al
daar). Do bodem is zeer bergachtig on rijk aan 
bosschon; ongeveer 1880werd de oppervlakte van 
Lamoeroe op ^ 800 K.M.* geschat, waarvan 
slechts 70 K.AI.2 zouden bebouwd zijn. Het O. 
gedeelte, aan do genoemde rivier gelegen, schijnt 
liet moest bevolkt te zijn. Verscheidene zijtakken 
der Walannaé doorstroomen het land: o.a. de 
Lataboc, Lamoeroe en Padoeppa, die echter 
geen van alle bevaarbaar zijn; do hoofdrivier is 
in Lamoeroe slechts voor inlandscho vaartuigen 
toegankelijk. Voorde paden, die Lamoeroe door
kruisen, zie Van Staden ten Brink, „Zuid-Celo- 
bos”, bl. 184.

In 1090 word Lamoeroe bij testament van 
Radja Palalca met andere landen aan de Comp. 
afgestaan, doch in 1820 weder aan Boni terug
gegeven; bij het contract, in 1800 met Boni ge
sloten, werd Lamoeroe daarin begrepen, en alzoo 
bij hot Ned. gebied ingclijfd, doch aan Boni als 
leen teruggeschonken. Thans maakt het deel uit 
der onderafdceling Bone, dor gelijknamige af- 
deeling van liet gouvernement Celebes en Ou
de rhoorlgh cd en.

LAAIOETJANG (mal. ? volgens Bleeker). Zio 
GRONDELS.

LAMONGAN. Afdeeling en regentschap (met

gelijknamige hoofd plaats) van de residentie Soe- 
rabaja, Dc afdeeling is verdeeld in drie controle - 
afdcelingen: 1. Lamongan (districten Tëngahanen 
Gocnoeng Kèndëng), 2. Léngkir (districten Alan- 
toep en Lengkir) en 3. Karanggënëng (districten 
Karanggëneng en Patjiran). De afdeeling neemt 
een doel van dc Solo-vallei en . van de deze 
insluitcnde heuvelrijen in. Zij wordt ten N. 
begrensd door de Java Zee, ten O. door de afd. 
Griseo, ten Z. door de afdeelingen Modjokêrto 
on Djombang en ten W. door het Rcmbangsche 
regentschap Bodjonegoro. Het Oostelijk deel 
der vlakte behoort tot de Bëngawan djëro 
(zie aldaar); deze ligt dus niet geheel in de 
afdeeling Grisee. Ter voorziening in do groote 
schaarschte aan levend water, die zich in nage
noeg de geheele afdeeling doet gevoelen, heeft 
de bevolking sedert ongeveer honderd jaren 
een groot aantal bevloeiings-vijvers (wadoeks, 
vergaarkommen) aangelegd. Er zijn in deze af
deeling petroleumbronnen. Op de heuvels in 
’t Zuiden vindt men uitgestrekte djatibosschen.
Over het groote nut der wadoeks zie De Haan 
in Onderzoek mindere welvaart. Samentrekking 
afdeelingsverslagen irrigatie Soerabaja, Bijlage I.

zeer
workzamc vulkaan in Pasoerocan; bestaat uit 
een ouderen kegel, de Tarocb (1068 AI.), waarop 
later do jongere Lamongan (1609 AI.) is opge
bouwd ; een derdo oud eruptiepunt ligt wat meer yf 
Oostelijk (zie kaart in Jaarvers]. Top. Dienst/' 
1913, p. 158). Do eerste on tot nog toe eenige 
volledige terrein beschrijving werd gegeven door 
Fennoma in Jaarb. Alijnwezen 1S86. Wet.
Gcd. 73, waar ook op blz. 93 alle bekende erup
ties zijn opgegeven (zie ook bij Junghuhn, Java 
III. 1125); vooral in de jaren 1840—1850 
vertoonde de Lamongan een hevige activiteit. 
Fennema geeft ook een beschrijving van 39 
parasietkraters, die langs mantel en voet 
van den Taroeb (niet van den eigenlijken La
mongan) te vinden zijn, welk aantal door 
Verbeek (Java 118) nog met enkele werd aan
gevuld. Die kleine kratertjes bevatten dikwijls 
meren, die aan het landsehap een schilderachtig 
aanzien geven. — De Lamongan is een der 
weinige vulkanen van Indië, waarvan bewezen 
is, dat zij in historischen tijd echte lavastroo- 
men hebben doen uitvloeien. Over de, betrek
kelijk zwakke, erupties na 1SS6 zie hot Nat. 
Tijdschr. v. Ned.-Indië.

LAMPALI. Zio AIUZIEK en AIUZIEKIN- 
STRU AI ENTEN.

LAMPATOE (mal.).
LI Al PATO.

LAMPÉHONG. Districtshoofdplaals, zie bij 
BALANGAN.

LAMPËS (jav. soend.). Zie OCIMUAI.
LAMPOEJANG(mal., minangk., jav., soend.).

Zio ZINGIBER ZERUAIBET.
LAMPONGAAP of Laponderaap (Macacua ne- 

mestrinus L,), bërook (mal.), bankoei (?Ban- 
djermasin), bohooronde tot do familie der 
Alccrkattcn (zio aldaar), onderscheidt zich door 
korleren staart (ongeveer een derde der lichaams
lengte) van den Javaanschen aap. De bovenzijde 
is donker olijfbruin, do buikzijde lichter, het ge
zicht vleeschkleurig, do kruin zwart. Een kleinere, 
donkerder gekleurde vorm van het eilandje Zuid- 
Pagèh (Alentawei-eil.) is als M. pagensis Aliller 
afgescheiden. Do Lampongaap bewoont Achter-

LAAIONGAN. Betrekkelijk lage, doch
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met liet Soendaneesch, anderzijds met het Ba- 
taksch, meer dan met liet Maloisch van Midden- 
Sumatra. Hetzelfde kan men zeggen van den 
woordvoorraad. Ten opzichte van de eenvoudig
heid der woordvorming staat het Lampongsch 

met het Maloisch gelijk. Het Lam-
het

Indië, Sumatra, Banka, Borneo en naburige 
kleine eilanden. Hij leeft in laaggelegen streken 
in troepen en voedt zich met vruchten en in- 
sekten. In Bon koelen en de Padangsche Boven
landen wordt hij afgericht op het plukken van 
kokosnooten.

LAMPONGBAAI. Groote, geheel schoonc, 
matig diepe", ruim 2o zeemijl het land indrin
gende en om de Noord versmallende baai aan 
de Zuidkust van Sumatra.

De Oostkust blijft benoorden den steilen, 
rotsigen, met hooge boomen begroeiden Varkons- 
hoek, welke door een lagen, kalen, rotsigen 
bergrug verbonden is met het hoogcrc binnen
land, steil; daarvóór liggen de uit lichtgelen 
zandsteen bestaande eilandjes Mëngkoedoe en 
Sikapal, bewesten welke de uitloopers van den 
massieven vulkaan Radjabasa met een dubbel- 
top tot bijna aan zee afvallen. Bij Kalianda 
heeft men een gedeelte wit zandstrand, waar
op groote steenen liggen, waartusschcn warme 
bronnen ontspringen en verder loopt langs het 
strand een heuvelland van afwisselende hoogte 
met hier en daar vlakke gedeelten, waaronder 
enkele drassige, waarvóór de Tjondongeilanden 
liggen. Bij Tjoekoe Tjimanoek, het oude Kraan- 
vogeleiland, vindt men witte kalkrotsen, bij 
de kampoengs Pandjang en Pëdada de kleine, 
maar volkomen beschutte Oostbaai met nauwen 
noordingang en matige diepten en bij Tëlok
bëtong, op het vlakke strand, den heuvel 
Koenjit.

De Westkust der Lampongbaai heeft talrijke 
baaien en baaitjes, gedeeltelijk beschut door 
daarvóór gelegen, heuvelachtige eilanden vanver- 
schillende grootte, waarachter de bergen oprijzen 
welke tot dicht bij zee afloopen, slechts hier 
en daar een smalle, bij den mond der riviertjes 
drassige kusstrook vrij latend.

Langs de baai vindt men bijna geen droog- 
valling, uitgenomen bij Tëlokbëtong, waar zij 
vrij breed is. Vóór de kust ligt een smal, be
trekkelijk steil koraalrif, dat bij en bezuiden 
Tëlokbëtong wat broeder is en eenige gevaren 
draagt, ■welke de rcede slechts weinig beschut
ten voor de inrollende deining. In de baaien en 
vóór de eilanden der Westkust liggen vele 
kleinere eilanden en riffen. Vóór de baai liggen 
de heuvelachtige Lëgoendi-eilanden, welke aan 
den Zuidkant steil uit zee oprijzen en waarvan 
het kleine Oenang, aan den Noordkust der groep, 
kale, roode rotsen heeft, benevens het hooge, aan 
alle kanten steil uit zee oprijzende Sëbesi met 
een dubbeltop en daar benoorden het heuvel
achtige, grillig gevormde fe'ëboekoe met steile 

•a^^ostkusip-Tusschen dit laatste en de Lëgoendi- 
groep ligt nog het lage, weinig begroeide, uit 
rooden klipgrond bestaande Sërdang en aan 
de N.0. zijde van Sëboekoe de rotsige Tiga- 
eilandjes. Zie Zeemansgids deel I.

LAMPONGSCH. De taal, die gesproken wordt 
in de Lampongsche districten, in Komëring Oeloe 
(res. Palembang) en de afd. Kroë (res. Benkoe- 
len). Zij omvat ettelijke tongvallen. Volgens de 
onderzoekingen van Van der Tuuk (zie aldaar) 
kunnen deze teruggebracht worden tot twee 
hoofddialecten, door hem genoemd Aboengsch en 
iabijan, welke in klankstelsel en woordenkeus 
aanmerkelijk, in grammatischen bouw weinig van 
elkaar verschillen. Het klankstelsel in ’l algemeen 
vertoont eenerzijds cene zekere verwantschap

ongeveer
pongsche letterschrift, dat weinig van 
Rëdjangsch en het Rèntjong verschilt, is een 
der vormen van het Sanskritalphabct, zooals 
zich dat in den Indischcn archipel ontwikkeld 
heeft. Van dit schrift bedienen de Lampongers 
zich ook om Maleisch en Javaansch te schrijven. 
Als schrijfmateriaal dienden vroeger bamboe, 
lontarbladeren en boomschors, tegenwoordig 
wordt algemeen papier gebruikt; ook voor 
minnebrieven, waarvoor het gebruik vroeger 
steeds bamboe vereischte, bedient men zich 
thans weinig meer van dat materiaal. De letters 
worden in de bamboe met een scherp werktuig 
gegrift, terwijl men op boomschors schrijft met 
een soort inkt of zwartsel, waarbij de stamvezel 
van den aren palm als pen dienst doet. De letter
kundige producten der Lampongers, waarvan 
tot nog toe weinig is uitgegeven, zijn deels in 
proza, deels in poëzie. Onder de prozageschriften 
vindt men grootere verhalen (s a r a m b a j), 
kleinere vertellingen (t j a r i k a, t j u r i t a), 
klagende uitboezemingen (h i w a n g), sprookjes 
(fc j e t j a wa an). Tot de poëtische voortbrengse
len belmoren: 1° de bandoeng'a, het volksdicht 
bij uitnemendheid, ook sagala genaamd in dio 
streken, waar men onder bandoeng een lang 
minnelied verstaat; Helfrich vermeldt deze 
liedjes onder de namen wajak en adi-adi ; 2° do 
pantoen's, waarschijnlijk van do Maleiers over
genomen; 3° een mengsel van bandoeng en 'pan
toen. De bandoeng bestaat uit 4 of 6 regels van 7 
lettergrepen ieder. Bij de vierregelige liedjes 
rijmt de 3e regel op den len, de vierde op den 
2en; bij de zesregelige rijmt regel 4 op r. ], 
r. 5. op r. 2, r. 6 op r„ 3. De pantoen's bestaan 
uit 4 regels, waarvan ieder 9 a 10 lettergrepen 
heeft; rijm als bij de bandoeng's. Tot de onge
schreven literatuur behooren volksverhalen, ver
tellingen, legenden, dierenfabels, o. a. do zoo 
belangrijke Dwerghert-verhalen, waarvan enkele 
door Van Ophuijsen (zie aldaar) in teksten ver
taling wereldkundig zijn gemaakt. Behalve ge
schriften in hetLampongsch zijn ook Maleische en 
Javaansche teksten onder de bevolking, maar in 
Lampongsch schrift, bekend. Do hulpmiddelen 
ter beoefening van het Lampongsch zijn nog 
sehaarsch; behalve de uitgegeven teksten, die 
alleen vooreen gedeelte van cene vertaling voor
zien zijn, bezitten wij eenige woordenlijsten, 
waarvan de uitvoerigste, door Helfrich samen
gesteld, uitsluitend betrekking heeft op den 
tongval van Kroë; voordekennis van het klank
stelsel en de spraakkunst heeft Van der Tuuk 
de voornaamste bijdragen geleverd. Reeds jaren

hetgeleden heeft deze geleerde gewezen op 
groote belang der bestudeering van het Lam
pongsch, dat hij als verbindingslid beschouwt 
tusschen de talen van Java on Sumatra; hij 
verwachtte daarvan niet alleen vermeerdering 
onzer kennis van het Kawi, maar vooral be
langrijke resultaten voor de algemeene taal
kunde van onzen archipel. De door hem ge
koesterde hoop, dat een wetenschappelijke be
oefening dier taal in liet land zelf zou worden 
ter hand genomen, is lot nog toe niet vervult

L ,
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do ondorafdcoling, Toelang Ba wang met do 
hoofd plaats AIënggala, standplaats van een con
troleur, en Sökampong mot do hoofdplaatsyéoc- 
kadana, standplaats van don bcsturendon jymbtc- 
naar (Controleur of Civiel gezaghebber]/l)e af-'.' 
doding Tëlokbëtong is verdeeld in cm onder- 
afdeelingen: Telokbetong met gelijknamige 
hoofdplaats (zie aldaar), standplaats van den 
Resident en van een Controleur, Kalianda 
met gelijknamige hoofd plaats, standplaats van 
oen Controleur of Civiel gezaghebber, Kota 
Agoeng met gelijknamige hoofdplaats, stand
plaats van een Controleur.

Sedert 1912 omvat de hoofdplaats Tëlokbë- 
tong ook het op 5 K.M. Noordelijk gelegene 
Tandjong Ka rang, dat mot Tëlokbëtong door 
derT aan TjcïcTë zijden bebouwden grooten weg 
verbonden is, en waar do Controleur gevestigd is.

c. Topografische beschrijving — rivieren. Hot 
Westelijk en Zuidelijk gedeelte van de residentie 
wordt ingenomen door een bergachtig terrein, 
dat in het Noorden vrij snel, in het Zuiden lang
zaam daalt naar de vlakte, clie het geheele mid
den en Oosten inneemt. Bedoeld bergachtigterrein 
vormt de Zuidelijke uiteinden van don Barisan- 
keten met twee ruggen, n.J. den Westelijken, den 
Boekit Sawah met do bovengenoemde toppen, 
steil naar de Sëmangkobaai afloopcnde en een 
meer Oostelijken met don in Benkoelen zich ver- 
heffendon G. Sëkintjau (1718M.)samenhangende, 
waarin als hoogste toppen: de Rindingan (150S 
AI.), de Kabawok (1641 Al.) en de Tanggamoes 
(2102 AI.), ook Sëmangkoberg of Keizerspiek 
gehecten (zie aldaar), welke rug zich daarna in 
Z. O. richting over de tusschen Sëmangko- en 
Lampongbaai gelogen driehoekige landpunt 
voortzot, met de toppen: G. Soelah (1105 AI.), 
G. Tanggang (1162 AI.) en G. Socak (413 AI.). 
Van dezen Oostelijken bergrug gaan Noordwaarts 
gerichte hellingen uit, waarin de toppen: G. 
Oeloe majoes (1789 AL), G. Poenggoer (1677 AL),
G. Kooboegajan (732 AL) en Boekit Bönatan 
(1688 AI.) — en Oostwaarts gerichte hellingen 
met den Takit Tebak (2115 AL) en den Takit 
Tjocmbi (1068 AL) als toppen.

AIct den bovengenoemden G. Soelah van den 
Oostelijken rug hangt een N.O. gerichte samen, 
waarin do G. Pësawaran (1661 AL), G. Ratai 
(1681 AL) en G. Bëtoeng (1240 Al.) als hoogste 
toppen voorkomen, on die ten Noorden van Tc- 
lokbutong ovorgaat in do heuvelreeks, welke zich 
verder langs do Oostkust van de Lampongbaai 
uitstrekt tot don kegclvormigen Radja Basa, die 
zich mot de toppen Radja Basa (1281 AI.) en 
Barilang (1181 AI.) op de Oostelijko der drie 
landpunten van dit gewest verheft.

Het bergland is voor een groot clccl vulka
nisch, hetgeen o,a. blijkt uit de warme bronnen, 
die er in worden aangotroffen, en de vele uitge
doofde vulkanen.

De voornaamste rivieren zijn: de Sëmang- 
korivior, de Wai Sëkampong, de Wai Sëpoetih, 
de Toelang Bawangrivier en de Alasoedji.

De Sëmangkorivier ontspringt in de residen
tie Benkoelen on stroomt tusschen de beide bo
vengenoemde Barisanruggen, waar in het böven- 
xtroomgobied het Sëmangko-plateau wordt 
getroffen. Dit is door een nauw dal verbonden 
met do vallei van den benedenstroom der rivier, 
die fn de Sëmangkobaai uitmondt, welke baai een 
grooten inham vormt, aan de Oost- en Wostzijdo

Literatuur : Rafllles, History of Java, Vol. II, 
Appendix bl. lxxi; H. Zöllingor, T. v. Ned.-Incl., 
9e jg. I, bl. 250 vgg.; H. N. Van der Tuuk, Les 
Manuscrits Lampongs, on possession do AL lo 
Baron Sloot van do Beelo 1868 (Aank. door P. J. 
Vetk, T. v. Ned.-Ind. 1868, II, bl. 336); ld., 
Vergelijkende woordenlijst van Lampongscho 
tongvallen, Tijdschr. v. h. Bat. Gen. XVII, bl. 
569 vgg.; ld., ’t Lainpongsch en zijn tongvallen, 
ibid. XVIII, bl. 118 vgg.; Id., Brieven betref
fende het Lainpongsch, ibid. XIX, bl. 362 vgg.; 
Id., Drie vertellingen in proza, in het Lam- 
pongsch, Bat. Landsdr. 1874; O. L. Helfrich, 
Proeve van een Lampongsch-Hollandsclie Woor
denlijst, bepaaldelijk voor het dialekt van Ivroë, 
Verli. Bat. Gen. dl. XLV; ld., Verzameling 
Lampongscho teksten, ibicl.; Id.T Bijdrage tot 
de geographischc, geologische en cthnographi- 
sche kenuis der afdeeling Kroe, Bijdr. t. t. 1. 
en vlk., 5de volgr., dl. IV, bl. 566; I<1^, Lam
poli gsche raadsels, spreekwoorden en «spreek
wijzen, ibid., 5de volgr., dl. VI, bl. 612-L'Cji. A.

Dwergnertver- 
.halen, ibid. 6de volgr., dl. II, blz. 109; ld., Het 
verhaal van „de visch en het eekhoorntje”, 
ibid. dl. 66, 3e aff., blz. 348.

LAMPONGSCHE DISTRICTEN. Landbe- 
s c h r ij v i n g. a. Oppervlakte, grenzen. De 
Lampongsche Districten vormen de zuidelijkste 
residentie van Sumatra met een oppervlakte van 
29.365 K.AL2, liggende tusschen 3°43' en 5°57' 
Z.B. en tusschen 104°18' en 105°54/ O.L. van 
Green wich.

Ten Noorden wordt dit gewest begrensd door 
de residentie Paleinbang met de Alasoedjirivior 
voor een groot deel als grensscheiding, terwijl 
een klein gedeelte dezer noordgrens n.1. in het 
westen wordt gevormd door de Alata Woloe 
(acht bronnen) en de Wai Pisang. Ten Wes
ten wordt het begrensd door de residenties 
Palcmbang en Benkoelen; de grens met Palem- 
bang wordt gedeeltelijk gevormd door de Wai 
Pisang, loopt verder over de bergtoppen G. 
Poenggoer en G. Oeloe Alajoes (deze laatste 
bergtop vormt tevens een der grensplaatsen mot 
de residentie Benkoelen); op de grens met do 
residentie Benkoelen worden van liet Noorden 
naar het Zuiden als bergtoppen aangetroffen: 
de zoo even genoemde G. Oeloe majoes, do G. 
Kooboegajen, Pondok Poewar, Takit Tebak, 
Takit Bogeloong Loentau, VVaingingi, Sordang, 

do navolgende toppen van den Boekit Sawah 
n.1. Ba wang Oeijoeng, Basalila, Kocboenitjik 
on Kokaboo. Ton Zuiden wordt do residentie 
bespook! door de wateren van Straat Soenda, 
die twee groote inhammen vormt n.1. de So- 
mangko- on do Lampongbaai (zie omtrent 
deze baaien de afzonderlijke artikelen); ten Oos
ten door do Javazeo.

Behalve de talrijke eilandjes bij de kust ge
legen, behooren administratief tot dit gewest nog 
de eilanden Krakatau mot Lang Eiland (Poelau 
Temiang) en Verlaten Eiland (Poelau Sertocng).

b. Administratieve indeeling. Deze residentie 
bestaat administratief uit 2 afdeclingen n.1. do 
Noordelijke: Sëpoetih-Toelang Bawang en de 
Zuidelijke: Tëlokbëtong.

De eerste is verdeeld in de onderafdoclingcn: 
Sëpoetih met Goenoeng Soogih als hoofd plaats, 
standplaats van een Assistent-Residcnt, be
stuurshoofd der geheele afdeeling en dor gonoeni-

Ophuijsen, Lampongschevan .
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Kalianda 1945 m.M.; Gedongtataiin J511 m.M.
In liet algemeen is het klimaat warm en voch

tig en ongezond. Zie ook KLIMAAT.
c. Gesteldheid van den bodem. Het gewest 

wordt, zooals boven werd aangegeven, ten 
Noorden van de Sëkampong-rivier in het Wes
ten ingenomen door een grensgebergte, waar
van de voet, naar het Oosten overgaat in een 
heuvelland en vlakte van groote uitgestrektheid. 
Van dit gedeelte van het gewest, ongeveer do 
afdeclmg Sëpoctih-Toelang Bawang omvattende, 
is het Westelijk gedeelte het vruchtbaarst en 
hoofdzakelijk waar zich do voet van het gebergte 
en het heuvelland bevinden. De streek tusschen 
do Wai Rarëm en den grooten weg Tërbangi- 
Mënggala is echter minder vruchtbaar, ovcnals 
de geheclc streek beoosten den weg, Goenoeng 
Soegih-Mënggala, dio voor een deel laag gelegen 
is en in den regentijd moerassig.

Economische toestand. Landbouw en 
cultures. De oppervlakte-verhouding van berg
streek (betrekkelijk klein en zich niet hoog ver
heffende) en de zeer uitgebreide vlakte is voor do 
watervoorziening der verschillende rivieren en 
voor sawahaanleg in dit gedeelte van het gewest 
bijzonder ongunstig; bovendien zijn de beken, die 
in de vlaktestrcek ontstaan, over het algemeen 
waterarm, terwijl de regenval, hoewel vrij grooi, 
toch onvoldoende is voor de sawahcultuur; voorts 
is door een plaatselijk onderzoek gebleken, dat 
een belangrijk deel van het terrein, hoewel laag 
gelegen, niet irrigeerbaar is. -y

Door deze omstandigheden én het feit, dat do 
Lamponger sawahaanleg en -bewerking zoo goed 
als niet kent, worden er dan ook weinig sawahs 
aangetroffen. De rijstbouw geschiedt slechts 
voor een klein deel op sawahs, maar hoofdzakclijk 
op droge velden (ladangs),waarvan men 2 soorten 
onderscheidt; de lalanggronden, die de voort
zetting vormen van de heuvelreeksen dwars door 
de moerasgronden, en do njapahgrondcn, dio 
langs de rivieren zijn gelogen. Kleine sawah- 
complexen vindt men in Röbang en aan de Wai- 
Aboeng. Ook het stroomgebied van de Sëmangko 
en Sëkampongrivier is gunstig voor de water
voorziening en voor sawahaanleg, doch de vlakte 
van de Sëmangkorivicr is slechts klein en het 
gebergte waarop de zijrivieren van de Wai Se- 
kampong ontspringen is niet bijzonder hoog, 
waardoor do afstroomende beken niet waterrijk 
zijn. Door de bevolking zijn met hulp en voor
lichting van Bantammers hier sawaheomplexen 
aangelegd, het uitgebreidst in de streek Wai Lima 
(onderafdeeling Tölokbelong) en op do koloni- 
satieterreinen nabij Gëdong Tataiin (onderaf
deeling Tölokbëtong), voorts kleinere uitge
strektheden langs de Sëmangko- on Lampong- 
baai, alsook langs den voet van den Radja Basa 
(onderafdeeling Kalianda). De bewerking dezer 
sawahs geschiedt, behalve op het kolonisatie 
terrein en in Röbang, door Bantammers in be
taalden arbeid, of wel zij krijgen de helft of een 
derde van de opbrengst.

Bij de sawahbewerking op de kolonisaticler- 
reinen wordt door de Javanen de ploeg gebruikt, 
waarvan de Lamponger zich ook begint te be
dienen; grootendeels geschiedt de loswerking van 
den grond dor sawahs nog door n iddel van 
vertreding door karbouwen, dan wel geheel mot 
behulp van den patjol.

De aanleg van ladangs geschiedt door eenigo

op velo plaatsen ingcsloten door de hellingen 
van de zoocvcn genoemde bergruggen.

De Wai Sëkampong ontstaat nabij do Pëma- 
tang Pisang op ’t grensgebergte met Benkoelen, 
neemt in haar bovenloop de Wai Ilahan, do Wai 
Sangharocs en de Wai Boeloh op, snijdt bij do 
kampong TcginÖnëng den grooten weg van Tölok 
bëtong naar Goenoeng Soegih, vertoont op eeni- 
gen afstand benedenstrooms van deze kampong 
een waterval, stroomt verder in Oostclijkc, 
daarna in Z.O. richting langs de kampongs Dja- 
mantën, waar zij bevaarbaar wordt, Gëdong, 
Goenoeng Raja, langs de stapelplaatsen Dja- 
boeng en Asahan en stort zich, na nog een moe
rassig terrein to hebben doorsneden, in do 
Javazee.

De Wai Sëpoetih ontspringt op de hellingen 
van den Takit Tebak, stroomt in haar bovenloop 
langs tal van welvarende kampongs, verder langs 
Goenoeng Soegih, neemt als linkerzij rivieren op 
de Wai Pengoeboean en niet ver van hare uit
monding in de Javazee de Wai Troesan, terwijl 
nog een weinig stroomafwaarts bij de uit veer
haven Tjabang de Wai Pëgadoengan als rechter- 
zijrivicr wordt opgenomen. Voorde monding van 
de Sëpoetih rivier bevindt zich een zandbank, 
waardoor de scheepvaart bij lagen waterstand 
wordt belemmerd. Tjabang heeft handelsge
meenschap met Palembang en Java; do kam
pongs langs de Wai Sëpoetih voeren goederen 
gedeeltelijk af over land naar Tëlokbëtong, ge
deeltelijk te water naar Mënggala en Palembang; 
in den Westmoesson is n.1. de Wai Sëpoetih met 
handelsprauwen tot Goenoeng Soegih bevaar
baar, in den Oostmoesson tot de vereeniging 
van de Wai Sëpoetih met de Wai Pëngoeboean.

De Toelang Bawang rivier, de voornaamste 
van het gewest, ontstaat uit de samenvloeiing 
van do Wai Ivanan en Wai Kiri nabij Pagër 
Déwa; de Wai Kanan ontstaat op haar beurt 
uit de samenvloeiing van de Wai Besai en Wai 
Ompoe nabij Pakoean Ratoe; de Wai Kiri uit 
de samenvloeiing van de Wai Soengkai en Wai 
Rarëm bij Nëgëri Oedjoeng Karang.

De Wai Besai ontvangt haar water uit verschil
lende riviertjes, die in Benkoelen op het grensge
bergte met de Lampongschc Districten ontsprin
gen n.1. op den Takit Tebak en Pëmataug Loen- 
tau; de Wai Ompoe ontspringt, evenals haar 
voornaamste linkerzij rivier de Wai Giham, in 
Benkoelen.

De Wai Rarëm neemt haar oorsprong op den 
Takit Tebak, terwijl haar linkerbijstroom de Wai 
Aboeng op de hellingen van den Oeloe Saboek 
ontstaat; bij Kota boemi vloeien deze samen 
en de rivier draagt dan verder den naam van 
Wai Rarëm (zie vorder afzonderlijk artikel 
TOELANG BAWANG).

De Noordelijkste rivier, tevens grensrivier met 
de residentie Palembang, is de Masoedji (zie 
aldaar).

d. Klimaat. De jaartemperatuur van het ge
west bedraagt gemiddeld 27° 0. De regenval is 
in vergelijking met de andere deelen van Suma- 
tra gering; de meeste regen valt in het Noorden 
voornamelijk van December tot Maart, wanneer 
een W.N.W.-wind waait. In de maanden Mei tot 
September waait een O.Z.O.-wind en valt weinig 
regen. De gemiddelde jaarlijksche regenval be
draagt voor: Tëlok bëtong 2555 m.M.; Kota 
Agoeng 2740 m.M.; Goenoengsoegih 2081 m.M

•;
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meest naar Batavia omdat de peperhandel zich 
steeds meer op Java concentreert. Slechts J,1 
mil. K.G. ging direkt naar het buitenland. De 
pryzen zijn aan groote schommelingen onderhe
vig (/ 15 tot / 37 per pikol) en dit brengt het 
groote bezwaar mede, dat de bevolking geen vol
doende zekerheid van bestaan heeft. De laatste 
jaren was de gemiddelde opbrengst 5 millioen 
gulden. Hiervan blijft een groot deel bij tusschen- 
handelarcn hangen, die door het verleenen van 
voorschotten, de peper vaak voor ƒ 10 per pikoel 
van den planter opkoopen. Ten einde dezen 
tusschenhandel \iit te schakelen werden op 
initiatief van het bestuur peperbeurzen opge
richt te Tandjong Karang en bij Tëlokbëtong.

Voor de toekomst is de zich steeds uitbreiden
de klappercultuur van groote beteelcenis. Het N. 
is minder geschikt, maar in het Z.zijn uitstekende 
resultaten verkregen, vooral in do omgeving van 
Tëlokbëtong, op de eilanden in de Lampong- 
baai, in Wai Lima en Poegocng en te Kalianda 
en Sëmangka. Ook bij deze cultuur worden het 
gebrek aan werkkapitaal, de praktijken van 
tusschenhandelaars en het ontbreken van een 
beurs, als ernstige nadeelen ondervonden. De 
uitvoer van copra is de laatste tien jaar belang
rijk toegenomen. De export naar het buitenland 
bedroeg in:
1905 ___ 2.000 K.G.
1900 .
1907 .
190S .

Na 1911 ging alle copra naar Batavia vanwaar 
de verdere verscheping plaats had. In 1913 en 
1914 beliep die export 41G.000 en 667.000 K.G. 
Bovendien werden in 1914 nog 2.528.000 stuks 
klappers voornamelijk naar Java en Palembang 
uitgevoerd.

Do rubbercultuur is nog in haar beginstadium. 
De uitvoer, die uit hevea en ficus (plantagepro- 
duct) en bosch-ficus bestaat, beliep IS ton in 
1912 on steeg tot 42 ton in 1913 en ongeveer 100 
ton in 1914. De uitvoer van koffie, welke hoofd
zakelijk op Java en Palembang is gericht, be
droeg in 1914 1.374.000 K.G. Van eenigc betce- 
kenis is verder de aanplant van vezelplanten, 
zooals manilahennep en kapok en van tabak, 
terwijl pinang en suikerriet voor eigen con
sumptie worden verbouwd.

Do Lampongscho Districten bevatten nog uit
gestrekte boschcomplexen, die zeer rijk zijn aan 
goede on duurzame houtsoorten o.a. tëmbësoe. 
De Lamponger mag zooveel timmerhout kappen 
als hij wil, zoowel voor eigen gebruik als voor 
den uitvoer, mits do hoornen nog niet door een 
ander in bezit zijn genomen, hetgeen uit bijzon
dere mcrktcekens blijken kan. Hij bewerkt de 
houtsoorten echter alleen voor eigen gebruik, - 
voornamelijk voor huizenbouw en het maken van 
prauwen. De exploitatie is veel in handen van 
Chineozen, die verzaagd hout leveren aan do 
hoofdplaats, aan de ondernemingen en in do 
laatste jaren vooral aan de Staatsspoor. Ook de 
handel in boschproducten wordt geheel door Chi- 
ncczen on een weinig door Palembangers be- 
heerscht. De Lamponger verzamelt alleen, 
neer hij in dirocten nood zit, de peperoogst is 
tegengevallen of er gebrek aan rijst is. Voornaam
ste producten zijn: rotansoorten, gom-damar, 
karet, gëtah pörtja, en in het N.O. djëloetoeng. 
Veel wordt ingezamcld in do Masoedji streek en

families gemeenschappelijk; hot uitpoten en 
wieden bezorgt elke familie afzonderlijk, terwijl 
bij don oogst meer gemeenschappelijke 
plaats heeft. Snijloon is hier een uitzondering, 
do eigenaar volstaat gewoonlijk met het goven 
van een feestje. Van den ladang-bouw is die op 
do talanggronden liet minst in trek, omdat zij 
gewoonlijk met zwaar, maagdelijk bosch zijn 
bedekt en daardoor meer en krachtiger arbeid 
vcreischen. Njapah-ladangs bevinden zich langs 
de oevers van de Wai Kanan, Wai Kiri, Toelang 
Bawang en Masoedjirivieren, die bij hoog water 
onderloopen en wegens de groote vruchtbaarheid 
van den bodem door den slibaanvoer, ruime 
oogsten leveren; een nadeel is echter, dat hier 
het te velde staando gewas door overstroomin- 
gen wol eens geheel wordt vernield.

Indien do rijstvelden een goeden oogst opleve
ren, hetgeen bij den ladangrijstbouw slechts mo
gelijk is, indic-n de droge tijd niet door regens 
wordt onderbroken en daarna het regenseizoen 
regelmatig verloopt, is de oogst voldoende voor 
de landbouwende bevolking; voor de bewoners 
der hoofdplaatsen, niet-landbouwers, alsmede 
voor de werklieden der ondernemingen van land
bouw moet rijst -worden ingevoerd, de laatste 
jaren gemiddeld 4500 ton per jaar.

De jaarlijksche opbrengst aan padi bedraagt 
voor de Lampongs ongeveer 500.000 pikol. Brei
den de Europeesche cultures zich nog meer uit 
en is de aanleg van spoorwegen in vollen gang, 
dan zal met het toenemend aantal koelies ook do 
behoefte aan rijst stijgen. Uitbreiding van den 
rijstbouw is dus een dringende eisch. Het gouver
nement tracht den roofbouw van thans zooveel 
mogelijk to vervangen door sawahbouw, maar 
stuit in zijn pogen op de geringe activiteit van de 
bevolking, die veel van de werkzaamheden 
tegen belooning overlaat aan Bantammcrs.

Behalve rijst wordt door een deel der bevol
king ook djagoeng als voedingsmiddel aange
plant en in tijden van rijstschaarschte knol
gewassen.

Voorziet de rijstbouw in de levensbehoeften 
van den Lamponger, de pepercultuur is een voor
name bron van inkomsten. In het geheel zijn 
voor dezo cultuur 7.500 bouws in gebruik ge
nomen, waarvan Sëpoetih en Sëkampong elk 

2500 bouws bezitten. Het zijn meest hellende 
terreinen waarop, nadat van den grond eerst een 
rijstoogst is gehaald, de tuinen worden aange
legd. Bijna iedere inlander heeft een pepertuin, 
maar ze tellen meestal niet meer dan 400 a

arbeid :=
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1909 .. ... 54.000 K.G.
1910 ___  32.000 K.G.
1911 ___  41.000 K.G.

4.000 K.G. 
17.000 K.G. 

------K.G.

,
i.

.1000 ranken. Groote aanplantingen komen na
genoeg niet voor wegens gobrek aan kapitaal 
voor het huren van koelies. Veel gebruik wordt 
gemaakt van de Bantammcrs als werkkracht in 
do tuinen, die daarvoor elk jaar in grooten getalo 

Java oversteken en tijdelijk in de residentie 
pluk geschiedt in de kust-

van
verblijf houden, 
streken omstreeks/ipril on Mei,in do bovenlanden 
iets lator. De bessen worden bijna uitsluitend tot 
zwarte peper verwerkt, de bereiding van witte ge
schiedt slechts in de afdceling Sëpoctih—Toc- 
langbawang, maar ook daar niet dan in geringe 
hoeveelheden. De uitvoer bedroeg in 1914 dan 
ook 13.100.000 K.G. zwarte, tegen slechts 574.000 
K.G. witte peper. Het grootste deel van het pro
duct wordt vervoerd naar Tëlokbëtong of naar 
Mënggala en vandaar o.m. door de Kon. Raketv. 
Mij. naar Palembang of Batavia gebracht, hot

wan-
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kunst betreft, deze wordt, in verband met don 
toenemenden invoer on gebruik van Europeescho 
lijnwaden, door vrouwen en meisjes thans min
der dan vroeger beoefend; gold in vroegere jaron 
als regel, dat een meisje niet mocht trouwen, 
voordat zij een zeker aantal sarongs (tapih’s) had 
goweven, thans wordt daaraan niet meer de 
hand gehouden. Hot weven geschiedt naar be
paalde patronen van verschillende kleur, dikwijls 
rijkelijk met gouddraad versierd. Voorts maken 
vrouwen on meisjes werk van het vlechten van 
matten on doozen.

Handel en verkeer. De handelsproductcn, 
welke worden uitgevoerd zijn, zooals reeds 
vermeld hoofdzakelijk peper, copra, bosch- 
producten en timmerhout en die van de onder
nemingen van landbouw: rubber en koffie. Wat 
handel en verkeer betreft kan dit gewest ver
deeld worden in: a. het Noordelijk verkeers
gebied, n.1. dat van do Toelang Bawangrivier 
met Mënggala als handelscentrum; b. de ver
keersgebieden in het Zuidelijk deel van dit 
gewest, omvattende: 1. dat van Soekadana en 
omstreken, waarvan Soekadana het handels
centrum en Laboean Maringgei de uitvoerhaven 
vormt, 2. dat van de Lampongbaai met Tëlok
bëtong en Oosthaven, en Kalianda als centra, 
3. dat van deSëmangkobaai met Kota Agoeng 
als handelsmiddelpunt.

De handel wordt in het Noordelijk dec-l voor
namelijk gedreven door Palembangers met han
delsprauwen langs de rivieren, die aan de Oost
kust uitmonden, terwijl voor het verkeer van 
Mënggala af stroomopwaarts langs de Toelang 
Bawangrivier en zijrivieren ook wegen zijn aan
gelegd ; in het Zuidelijk deel der Lampongs is ten
gevolge van de terreinformatie en van de omstan
digheid, dat de rivieren slechts over een klein ge
deelte bevaarbaar zijn, riviertransport uitgeslo
ten en geschiedt het verkeer tusschen binnen
land en havenplaats over landwegen, terwijl do 
kustplaatsen aan de Lampongbaai zooals Tara- 
han (Oostzijde), Batai, Poendoeh en Përdada 
(Westzijde) per prauw over zee verkeer met 
Tëlokbëtong onderhouden.

Voorts bestaat er doorstoomers van de Kon. 
Paketvaart Mij. geregelde gemeenschap tusschen 
Tëlokbëtong en de Oosthaven, Kalianda en Kota 
Agoeng onderling en met Java en plaatsen aan 
de Westkust van Sumatra, terwijl stoomschepen 
van verschillende maatschappijen Mënggala 
verbinden met Palembang en Batavia.

Van de landwegen worden genoemd : do grooto 
weg van Tëlokbëtong, gaande in N.-richting 
langs Tandjong Karang, Goenoeng Socgih naar 
Mënggala, lang 130 K.M.; van deze plaats gaat 
in Westelijke richting een binnenweg naar Pa- 
naragan, van hier binnenwegen Jangs de Wai 
Kanan en Wai Kiri en verder langs de Wai 
Besai en Wai Ompoe.

Van Tandjong Karang af leidt de groote weg 
in VV. richting naar Gëdong Tataan (kolonisatie 
terrein), daarna door de vruchtbare Wai Lima 
streek naar Soekamara, vervolgens in N.lijke 
richting naar Tandjoeng Kocmala,.. van waar 
deze weg eerst in W. daarna in Z.W. richting 
door de onderafdceling Kota Agoeng naar de 
hoofd plaats Kota Agoeng loopt.

Van af Goenoeng Socgih gaat een weg in W. 
richting langs de aan de Sëpoetihrivier gelegen 
kampongs o.a. langs Komëring, Boemi Hadji,

Rëbang, maar de bosschen nemen in rijkdom af; 
voor rotan, waarvan de uitvoer in 1914 nagenoeg 
322.200 Iv.G. bedroeg, heeft reeds aanplanting 
plaats; de uitvoer van damar bedroeg in het
zelfde jaar 885.500 K.G.

Do particuliere ondernemingen van landbouw, 
waar koffie, rubber en op een enkele tabak ge
teeld worden, nemen de laatste jaren geregeld in 
aantal toe. In verband met de lioogc rubberprij- 

in 1909 genoten de Lampongs nadien in bij
zondere mate do belangstelling van Europecseh 
kapitaal, zoodat bijna alle gronden van het ge
west in erfpacht werden aangevraagd. In 
band met dezen stroom van aanvragen werd toen 
om de belangen van de bevolking voldoende te 
behartigen, vastgesteld welke terreinen voor 
haar zouden gereserveerd blijven, welke voor 
boschreserven zouden dienen, terwijl het over
blijvende voor de erfpaclitaanvragers beschik
baar bleef.

Veeteelt. Voor veeteelt gevoelt de Lamponger 
weinig en hij besteedt daaraan dan ook weinig 
zorg. Behalve de karbouwen, die hij als trekdieren 
voor de karren gebruikt en die in de kampong 
gestald worden, heeft de bevolking nog vele kar
bouwen, die, vooral in het N. van het gewest, 
vrij in de bosschen rondloopen en eenmaal por 
jaar worden gevangen en in omheinde terreinen 
(kaudangan) verzameld. Dit gebeurt in den west
moesson, zoodra de moerassige gronden onder 
water staan, waardoor de karbouwen gedwongen 
zijn de hoogor.e gedeelten van het terrein op te 
zoeken; de eigenaren hebben dan gelegenheid een 
gedeelte hunner karbouwen naar hun kampongs 
te brengen, terwijl de nog geen merkteeken aan 
de ooren dragenden daarvan worden voorzien. De 
jonge dieren toch, die nog niet gemerkt zijn, krij
gen de kenteekenen (djarhoeng) van het moeder- 
dier. Van de andere ongemerkte oudere karbou
wen worden de mannelijke exemplaren, waarvan 
de horens langer zijn dan een bepaald aangeno
men maat,en de vrouwelijke,die reeds jongen heb
ben geworpen, het eigendom van den eigenaar of 
eigenaren van de kandang, terwijl de gemerkte 
karbouwen van een andere méga aan de bezit
ters worden teruggegeven tegen betaling van een 
losprijs van / 2.— tot ƒ 5.— aan den eigenaar van 
de kandang.

Visscherij. Een belangrijk en goed loonend 
middel van bestaan is de visscherij, zoowel die 
in zee, als op de rivieren. De zeevisscherij wordt 
het meest aan de Zuidkust beoefend, voorname
lijk in de Lampongbaai. De vangst wordt tegen 
baar geld aan opkoopers verkocht, die de waar 
naar de pasar te Tëlokbëtong of Tandjongkarang 
brengen, dan wel rond venten. Ook heeft wel een 
bereiden plaatts tot „gegesek” d.i. gedroogde 
visch, terwijl de reeds half bedorven visch wordt 
gekookt en gezouten en als „pindang” grooten 
aftrek vindt.
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Mijnbouw. Voor de exploitatie van ijzererts-, 
goud- en kopcrlagen werden in do onderafdeeling 
Tëlokbëtong in de laatste jaren mijnbouweon- 
ecssiën verleend; ook werden op eenige plaatsen 
in de binnenlanden steenkolen aangetroffen.

Industrie. Hoewel in de kampongs langs de 
groote rivieren de bevolking bedreven is in het 
maken van

■

f '
prauwen en hier en daar een goud

en zilversmid wordt aangetroffen, die zijn vak 
goed verstaat, beoefent de Lamponger geen 
bepaalde takken van industrie. Wat de weef-
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Sëgala Midar, verder in N.-richting langs Hadji 
Kagoengan naar Kotaboomi, waar ook een ver
harde weg uitkomt van Törbangi (12 K.M. ton N. 
van Goenoeng Soegih) uitgaande in W. richting. 
Van Goenoeng Soegih gaat in O. richting do 
groote weg naar Soekadana, verder eerst in 0. 
daarna Z. 0. richting naar do havenplaats La- 
boean Maringgci, terwijl van Soekadana een 
andere weg eerst in Z,0. richting,'daarna O. 
langs de Sëkampongrivicr tot Djaboeng gaat, 
ten slotto zich in N. richting ombuigt om ook 
te Laboean Maringgci uit te komen.

Tëlokbëtong is met de kampongs, langs de 0.- 
kust van de Lampongbaai gelegen, verbonden 
door een weg, die bij de kampong Tarahan in 
O. richting landwaarts buigt, later in Z. richting 
voert naar Kalianda (onderafdecling Kallanda), 
van waar deze weg zich langs de kampongs, 
aan den voet van den Radja Basa gelegen, 
voortzet on naar Kalianda terugvoert, met een 
zijweg naar de kustplaats Këtapang aan do 
Javazoo.

Sedert 1911 is het Gouvernement bezig een 
spoorbaan te doen aanleggen, beginnende bij de 
Oosthaven (Oostzijde van de Lampongbaai) 
nabij de kampong Pandjang, op + 10 K.M. 
van Tëlokbëtong gelegen, loopende in N. rich
ting naar Tandjong Karang. Deze 12 K.M. 
werd Augustus 1914 voor het publiek verkeer ge
opend. Driemaal per week is er aansluiting met de 
veerboot naar Java (Zie ook MÖRAK). Sedert No
vember 1915 is het deel in gebruik tot Tcginëneng 
(45 K.M.). De lijn zal verder N.-waarts door 
de onderafdeelingen Sëpoetih en Toclang Bawang 
in N.W. richting naar de residentie Palembang 
voeren, waar bij Praboemoelih aansluiting wordt 
verkregen. Waarschijnlijk zal een zijlijn van 
Tandjong Karang in W.-richting naar de Wai 
Lima streek en in ’t Noorden een zijlijn naar 
Mcmggala worden aangelegd.

Tot den aanleg van deze lijnen werd bij de wet 
van 30 December 1911 machtiging verleend. Een 
der inoeilijkstc vraagstukken was het uitkiezen 
van de plaatsen, waarlangs de spoorweg zou 
worden aangelegd. Naast technische spelen hier
bij vooral economische factoren een rol, en het is 
do groote vraag of de spoorweg moet aangelegd 
worden door streken, die reeds wat betcekenen, 
of door oerwouden, van welker ontginning men 
groote verwachtingen koestert. Een tweede moei
lijkheid bleek de voorziening in een voldoend 
aantal arbeidskrachten, daar uit do schaarschc 
inlandsche bevolking geen werkvolk kan worden 
verkregen. Door de oprichting van een eigen 
emigratie-dienst op Java kon langzamerhand 
in do behoefte worden voorzien. Gedurendo 1914 
wordon daarvoor ^ 5700 arbeiders naar Tëlok- 
bötong overgebracht; do inheemscho bevolking 
bleef tot nog toe werkeloos.

vooral door den aanleg van den Zuid-Sumatra 
spoorweg, oen toenemende vooruitgang te be
speuren.

Bevolking. Hot bevolkingscijfer is in 
houding tot de oppervlakte van het gewest' 
gering. Op uit. Dcc. 1905 bedroeg het luidens 
do ambtelijke opgaven 156.518, derhalve ge
middeld 5 per K.M.2 (146 Eur., 486 Ohin., 10(5 
Arab. en andere Vreemde Oosterlingen en 155.080 
Inl., van welke laatsten 79.888 m. en 75.192 vr.).
Do inheemscho bevolking behoort tot het Ma- 
leisclie ras; omtrent hare afkomst zijn verschil
lende gissingen uitgesproken (Junghuhn wees op ^ 
verwantschap mot do Bataks, Zollinger met de 
Soendaneezen); tegenwoordig neemt men aan, 
dat' zij is ontstaan uit een vermenging van 
eigenlijke Maleiers met do oorspronkelijke be
woners dezer streek.

De Lamponger is over het algemeen eenvoudig 
en sober in zijne levenswijze. Hij kenmerkt zich 
echter in andero opzichten door ijdelheid, 
als bijv. blijkt uit het geven van grootsche na
men aan zijne kampongs, uit het dragen van 
hoogdravende namen door de mannen en van 
kostbare versierselen door de vrouwen bij 
feestelijke gelegenheden. Hij is bereid tot groote 
uitgaven voor hotgeen zijne ijdelheid streelt. 
Met dio ijdelheid ook hangt zijn weerzin samen 
om in of nabij zijn kampong goed betaalde 
koeliediensten te verrichten, waarvoor h\j wel 
te vinden is op grooten afstand, indien geld
gebrek hem daartoe dwingt. Voorts is de Lam
ponger lichtgeloovig, hoewel hij, wat verstan
delijke ontwikkeling betreft, niet achterlijk kan 
genoemd worden. Tegenover zijne kinderen is 
hij zwak en toegevond. Vele jongelingen bren
gen den dag door met nietsdoen, en besteden 
den avond en een deel van den nacht aan 
vrijages. Aan zijn haat en nijd geeft hij dik
wijls op onwaardigo wijze uiting als door het 
indienen van anonyme, meesttijds leugenach- 
tigc klachten tegen zijn vijand bij het bestuur 
of door hem uit den weg te ruimen middels 
sluipmoord. Hoewel van don Lamponger niet 
kan gezegd wordon, dat hij ij vorig is, mag uit 
de omstandigheid, dat hij voor het verzorgen 
en het oogsten van zijn poperaanplantingen 
veol gebruik maakt van Bantammers, die voor 
hun arbeid een deel van den oogst ontvangen, 
niet de conclusie worden getrokken, zooals dik
wijls gedaan wordt, dat hij lui is en veel van 
zijn werk aan andoren o verlaat; in verband 
toch met de bijzondere geschiktheid van een 
groot gedeelte van don bodem der Lampong- 
sehe Districten voor do popereultuur, legt do 
Lamponger grootero aanplantingen aan dan 
hij mot zijn huisgezin kan verzorgen, waardoor 
do hulp van Bantammors noodig wordt.

In beschaving staat de bevolking niet achtor 
bij dio dor aangrenzende gewesten, waarop do 
vele middelen van verkeer mot Java en Pa
lembang mede van invloed waren; hare be
schaving blijkt o. a. uit klccding, huizenbouw 
on hooge ontwikkeling van de weefkunst, ter
wijl bijna zonder uitzondering de jongens 
meisjes hun taal leoren lozen en schrijven mot 
Lampongscho karakters: dit aanleeren vindt 
gcdeoltelijk een prikkel in het gebruik, dat 
jongens en moisjes or o. a. bij feestelijke gelegen
heden van maken, om elkaar mot behulp 
briefjes hunne gevoelens mede te dooien, ook

ver-

zoo-

Den cconomischen toestand samonvattend 
kan gezegd worden, dat de ongehinderde roof
bouw, welken de inlander jarenlang heeft kun- 

uitoefenen doordat de bouwgronden over-non
vloedig beschikbaar waren, verlammend heeft in- 
goworkt op de economische activiteit van do be
volking, on dat daardoor do landbouw, het voor- 
naamsto middel van bestaan, op lagen trap van 
ontwikkeling is geblovon. De laatsto jaron is 
echter door do vele nieuw opgerichte cultuuron- 
dernemingen en het toegenomen transportwezen,
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dalem to geven in ruil voor golovordo popor en 
medcgebraclito geschenken. Van lieverlede word 
door do Sultans in dit geven van titels een 
bepaalde handel gedreven en werd er nog bij 
bepaald, dat die titels in het geslacht erfelijk 
zouden zijn. Aan zijn ijdelheid kon de Lam- 
ponger nog meer botvieron, toen Bantam goon 
invloed meer op do Lampongs uitoefende; 
er waren hoofden en penjimbangs, die toon 
de titels van soesoohoenan, sultan1 en dalem 
pangéran aannamen, waaraan later weder 
andere grootsche namen werden verbonden, 
waardoor titels ontstonden als pangéran sein- 
poerna djaja, pangéran tihang marga en andere.

De Lampongsche hoofden hadden gedurende 
hun verblijf in Bantam bemerkt, dat de Ja- 
vaansche grooten het voorrecht hadden om 
hoogor te zitten dan de minderen. Deze Javaan- 
scho adat wilden do migahoofden gaarne na
volgen; eenigen hunner zouden dan ook van 
den Sultan hot recht verkregen hebben om, 
wanneer zij als poenggawa van den Sultan 
rechtszaken behandelden, op een verhevenheid 
te gaan zitten, welke zetel den naam van „pë- 
padon" kreeg (zeer waarschijnlijk is pepadon 
afgeleid van het grondwoord adoe = gevecht, 
twist, n.1. paadoean dat samengetrokken pa
don wordt en door verdubbeling van de eerste 
lettergreep pépadon geeft, en dan beteekent 
plaats, waar men rechtsgedingen voorbrengt 
en dan tevens zijn opwachting maakt). Andere 
migahoofden niet willende onderdoen voor hun
ne ambtgenooten, die bedoeld voorrecht had
den verkregen, zouden in hun vergaderzaal 
(sösat) ook een pepadon (een soort van bank) 
hebben geplaatst, om daarop bij vergaderingen 
en feesten plaats te nemen. Eenmaal in liet 
bezit daarvan, lieten zij aan den ingang van 
hun megakampong een eorepoort (lawang kori) 
oprichten, waardoor bij feestelijke gelegenheden 
slechts het migahoofd vergezeld vap zijn familie 
zich naar de Beaat begaf.

De tijoeh- en soekoehoofdon verlangden al 
spoedig eveneens een pepadon te bezitten, 
hetgeen hun na overleg met de migahoofden 
tegen betaling van grooto sommen, werd toe
gestaan. Op deze wijze ontstonden van liever
lede naast de pepadon miga, de pepadon tijoeh 
en pepadon soekoe. Aangezien intusschon niet 
allo mega-, tijoeh- en soekoehoofdon de mid
delen bezaten om oen pepadon te verkrijgen, 
werd het bezit van lieverlede een onderschei
ding in dien zin, dat zij, die haar wel bezaten 
in aanzien, in rang, boven de anderen worden 
gesteld. Voorts werd bepaald, dat de perso
nen, dio door erfenis in hot bezit van een pe- 
padon kwamen, als penjimbangs zouden wor
den aangomerkt. Zoodoende kreeg men naast 
de pënjimbang adat, zijnde de afstammelingen 
van de eerste stichters van een mega, tijoeh en 
soekoe, de pënjimbawj pang kal, zijnde de op
richters van een pepadon en hunne mannelijke 
afstammelingen. In den loop der tijden ver
kreeg zelfs hef pepadon bezit een zoodanige 
beteekonis in het maatschappelijk loven 
den Lamponger, dat even bedoeld onderscheid 
allengs wegviel.

Volgens de adat gaat zoowel bij den ponjim- 
bang adat als bij don penjimbang pangkat 
deze rang bij overlijden van don drager 

mas en op zijne afstammelingen in de rechte inanne-

om afspraken te maken; in een gedeelte van 
het gewest, n.1. waar de Islam nog weinig in
vloed op de volksgebruiken heeft kunnen uit
oefenen, bostaat tusschen de jongelingen (ma- 
nganei) on meisjes (mocli) een door de adat 
toegestane zeer vrije omgang, dio meermalen 
tot zedeloosheid leidt. Huwt het Lampongsche 
meisje, dan wordt voor haar het tijdperk van 
zoodanige vrijheid besloten en leeft zij verder 
ingetogen.

Gelijk onder geschied on is hierna wordt 
medegedeeld, zou naar de overleveringen de Lam
pongsche bevolking afslammen van zekeren 

ï i Lampong, wiens afstammelingen zich later ten 
deele in het onderwerpelijk gewest zouden heb
ben neergezet en zich weder gesplitst zouden 
hebben in kaboewajan of bocivai, terwijl het 
gobied, door leden van dezelfde kaboewajan 
geoccupeerd, werd aan geduid met de benaming 
marga, in het Lampongsch miga (migo).

y {(i ,/£C?S-De inkomsten der megahoofden bestonden
y { f ^ Cyf) °- a- UR een heffing (oelassan) van door vreem

delingen of lieden van een andere mega in ge
zamelde boschproducten, gewoonlijk 1/6 tot 
‘/io van de waarde er van bedragende; uit een 
hasilheffing voor het aanleggen van ladangs 
door vreemdelingen of personen, niet tot hun 
mega behoorende; uit een gedeelte van de op
gelegde boeten der door hen berechte zaken en 
vooris bij het berechten van civiele zaken uit 
een heffing van 1jt der waarde van de zaak 
in geschil (laba).

Bij de geleidelijke toename der bevolking 
werd de noodzakelijkheid gevoeld om de gren
zen der miga’s en kaboewajan te regelen; aan
gezien de penjimbangs (margahoofden) daarin 
niet naar wensch slaagden en aan gemaakte over
eenkomsten niet de hand werd gehouden, werden 
door de verschillende kaboewajan gezanten naar 
den Sultan van Bantam, met wien destijds aan
rakingen waren verkregen, gezonden met het 
verzoek de door hen onderling overeengekomen 
grensregelingen te bekrachtigen. De Sultans 
voldeden aan dergelijke verzoeken, gaven pi- 
agëms (lastbrieven), waarin de onderlinge gren
zen werden omschreven. De houders van zulke 
piagems kregen zekeren invloed; zelfs erlangden 
enkele panjimbangs en ook vreemdelingen pi
agems, die zij voor peper kochten, waarin ver
meld werd, dat de aangewezen grond van den 

« T< houder was; in de bovenlanden werden zulko 
piagems niet erkend, daarentegen wel in Télok 
bëtong, Semangka en de IV Marga’s, waardoor 
in deze streken woeste gronden in individueel 
bezit geraakt zijn.

^r ^ De meerdere aanraking en gemeenschap tus-
/ * ■(/&? / ><?schen de Lampongs en Bantam maakte, dat

j-‘'-(de Lampongers belust werden op titels, die in 
/. Bantam in gebruik waren, en had ook tenge

volge, dat de pangkat pëpadon in de Lam
pongs in het leven werd geroepen.

/ Zoo verkregen in den beginne de margahoof
den (pënjimbang miga) den rang van poeng- 

i gawa, vertegenwoordiger van den Sultan, op 
. et;n Piagem van koper vermeld; voorts kanon

nen, krissen en pieken als geschenken, die in 
de familie als simbangan (poesakagoederen) 
zorgvuldig bewaard worden; anderen volgden 
dit voorbeeld en vonden de Sultans bereid 
nun titels (djënangan) zooals pangéran, kijai- 
aria, ngabéhi, lëmënggoeng, krija,
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lijko linio; bij ontstentenis van dergclijke af
stammelingen kiest de ponjirabang zijn opvol
ger in do mannelijke zijlinie in welk geval do 
uitverkorenen door den penjimbang als zoon 
aangenomen wordt. Zelfs komt het voor, dat 
een penjimbang bij zijn loven iomand als broe
der of oom aanneemt. Heeft een penjimbang 
geen mannelijke erfgenamen, doch wel een of 
meer dochters, dan kan hij de oudste uit
huwelijken aan iemand tot een lagoren pepadon 
bohoorendo cn zijn schoonzoon tot zijn ver
vanger als penjimbang aanstellen; ook waar
neming van liet pcnjimbangschap was mogelijk.

Bij de achtereenvolgens ter zake getroffen 
regelingen, werd ten slotto door de penjim- 
bangs vastgesteld, dat do pangkat ook door 
aankoop te verkrijgen zou zijn, nadat allo recht
hebbenden op de mcgüpangkat zulks zouden 
hebben goedgevonden; tevens werd aan de 
rangen van pepadon miga, tijooh en sookoe 
nog de pangkat sësaka en pangkat andang 
toegevoegd, opdat ook degenen, die niet over 
de middelen konden beschikken om een der 
drie hoofdrangen machtig te worden, ten minste 
in het bezit van een minderen rang konden 
komen en daarvan de voordooien konden trek
ken. De pangkat sesakabozitter had n.1. het 
recht om bij feesten tegen een leuning of rug- 
stut (sesaka) te steunen, die gewoonlijk van 
snijwerk was voorzien. Evenals de pepadon 
werd de sesaka in de sesat (vergaderzaal) ge
plaatst, doch wordt, indien de eigenaar be- 
leedigd is geworden, daaruit verwijderd en 
verborgen gehouden, totdat deze gewroken is 
en do pepadon of sesaka dus gezuiverd is van 
de smet, die haar aan kleefde.

Voor het verkrijgen van den pangkat pepadon 
moeten verschillende uitgaven gedaan worden, 
waarvan do hoegrootheid afhankelijk is van de 
soort van pepadon; voor de hoogste soort n.1. 
<le pangkat pepadon miga moest men b.v. in 
vroegere tijden 1200 realen = 2400 gulden be
talen aan panërangan (bekendmaking), voorts 
moesten 30 karbouwen geleverd worden voor 
de feestelijkheden cn nog een som van 30 
realen betaald aan pëngadjin (bekendmaking 
van de verheffing bij bekkenslag) cn 30 realen 
als irawan. Do panërangan van do verschil
lende soort pepadons word verdeeld tussohen 
het migahoofd en de overige penjimbangs der 
miga, waarin de verheffing had plaats gevonden, 
terwijl de karbouwen, de pëngadjin on irawan 
ten goede kwamen aan allo ponjimbangs dor 
omliggende landstreken, dio een en ander on
der hunne familieleden verdoelden. Later word 
vastgesteld, dat bij do pepadon bestijging mot 
kleine bedragen aan panërangan, pëngadjin 
on irawan kon volstaan worden.

lo vele onderscheid ingstoekons der 
hier genoemd: 

voor do bezitters der pepadon miga: hot ge
bruik van een wit zonnescherm met franje, 
van een lap wit katoen, die door de mannen 
bij feestelijke gelegenheden over do kain of 
broek wordt gedragen, tot op do voeten af
hangt en van achter in een slip eindigt, terwijl 

a. aanziehlijke vrouwen bij hot gaan naar 
een feest in dc sesat een stuk lijnwaad in den 

halve maan door verscheidene

een geel zonnescherm en een lap geel katoen, 
voor die van do pepadon soekoe: een roodbruin 
zonnescherm en een lap roodbruin katoen, 
terwijl de hoofdtoon dor kleed ingstukken en 
versierselen der pepadon mega bezitters blijft 
in het wil, die der pepadon tijoeh bezitters 
in hot geel, die der pepadon soekoe bezitters 
in het roodbruin of andere kleur met uitzonde
ring van wit of geel.

In dc bovenstreken van het Toelang Ba- 
wangsche bestaan nog eigenaardige gebruiken 
voor de pepadon megabezitters o. a.: a. dc titian 
kaki djëlma d. i. het recht der vrouw van een 
p. migabezitter om, wanneer zij zich met een 
staatsiewagen of draagstoel naar de sesat be
geeft ter bijwoning van een feest, met hare 
voeten op een voor haar uitgestrekten man 
te steunen; b. de titian koejoe talam d. i. het 
recht om bij feesten eenige op een stuk wit 
goed goplaatste koperen schotels voor zich 
langs den grond le doen sloepen; c. de talam 
toedoeng d. i. het recht om bij feesten zich 
koperen schotels bij wijze van hoofddeksels 
te laten nadragen; d. de titi kaki halaj d. i. 
het recht om een stuk kain voor zich uit te 
doen sloepen.

Onder dc festiviteiten, die het pepadon be
stijgen (tjakok pepadon) voorafgaan, neemt 
het mënari pepadon (pepadon dansen) des 
avonds in de sesat een eerste plaats in, als
mede het houden van tournooispclen (mani- 
gël), dat over dag plaats vindt; nadat alle 
feesten zijn gevierd en daarbij de voorgcschre- 
ven plechtigheden hebben plaats gehad, wordt 
ten slotte op bekkens geslagen cn aan de aan
wezigen de betoekenis van de plaats gehad heb
bende plechtighedon medegedeeld, cn worden do 
namen en titels vermeld, dio de pepadon- 
bestijger en zijne verwanten met vergunning 
van de penjimbangs voortaan zullen dragen.

Is iomand met zijn jiepadon-bestijging nog 
niet tevreden en gevoelt hij behoefte om boven 
anderen nog uit te steken, dan kan hij met 
zijn geld ook aan dat verlangen voldoen door 
het recht te koopon om op zijn pepadon (zetel) 
een andor lager en kleiner bankje (nakil) to 
plaatsen, waarvoor de helft der kosten, ver
bonden aan het nailc pepadon, noodig zijn. 
Ook in hot verkrijgon hiervan blijkt naijver 
te bestaan tusschon de pepadon bezitters, daar 
hot voorkomt, dat penjimbangs eenige bankjes 
op hun pepadon hebben staan.

De voordooien dor pangkat-pëpadonbezitters 
zijn, dat zij voor hunne dochters een hoogcren 
bruidschat (djoedjoor) kunnen vragen, dat zij aan
deel hebben in iedere nieuwe rangverheffing, en 
vroeger het recht liaddon om het inbreuk maken 
op hunne rechten on voorrechten met boete te 
straffen en do boete to ontvangen. Bij do invoe
ring van hot Europecsche rechtswezen in do Lam- 
pongscho Districten (1879), konden deze boeten 
niet moer langs wettigen weg worden opgelegd 
en ontvangen; do overtreder, die toen weigerach
tig was do boeto te botalon, werd door do 
koe-, tijoeh- cn migagenooton dood verklaard 
d. w. z. buiten de adat gesteld; dit middel wordt 
van lieverlede minder toegopast en wordt tegen
woordig bijna niet meer aangewend.

Hierbij zij nog aangotcekond, dat sedert de in- * 
voering van het rcehtstrecksch bestuur, do be
stuursambtenaren het naik pepadon hebben te-
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vorm van een 
personen voor zich laten uitdragen; voor do 
bezitters der pepadon tijoeh: het gebruik van
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gcdcolton tier Lampongs, waar de adat nog goed 
wordt nageleefd, komen echtscheidingen dan ook 
weinig voor.

De bruidschat, buiten de Lampongs djoedjoer 
genoemd, heet in het Lampongsch serhoh, terwijl 
met daw do gelden on goederen worden aangeduid 
waarmede de bruidschat zal betaald worden. Do 
hoegrootheid der bruidschat houdt verband met 
de soort van pepadon, die de ouders van het ton 
huwelijk gevraagde meisje bezitten; zoo betaalt 
men volgens de adat vooreen meisje, behoorende 
tot de pepadon miga 1200 realen = 2400 gulden, 
voor een meisje, behoorende tot de pepadon 
tij och 600 realen = 1200 gulden, voor een meisje 
behoorende tot de pepadon sockoe 300 realen = 
600 gulden, indien de vrouw een uitzet ten huwe
lijk medebrengt; geschiedt zulks niet, dan on
dergaan voornoemde bedragen volgens do adat 
aanzienlijke verminderingen. Voor het oog van 
de wereld houdt de Lamponger zich aan deze 
hooge bedragen, doch bij de betaling bestaan tal 
van faciliteiten. B. v. wordt toegestaan, dat men 
den bruidschat met goederen, waaraan voor deze 
gelegenheid opzettelijk bijzonder hooge waarde 
wordt toegekend, voldoet, dan wel, dat men mot 
goedvinden van de ouders der bruid kostbare 
goederen voor den bruidschat van anderen leent, 
en deze, nadat zij voor het doel gebruikt zijn, 
aan de eigenaren teruggoeft.

Bij de huwelijken in de eerste standen brengt 
de vrouw een uitzet mede, dat ongeveer do 
waarde van den bruidschat vertegenwoordigt, 
welk uitzet het uitsluitend bezit van den echt
genoot wordt.

Men kent in de Lampongs verschillende huwe
lijksvormen, zooals a. hot huwelijk tusschen lie
den van aanzienlijken stand mot wederzijdscho 
toestemming der ouders, nadat het aanzoek in 
den vorm heeft plaats gehad, on waarbij vol
doende goederen als uitzet aan het meisje mede 
ten huwelijk worden gegeven en al dan niet do 
volgens de adat voorbeschrevene feesten plaats 
hebben; b. het huwelijk door schaking (nakat), 
waarvan vooral onder de minder gegoeden veel 
gebruik wordt gemaakt en waardoor wordt voor
komen dat velen lang ongehuwd zouden blijven. 
Bij de sohaking zijn twee vormen teondorscheidon. 
Vooreerst de schaking met den wil. van het meisje, 
hetzij met of zonder toestemming haror ouders. 
Met toestemming harcr ouders is de meest voor
komende schaking. De ouders laten het dan te
genover do kamponggenooien voorkomen of zij 
door de schaking diep beleedigd zijn. Geschiedt 
de schaking zonder tocstemmming der ouders, 
dan zendt de jongeling door tusschenkomst van 
zijn penjimbang aan de ouders van het meisje 
ccnige geschenken, opdat de ouders weten waar 
zich hun dochter bevindt en daarna wordt dan 
over den verschuldigden bruidschat onderhan
deld. Neemt de vader met don aangeboden 
bruidschat geen genoegen, of heeft naar zijno 
meening de aanstaande schoonzoon een te lagen 
rang in de adat, dan heeft hij hef recht om zijn 
dochter terug te nemen; verkeert hij echter in do 
onzekerheid of zijn dochter nog maagd is, dan 
zal hij, ter voorkoming van schande, in den toe
stand berusten. Zoodra de vader den bruidschat 
heeft aangenomen is do zaak in orde en kunnen 
de feesten volgens de adat gegeven worden, waar
na de huwelijksvoltrekking volgens de Moham- 
modaanseko voorschriften plaats heeft.

gengegaan, ten einde de daarmede gepaard gaan
de grooto geldverspilling on het. slachten van een 
groot aantal karbouwen te doon ophouden; in 
deze richting is het bestuur tot heden nog steeds 
werkzaam gebleven.

De kampongs in de Lampongs, die dikwijls vrij 
ver van elkaar liggen (in het Zuidelijk gedeelte 
minder) on meest aangelegd zijn aan rivieren, die 
het gcheele jaar water hebben of aan wegen, heb
ben een sösat (vergaderzaal), het gemeentehuis, 
waarin liet dorpsbestuur zijne bijeenkomsten 
houdt en waarin de voorschriften en aanschrij
vingen der overheid worden opgclmngen. De se- 
sat dient ook tot het geven van feesten, tot logies 

Gouvernementsambtenaren, beambten enC van
reizende Europeanen, indien zich ter plaatse geen 
pasanggrahan bevindt, voorts tot rustplaats en 
nachtverblijf voor dóórtrekkende inlanders enz. 
De sësat is het symbool van het aanzien van het 
dorp; in de aanzienlijke kampongs rust zij op ko
lommen, aan welker boveneinden wel eens grooto 
koperen schenkbladen bij wijze van kapiteelen 
zijn aangebracht. In streken, waar de adat het 
krachtigst wordt.gehandhaafd, vindt men gewoon- 
lyk de soliedste en de best afgewerkte sesats, in 
streken, waar de Islam meer invloed op de bevol
king heeft verkregen, wordt weinig zorg aan de 
sësats besteed en worden deze dikwijls verwaar
loosd. De huizen (noca, bij aanzienlijken kraton, 
doenia enz. genaamd, al onderscheiden deze zich 
weinig van de gewone woningen), die zooveel mo- 
gclijk om de sësat staan, zijn van hout of bamboe, 
met atap, sirappen of pannen gedekt, op palen 
gebouwd, omstreeks 6 voeten boven don grond, 
soms aan don voorkant geverfd en met snijwerk 
versierd; dikwijls bestaan zij uit 2, ook wel uit 3 
verdiepingen, elk in afzonderlijke vertrekken ver
deeld. Een soort van bordes (garang), waarop de 
deur uitkomt, is gelijkvloers langs de voorzijde van 
het huis aangebracht. Elk huis heeft zijn eigen erf, 
dat gewoonlijk door eene omheining is afgesloten.

De bewoners van een kampong staan onder een 
kamponghoofd, bijgestaan door een of meer soo- 
koehoofden, die aan hem ondergeschikt zijn. 
Kampong- en soekochoofden worden door de be
volking gekozen, waarna de erkenning bij besluit, 
van eerstgenoemd en door den Resident, van 
laatstgenoemden door den plaatselijk bestu- 
ronden ambtenaar plaats heeft. 

s Uutoelijks- en erfrecht. Volgens de overlevering 
C\ waren in de eerste tijden huwelijken in de kaboe- 

wajan verboden (salah poeri), later strekte zich 
dit verbod slechts uit tot lieden van eenzelfde 
soekoe of van cenzclfden pepadon, weder later 
slechts tot lieden van eenzelfde ondersoekoe (go- 
rai); van lieverlede is door verschillende om
standigheden, o.a. invloed van den Islam en do 
meerdere ontwikkeling en beschaving van do 
Lampongers, de verbodskring kleiner geworden, 
zoodat thans slechts huwelijken tusschen de 
naaste bloedverwanten als in strijd met de adat 
worden beschouwd. Overtredingen van het adat- 
voorschrift konden weder in het reine worden ge
bracht door het betalen van een zeker bedrag aan 
de penjimbangs der miga en het geven van een 
feestmaal.

Na het betalen van don bruidschat gaat bij een 
huwelijk de vrouw voor goed in de familie van 
den man over; zij is het eigendom van den man 
geworden en volgens de adat kan hot huwelijk 
slechts door den dood ontbonden worden; in die
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Bij de huwelijken door schaking is de bruid
schat gewoon lyk niet groot on daarbij wordt 
door do ouders met de verlangens van hot moisjo 
rekening gehouden.

Het schakon tegen den wil van het meisje 
zonder toestemming der ouders d. i. met geweld 
wegvoeren, kwam vroeger meermalen, thans 
bijna niet meer voor.

Behalve voornoemde huwelijksvormen, 
bij betaling van bruidschat plaats vindt, heeft 
men ook nog huwelijken, waarbij deze betaling 
achterwege blijft. Dit geschiedt als iemand alleen 
dochters heeft, waardoor zijn geslacht zou uit
sterven, want de dochters gaan bij huwelijk over 
in do familie van hun man. In zulk een geval 
neemt hij iemand, indien mogelijk een zijner ver
wanten, als schoonzoon aan. Deze behoeft dan 
geen bruidschat te betalen en ontvangt boven
dien nog don bruidschat, die aan zijn pepadon 
verbonden is, indien zijn echtgenoote tot een 
andere familie of pepadon behoort. Ontvangt hij 
(schoonzoon) een bruidschat, dan rust op hem de 
vorplichting bij do ouders zijner vrouw te komen 
inwonen en treedt hij in de familie van de vrouw. 
Do kinderen uit een dergelijk huwelijk behooren 
aan de ouders der vrouw en de bruidschat voor 
dochters uit zulk een huwelijk wordt aan de ou
ders der vrouw betaald. Ontvangt de aangeno
men schoonzoon geen bruidschat, dan blijft hij 
tot zijn eigen familie behooren. Wordt zoo 
iemand later in stede van als schoonzoon als 
zoon aangenomen, dan komt hij in gunstiger 
conditie te verkeeren, daarbij dan in de rechten 
van zijn schoonvader treedt bij diens overlijden.

Bij het leviraatshuwelijk (kawin njemalang) 
komt de weduwe, zijnde het eigendom van den 
man en in het algemeen van zijne familie, in do 
eerste plaats aan den oudsten broeder, bij ont
stentenis van dezen aan een jongeren broeder. 
Is de weduwe kinderloos, dan kan hij haar als 
echtgenoote aannemen of aan een ander uit- 
huwon, doch hij kan in dit geval volgens do adat 
niet meer dan een bepaalde kleine som als bruid
schat vragen.

Voorts komt bij de Lampongcrs het verwisse
lt n(jsh uio dijk voor. Wanneer n.1. eone vrouw komt 
to overlijden, heeft de man het recht om een 
harer jongere ongetrouwde zusters te huwen, te
gen betaling van de helft van den bruidschat, door 
hem indertijd voor zijn overledene vrouw be
taald, indien deze kinderloos is gestorven, doch 
tegen betaling van den vollon bruidschat, indion 
do overledene vrouw een of meer kinderen heeft 
nagelaten.

Behalve het gewone getal vrouwen n.1. vier, 
dat de Islam toestaat, mag de Lamponger vol
gens zijn adat ook nog een onbeperkt getal bij
vrouwen (badoewa) nemen, die onder do beve
len van de wettige echtgenoote het grove werk in 
het huishouden verrichten.

Van bestuurszijde zijn dikwijls pogingen ge
daan om den bruidschat af te schaffen dan wel te 
verminderen, ten einde het vroeger sluiten van 
huwelijken en daardoor een grootero toename der 
bevolking en de zedelijkheid te bevorderen. In 
streken, waar de Islam meer aan invloed heeft 
gewonnen on waar de adat niet krachtig meer 
wordt nageleefd, wordt er dan ook toe overge
gaan om lagere djoedjoer (bruidschat) te vragen; 
in ’t overige deel der Lampongs, voornamelijk 
onder de gegoede standen, worden nog steeds 
do volgens de adat bepaalde sommen verlangd, 
waarbij, zooals boven reeds vermeld werd, ten 
aanzien van de betaling tal van faciliteiten wor
den toegestaan. Het huwelijk door schaking 
biedt de gelegenheid om door betaling van kleine 
bedragen aan bruidschat een vrouw naar keuze 
to verkrijgen.

Echtscheidingen bestaan volgens do adat niet; 
door den invloed van den Islam wordt hiervan 
wel afgeweken, doch echtscheidingen behooren 
toch tot de uitzonderingen.

In de streken, waar de Lampongsche adat nog 
krachtig wordt gehandhaafd en do Islam nog 
geen wijziging in het huwelijks- en erfrecht heeft 
gebracht, geldt als regel bij het erfrecht het eerst
geboorterecht, hetwelk meebracht dat de oudste 
zoon de geheelo nalatenschap beheerde, zijne 
zusters uithuwelijkte, den bruidschat voor haar 
ontving, voor zijn jongere broers den bruidschat 
betaalde, zoodra zij in ’t huwelijk traden. Deze 
gewoonte is eenigszins gewijzigd, zoodat thans 
de nalatenschap verdeeld wordt, waarbij ech
ter aan den oudsten zoon (den penjimbang) het 
grootste deel toekomt, deze tevens de poesaka- 
goederen verkrijgt en den bruidschat zijner zus
ters, dio hij uithuwelijkt. Do onroerende goede
ren, b. v. tuinen, vormen het communaal bezit 
der familie, in het vruchtgebruik waarvan ieder 
lid deelt; liet recht van vervreemding berust 
echter bij den oudsten zoon of dengone, die hem 
bij ontstentenis vervangt (penjimbang noewa).

Sterft een Lamponger zonder zoons na te la
ten, dan treden zijne ouders als erfgenamen op, 
bij ontstentenis van dozen zijn oudere broeder; 
dc weduwe gaat in elk geval ovor op dezen oude
ren broeder en bij ontstontenis van dezen op een 
volgcndon broer of een ander familielid. Het ge
slacht van don ouderen broeder

on

waar-

8'
Ton slotte bestaat nog het huwelijk, waarbij do 

echtgenoot bij de ouders zijner vrouw komt inwo
nen n.1. indien hij niet in staat is om den bruid
schat te voldoen, of dien slechts gedeeltelijk kan 

Dit inwonen duurt voort totdat do

niet uitster-mag
sterven, waarom do kindoron. die in het nieuwe 
huwelijk bij zijn weduwo verwekt wordon, be
schouwd werden als te zijn vandon ovorledenecht- 
genoot; do weduwo boheort den door haar overle
den man nagelaten boedel, totdat een harer zoons 
meerderjarig is geworden. Do positie van den 
man in een zoodanig huwelijk, alsmede dio van 
den man, die als schoonzoon wordt aangenomen, 
is een geheel verschillende van de gewone; nu 
heeft do man gcon vermogens-rechten, daaren- 
tegon do vrouw wel. Op de kindoron kan de 
dan ook geen rechten doen gelden.

Vermaken. Bij feestelijke gelogenhedon vindt 
des avonds hot mönari (dans) plaats, 
zoowel meisjes (moeli) als ongohuwde mannen 
(mönganci) deelnemen, die dan getooid zijn

betalen.
bruidschat voldaan is, waarbij de door den jon- 
gon echtgenoot ten behoeve dor schoonouders 
verrichte arbeid op een zeker bedrag wordt be
paald .

Bij het sluitenvan huwelijken in den meest gegoe
den stand hebben tal van festiviteiten plaats, 
waarbij hot houden van optochten, het mönari 
on menigel (tournooispelen) een voorname plaats 
innemen. Ten slotte wordt het huwelijk, nadat 

do verschillende formaliteiten, dio de adat

man

waaraanaan
eischt, is voldaan, op Mohammedaanscho wijze 
door den pönghocloo voltrokken.

i
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. de Kaboowajan Noenjai, Soembing enmet do klccdingstukkon on versierselen, waarop 
ieder volgens zijn pepadon recht heeft. Onder lei
ding van ceremoniemeesters heeft achtereenvol
gens het mc-nari der verschillende groepen, bo- 
hoorendo tot écn bepaalde pepadon, plaats.

Bij het mënari staan de moeli’s in een rij achter 
elkander, waarbij de meisjes haro vingers voor
zien hebben van zilveren nagels -(tanggal), dio 
onderling met kettinkjes verbonden zijn, terwijl 
de menganei’s zich ter zijde opstellen; op de 
maat der muziek spreiden de moeli’s tegelijk de 
armen recht voor zich uit, laten deze langzaam 
achterwaarts zakken, om deze daarna weder uit 
to spreiden, waarbij zij de vingers van en tot elk
aar laten gaan, en do handen om de polsen draai
en. Bij deze arm- en handbewegingen worden de 
voeten niet verplaatst en blijft het lichaam steeds 
in dezelfde staande houding; do jongelingen 
daarentegen verplaatsen hunne voeten, nemen 
daarbij verschillende standen en houdingen aan, 
terwijl met de handen bepaalde bewegingen wor
den gemaakt. Ook komt het voor, dat do moeli’s 
bij het mënari op koperen borden (talam) staan. 
Nadat het dansen gcruimen tijd heeft geduurd en 
do moeli’s vermoeid zijn geworden, beginnen do 
jongelingen en meisjes, op rijen tegenover elkaar 
gezeten,elkaar beurtelings toe te zingen (ngedia), 
hetgeen een geschikte gelegenheid biedt om do 
meisjes het hof te maken. Met dit ngödia wordt 
gewoonlijk tot den morgenstond voortgegaan. 
Hot ngedia bestaat in het recileeren van pan- 
toens (bandoeng), waarbij dikwijls hetzelfde 
woord, ter wille van den rijm, achter eiken regel 
gevoegd wordt. Gewoonlijk begint een der jon
gelingen hulde te brengen aan de aanwezige meis
jes, hetgeen door een moeli wordt beantwoord. 
Het refrein wordt in koor door allen herhaald

o. a
Nocban zouden zijn ontstaan, genoemd naai
de zoons en dochter van Mènak Pamoeka Bagin- 
da, den hoofdleider eener volksverhuizing naar 
de Abocng-streken (de Wai Aboeng is mede 

zijtak van genoemde rivier in de tegen
woordige onderafdeeling Sëpoctih). Met Aboenger 
wordt thans een bovenlander aangeduid, in 
tegenstelling met Lamponger, iemand uit do 
benedcnlanden (zie ABOENG).

Het grondgebied door leden van dezelfde 
kaboewajan geoccupeerd, werd marga (Lam- 
pongsch miga) genoemd; binnen dit gebied 
ontstonden na de moederkampong meerdere 
kampongs (tijoc.li) en zich daaruit afscheidendo 
nederzettingen (oemboelan), die aangroeiden en 
tot tijoeh werden verheven, waaruit dan weder 
oemboelan ontstonden.

oen

l

Do stammen zijn onder verdeeld in soekoe's 
(familiegroepen), waarvan er in een tijoeh van 
2 tot 10 en meer worden aan getroffen, afhan
kelijk van de grootte van de tijoeh.

De leden van een marga (miga) waren door 
dezelfde oeconomisehe en staatkundige belangen 
vereenigd; de verschillende marga’s vormden 
ieder zelfstandig een eenheid en stonden vroeger 
geheel onafhankelijk van elkaar.

De kampongs (tijoeh), waarin de verschillende 
soekoe’s oeconomisehe en administratieve ge
ileden vormden, gingen van lieverledo, zij ’t in 
mindere mate, zich ook zelfstandig gevoelen, 
waardoor het migabestuur zich gewoonlijk niet 
krachtig tegenover al zijn onderhoorigen kon 
doen gelden en verplicht was gemeen overleg 
te zoeken voor het nemen van gewichtige maat
regelen.

De eerste stichter van een miga, van een 
tijoeh, van een sookoo en zijn afstammelingen, 
zoo mogclijk in dc rechte linie, dragen den naam 
respectievelijk van jtcnjimbang miga, pënjimbang 
tijoeh en pënjimbang soekoe ; zij traden op voor 
de belangen van de miga, tijoeh en soekoe, en 
bestuurden deze in overleg met de oudslon; 
hoewel door hunne afkomst de noodige eer ge
nietende, was hun macht niet van dien aard, 
dat zij als onbeperkte bestuurders konden 
optreden.

Op den duur schijnt het voor de penjimbangs 
niet mogclijk te zijn geweest om hun erfelijk 
gezag te behouden; daarvoor is do volkskeuze 
in de plaats gekomen, vermoedelijk een gevolg 
van voortdurende twisten in den penjimbang-tak 
bij hot ontstaan van een vacature tusschen de 
personen, die hunne aanspraken deden gelden. 
De op deze wijze tot volkshoofden verkozenen 
gevoelden, dat, wilden zij zich handhaven, zij 
niettemin op den steun der penjimbangs moesten 
kunnen rekenen, waarom zij bij gewichtige aan
gelegenheden steeds iu overleg met dezen han
delden.

(ngamboer).
Een soort van tournooispel (nigël) wordt over

dag gehouden bij bijzondere gelegenheden, zooals 
besnijdenis, huwelijken, het verheffen tot de pe
padon, gevolgd door maaltijden.

V’an dobbelspel en hanengevechten is de Lam
ponger een harlstochlelijk liefhebber. Daaraan 
werd in vroegere tijden door menigeen alles, tot 
vrouw en kinderen, opgeofferd. Aangezien het 
houden van lianengevechten en dobbelspelen 
verboden is en alleen voor de laatste bij uitzon
dering vergunningen worden gegeven, ziet do 
Lamponger zich de gelegenheid benomen aan 
deze liefhebberijen in het openbaar te voldoen.

Geschiedenis. Volgens de overlevering 
zou de Lampongsche bevolking afstam men van 
zekeren Lampong, wiens nakomelingen met dio 
van zijne twee broeders, Madjapahit en Soenda, 
zich zouden hebben opgehouden te Segala Berak, 
in het tegenwoordige Belalau (Benkoelen). Bij 
de uitbreiding van den stam zou een gedeclto 
zich hebben gevestigd te Moeara Doea en Kajoe 
Agoeng (Palembang), terwijl een ander gedeelte 
zich over de tegenwoordige Lampongsche 
Districten zou 
eerste

? i
1

Omtrent de geschiedenis van het onderwer- 
pelijk gewest gedurende den tijd, voorafgaande 
aan de aanraking van de Lampongs met het 
rijk van Bantam, is overigens weinig bekend; 
oorlogen en twisten tusschen de verschillende

o. a. 
waar-

versprefU hebben, waarbij als 
vestiging de streek aan de Wai Ompoe 

(zijrivier der Toelang Bawang-rivier) wordt ge
noemd. Hier en verder op in de Lampongs 
zouden zij eene bevolking hebben aangetroffen, 
die door hen Boewai Soembing (afstammelingen 

Socmbmg) werd genoemd en verdreven 
werd. Allengs zouden de hoofdstammen zich 
in takken hebben verdeeld, elk een nieuwe stam 
(Kaboewajan of boewai) vormend, waardoor

i; !
kaboewajans kwamen voortdurend voor, 
ook ten gevolge van grensgeschillen. Zeer 
schijn lijk vormde de peper, die in dc Lampongs 
door do bevolking word aangoplant, de voor
naamste reden voor Bantam om zich met deze 
streek te bemoeien en er van lieverlede zijn

van
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gezag tc doen gelden, hetgeen aan do Lampon- 
gers geen andere verplichting oplogdo dan do 
lovoring van alle door hen aangeplante peper 
tegen een vastgestelden prijs.

Het souvorein gezag van de Sultans 
Bantam over do Lampongs, dat door zijn ge
brekkige bestuursmiddelen in do binnenlanden 
gering was, blijkt o. a. uit het vorleonon 
den rang van poenggawa, vertegenwoordiger 
van den Sultan, aan de margahoofden, voorts 
het op verzoek der lcaboewajans goven van 
piagöms (lastbrieven), waarin de onderlinge 
grenzen van do miga’s beschreven waren, en 
waarin dikwijls nog de lastgeving werd opgo- 
nomen om veel peper te planten en deze aan do 
vertegenwoordigers van don Sultan, paksi ge- 
heoten, te verkoopen. Van de ijdelheid der Lam- 
pongers maakten de Sultans gebruik om hun, 
in ruil voor geleverde peper en geschenken, titels 
(djënëngan) te geven zooals pangéran, k ij ai - 
aria, ngabéhi enz., die later ook konden gekocht 
worden. Do instelling van den pangkat pepadon 
was almede een gevolg van de aanraking met 
Bantam.

De invloed van Bantams opperheerschappij 
deed zich op hot inwendige bestuur der Lam
pongs bijna niet gevoelen.

De betrekkingen van de Nederlanders met do 
Lampongs dateeren reeds uit de tijden der O. I. 
Compagnie; onze eerste aanrakingen met Ban
tam, spoedig gevolgd door oorlogen en het slui
ten van handelscontracten, waarbij o. a. het 
leveren van peper werd bedongen, die Bantam 
voor een groot gedeelte uit de Lampongs ont
ving, maakte dat in 1G68 het fort. Petrus Albortus 
te Menggala (tegenwoordige hoofdplaats der 
ondcrafdeeling Toelang Bawang) werd opge
richt in het belang van den peperhandel, welk 
fort slechts korten tijd heeft bestaan.

In 1084 verkreeg de O.I.C., voor de ten be
hoeve van Sultan Hadji van Bantam gemaakte 
oorlogskosten het recht van den uitsluitenden 
handel in peper in Bantam en de Lampongs. 
In J 738 werd aan haar het recht gegeven om 
dieper landwaarts in, nabij Boemi Agoeng, een 
fort tc bouwen, n.1. Valkenoog, ten einde zich 
do leverantie van peper te verzekeren, nadat zij 
als scheidsrechter op verzoek van Palembang 
en Bantam was opgotreden in een geschil over 
het bezit van een deel der Lampongs, welk 
geschil door den Compagnic’s dienaar Reinier 
de Klerk werd beslecht; groot was de invloed 
van do O.I.C. in dien tijd in de Lampongs nog 
niet; de bezetting van hot fort bedroeg slechts 
10 many

Het zich mengen in een troonsopvolging in 
Bantam, waardoor Aria Adi Sontiko als Sultan 
door do Compagnie werd bevestigd, had ton 
gevolge, dat deze in 1751 erkende het Bantam- 
sclie rijk van do O.I.C. in leen te hebben ontvan
gen, waarbij do Lampongs aan ons werden af
gestaan. Veel macht echter heeft de O.I.C. ook 
daarna er niet uitgeoefend, zelfs hieven de ver
houdingen van do Lampongs met Bantam be
staan. Toon eindelijk, tengevolge van de Euro- 
peesche oorlogen in het laatst der 18de eeuw, 
do handel gestremd was en talrijke zeeschuimers, 
mot medehulp der Engelschen te Benkoclon, 
do Lampongs afvallig maakten, was dit gewest 
geheel aan 
had zijn gezag

konden door allerlei vreemde gelukzoekers wor- 
don geëxploiteerd, terwijl oude vcoten tusschen 
verschillonde volksdeelon weder optraden, waar
door bloedige oorlogen ontstonden, waarbij een 
doel dor bevolking zich met do zeoroovors ver
bond, dio het land afliepen en tal van lieden 
doodden of wegvoerden.

-—- Na den val van het Bantamsche rijk in 1808 
werden do Lampongs door Daendels onder het 
onmiddellijk gezag van het Gouvernement 
gesteld; in het Toelang Bawangsche (Noordelijk 
deel) werd toen een versterking opgericht. 
Nadat wij de O.I. bezittingen van de Engel- 
schen hadden ’ teruggekregen, gingen do Lam
pongs organiek tot do residentie Bantam be- 
hooren on werd aldaar in 1817 een Assistent- 
Resident. geplaatst te Tëlokbëtong; in Së- 
mangka word in 1818 ons gezag ook~vertegen- 
woordigd door een Assistent-Resident, die in 
1820 vervangen werd door een Inlandsoh patih, 
ondergeschikt aan den Assistent-Resident te 
Tëlokbëtong, terwijl in Toelang Bawang sedert 
1818 Dubois als Assistent-Resident optrad, die 
eerst geplaatst to Menggala, later in verband 
met Palembangsche onlusten dieper het binnen
land in, te Boemi Agoeng, gedurende jaren al3 
besturend ambtenaar werkzaam is gebleven.

Die Europecscho ambtenaren voerden het 
bestuur over de bevolking in overleg met de 
marga-hoofden, door wier tusschenkomst ook 
de bevelen van het bestuur aan de bevolking 
werden overgebracht; wat de rechtspraak 
betrof, waren deze margahoofden bevoegd 
kleine overtredingen met boeten te straffen, 
terwijl de zware overtredingen en misdrijven 
door een rechtbank (proatin), waarin de ver
schillende margahoofden zitting namen, en 
voorgezeten door den besturend ambtenaar, 
werden behandeld.

Nadat in 1829 de Lampongs tot een zelfstan
dige assistent-residentie waren verheven met 
Tarabangi (gelegen in Sepoetih, ongeveer in ’t 
midden van hot gewest) als hoofd plaats, trad 
Dubois als hoofd van het bestuur op. In 1832 
ging het Gouvernement er toe over, centrale 
inlandsche vertegenwoordigers te benoemen, 
n.1. vijf bezoldigde districtshoofden, waarvan 
2 in Toelang Bawang, 1 in Sepoetih, 1 in Tëlok 
bëtong en 1 in Sëmangka. Na het overlijden 
van Dubois in 1834 vond do Regeering ,in ver
band met do noodzakelijkheid om voortdurend 
gewapend togen muiters on opstandelingen op 
to trekkon, in 1835 het boter, het burgerlijk 
bestuur op te dragen aan een civiel en militair 
gezaghebber. In 1850 werd de zetel van het 
bostuur naar Tëlokbëtong verlegd, waar een 
behoorlijke redoute voor do verdediging werd 
gebouwd—fr-i»

Omtrent de politieke bewegingen van 1817— 
1856 worde vermeld, dat deze zich beperkten 
tot do beide hoekon der Zuidkust van het gewest 
n.1. dc streek om den berg Radja Basa (tegen
woordige onder-afdeeling Ivalianda en deel van 
Sëkampong) en een deel van Sëmangka; tus
schen do gebeurtenissen in dezo tweo stroken 
bestond geen verband.

Toen in 1817 oon Nedorlandsch ambtenaar te
Tölokbëtong was goplaatst, kwamen volks
hoofden uit den Zuidoosthoek van hot gowest 
klagen over afpersingen on knevelarijen van 
Raden Intan, woonachtig in do kampong Negara
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zich zelf overgelaten. Bantam 
verloren en de Lampongs
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voerders wisten naar Lingga to vluchten, doch 
werden door den Sultan van Lingga aan het 
Gouvernement uitgeleverd. Daarna was ge
durende een vijftiental jaron de toestand in het 
Zuid-Oostelijk deel dor Lampongs vrij rustig, 

daarna begonnen de woelingen weder. 
Muitelingen, onder wie Hadji Wachia, Wah 
Mas en Loeroe Satoe, kwamen in 1850 van 
Bantam naar de Lampongs, stelden zich met 
een zoon van Radja Imba Kasoema, naar zijn 
grootvader Radèn Intan genaamd, in verbinding 
en brachten do oude vermeende grieven weder 
te berde. Spoedig sloten do marga’s Negara 
Ratoc en Dantaran zich bij de oproerige bewe
ging aan, gevolgd door tal van kampongs van 
de marga Wai Orang; de kampong Wai Orang 
bleef evenals in vroeger jaren trouw aan het 
Gouvernement, had daardoor voortdurend aan
vallen van den vijand te verduren en werd door 
dezen ingesloten. Het hoofd der marga Radja 
Basa met name Singa Branta speelde hierbij 
een dubbelzinnige rok/

Een expeditie, in l'ööl tegen de opstandelin
gen uitgezonden, had in zoover succes, dat do 
versterking Mëramboeng in hare handen viel 
en tal van kampongs verbrand werden; het 
mocht echter niet gelukken Wachia, Wah Mas, 
Intan en hunne verwanten, die zich in het bosch 
verscholen hielden, gevangen te nemen, zoodat 
de rust nog niet verzekerd was. Inmiddels had 
Singa Branta de zijde van Radèn Intan geko
zen, terwijl vele uitgewekenen uit Bantam den 
aanhang van Wachia vergrootten.

De Gezaghebber Kohier, die in 1853 in de 
Lampongs was opgetreden, trachtte langs vre- 
delievonden weg de onderwerping van de hoofd - 
personen van den opstand te verkrijgen, hetgeen 
hem echter niet gelukte. Alsnu werd in 185G 
een groote expeditie onder bevel van kolonel 
Waleson uitgerust, die deze streken voor goed 
zuiverde van de slechte elementen, die er ge
durende een halve eeuw de overhand hadden. 
Radèn Intan, de laatste van zijn geslacht, tol 
in zijn schuilhoeken vervolgd, werd door een 
inlandsch hoofd, een persoonlijken vijand, af
gemaakt; Singa Branta gaf zich over en werd 
verbannen.

Ratoe. Deze Raden Intan was van vaderszijde 
een Bantammer, had een Lampongsche moeder, 
naar zijn beweren van zeer liooge afkomst, n.1. 
afstammende van Dara Poctih. Voor den val 
van het Bantamsche rijk had de Sultan hem 
een ambt in het Zuiden van de Lampongs 
geschonken; daarmede niet tevreden, vormde 
hij het plan om zich van Bantam onafhankelijk 
te maken en lieer der gcheclc Lampongs te 
worden; hij sloot daartoe een verbond mot 
Linggasche zeeroovers en trad met hen als 
lioerscher op. Daendels wilde van Radèn Intan’s 
invloed partij trekken tot handhaving eener 
wettige orde van zaken en benoemde hem tot 
Kolonel en Prins-Regent der Lampongs. De 
hem toegeschreven invloed was echter zeer 
overschat; zijn gezag strekte zich niet verder 
uit dan in de streek tussclien den Varkenshoek 
en de uitwatering van de Sëkampongrivier.

Naar aanleiding van de ingekomen klachten 
trachtte de Assistont-Resident te Tèlokbëtong 
in 1817 Intan tot betere gevoelens to brengen 
en besloot de Regeering zelfs hem een klein 
pensioen to geven zoolang hij zich rustig zou 
houden en hem te erkennen als hoofd zijner 
marga Nëgara Ratoc; aangezien zij echter 
weigerde hem als prins-regent der Lampongs 
to bevestigen, hield Intan spoedig weinig reke
ning met de ontvangen vermaningen en ging 
voort met hot doen van afpersingen in den 
Zuid-Oosthoek van het gewest. Aan voorstellen 
om Intan uit de Lampongs te verwijderen kon 
in verband met den in 1825 uitgebroken Java- 
oorlog niet worden voldaan, daarom werd den 
Assistent-Resident voorgeschreven de zaken 
voorloopig te laten zooals deze waren; de gezag
hebber besloot nu zich met een kleine militaire 
macht naar Nëgara Ratoe te begeven om Radèn 
Intan op te lichten. Ter plaatse aangekomen 
werd Intan over zijn aanhoudend wangedrag 
onderhouden en hem gelast naar Tèlokbëtong 
te volgen. Instede van hieraan te voldoen, werd 
het detachement des nachts door den vijand 
aangevallen, waarbij de Assistent-Resident werd 
gedood. Intan, geen dadelijken tegenstand meer 
duchtende, heerschte nu naar willekeur, daarin 
door verschillende hoofden bijgestaan. Na 
eenigen tijd stierf Radèn Intan, een zoon Radèn 
Imba Kasoema nalatende, die spoedig in de 
rol van zijn vader trad en eveneens een vijandige 
houding tegenover het Gouvernement aannam.

Gedurende den Java-oorlog (1825—1830) be
stond er geen uitzicht om de noodige troepen 
van Java te verkrijgen, ten einde de nederlaag 
van 1825 te kunnen wreken. Eerst in 1832 ver-
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Gedurende het tijdperk 1817—1850 deden 
zich in Sëmangka de volgende politieke ge
beurtenissen voor. De eerste daar geplaatste 
vertegenwoordigers van hef bestuur traden zoo 
eigendunkelijk op, dat klachten van do be
volking te Tèlokbëtong inkwamen en zich van 
lieverlede eenigo hoofden aan ons gezag ont
trokken. Als hoofd rust verstoorder deed zichkj'eeg de Assistent-Resident op dringend ver

zoek de verlangde militaire macht, waarmede 
tegen Kasoegian en Nëgara Ratoe werd opge
trokken. Tegenstand werd niet ondervonden, 
de kampongs waren verlaten, de bewoners ge
vlucht. Niet lang daarna begon de vijand een 
Versterking genaamd „Radjagepeh” te bouwen 
op een der Noordhellingen van den Radja Basa, 
terwijl de met ons bevriende kampongs Wai 
Orang en Radja Basa voortdurend van de 
benden

de paksi van Binawang en diens onderge
schikte, Batin Mangoenang, hoofd van de 
kampong Taralas, kennen, die in verzet tegen 
het bestuur kwamen en zelfs in 1828 het ge
bergte overstaken om onze sterkte te Tëlok 
bötong aan te vallen. Nadat deze poging van 
den vijand was afgeslagen, werd langs vredo- 
lievenden weg getracht om den paksi tot onder
werping te brengen. Dit gaf echter geen blij
vende resultaten, waarom in 1832 de in de 
Lampongs aanwezige militaire macht van Java 

een bezoek aan Sëmangka 
ver-

van Radèn Imba Kasoema te lijden 
hadden. Een nieuwe expeditie werd uitgerust, 
doch had geen succes; eerst nadat van Java 
versterking was verkregen onder Kolonel Elout, 
slaagde men er in, Radjagepeh in 1834 te nemen. 
Imba en twee zijner voornaamste inedeaan-

gedceltelijk voor
werd bestemd. Op een te Bornei belegde 
gadering van al de opgeroepen hoofden, waar 
Batin Mangoenang niet verscheen, werd een

■
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aantal dezer hoofden gevangen genomen, waarna 
togen Mangoenang word ópgetrokken, dio zich 
op een der heuvelruggen van den Keizorspiok 
had versterkt; eerst na een tweede poging 
slaagde men er in deze sterkte to nemen, waarna 
de vijand vluchtte. Batin Mengoenang stierf 
in 1833 en werd opgovolgd door zijn 
Mangkoe Negara, dio hot verzet, door zijn 
vader begonnen, voortzette, vooral in 1837. 
Aangezien do Regcering het niet noodig vond 
om een krijgsmacht te zonden, doch voorschreef 
om van politiemiddclen gebruik te maken, 
zocht de gezaghebber toenadering met do weer- 
spannigen; met sommigen gelukte hem zulks, 
doch Mangkoe Nëgara onderwierp zich niet. 
In de volgende jaren werd voortdurend met 
hulptroepen tegen den vijand geageerd, werden 
tal van kampongs verbrand, doch steeds wisten 
do aanvoerders der muitelingen te ontsnappen. 
Nadat de Civiele en Militaire Gezaghebber 
Kohier in de Lampongs was opgetreden (1853), 
had deze een samenkomst met Mangkoe Negara, 
zonder dat bepaalde resultaten werden bereikt, 
hetgeen eerst gelukte in 1856, toen een deel 
van de van Java gezondene militaire macht in 
Sëmangka begon te ageeren. Mangkoe Negara 
was voor do aankomst der troepen reeds aan 
een ziekte overleden, zijn hoofdkampong Boemi 
Ratoe werd verbrand, terwijl tal van zijn 
medestanders werden gevangen genomen. Al 
do hoofden van Sëmangka zwoeren nu trouw 
aan do Regeering.

Bestuur. Na 1856 kon het bestuur, nu 
in het Zuiden van het gewest overal de rust ein
delijk was teruggekeerd en de geest der be
volking niets te wenschen liet, intensiever in 
het belang van land en volk werkzaam zijn, 
waardoor do welvaart steeds toenam.

De Civiele en Militaire Gezaghebber werd in 
1857 door een burgerlijk Resident vervangen, 
aan wion 7 Controleurs voor de verschillende 
bostuursressorten werden toegevoegd, die in 
hun bestuurstaak door bezoldigde inlandsche 
Districtshoofden werden bijgestaan.

Als eigen hoofden had de bevolking nog 
steeds de marga-, de kampong- en soekoehoof- 
den, aan wie de rechtsmacht was toevertrouwd, 
doch dio daarvan zoodanig misbruik maakten, 
dat de kleine man er dagen reizens voor over 
had om zich te Télokbétong bij den Euro- 
peeschen Gezaghebber te beklagen over gele
den onrecht, ontvreemding, moord of kneve
larij on om recht bij hom to zoeken. Do bestu
rende ambtenaren traden dan ook tusschen- 
beido om vlug en kosteloos recht te verschaffen; 
van lieverlede ging het bestuur or too over, 
zeer tegen den zin dor sookoe- en kampong
hoofden, om de rechtsmacht over te dragen 
aan rechtbanken (proatin), dio op gezette tij
den op do hoofd plaatsen der afdeclingcn zit
ting hielden, ondor loiding der controleurs, 
waarby niet meer de straffen worden uitge
sproken, door de volksinstellingcn voorgcschro- 
von, doch dio van onze algemeono verorde
ningen.

In hot tijdvak 1817 —1856 hadden do marga- 
hoofdon, door het bestuur steeds als foilelijko 
machthobbenden erkend, in het grootste ge
deelte der Lampongs van lieverlede hun gezag 
verloren. Dit was een gevolg van hot strovon 
van do soekoehoofden om geen hoogero hoof

den bovon zich to hebben, welke neiging door 
do bevolking gesteund werd, die gaarne direct 
door ons bestuurd wenschto to worden, ver- 
moedclijk om ook do afpersingen van de zijde 
dor margahoofden te ontloopon on tevons om 
minder gecontroleerd te worden. Zoo liet het 
bestuur do margahoofden uitsterven door bij 
overlijden of aftreden der titularissen geen 
opvolgers to erkennen, doch gaf het tevens 
aan
met de volksinstellingen overeenkomende, po
sitie boven de soekoehoofden, dat deze kaatsten 
zich daarover ontevreden betoonden. Bij de 
verkiezing der kamponghoofden, die nu door 
de bevolking geschiedde, verloren de soekoe- 
hoofdon steeds meer hun leidenden invloed.

De Gouvernements-Districtshoofden vormden 
in strijd met de instructie van 1846 niet moor 
den schakel tussclien het Europeesch- en het 
dorpsbestuur; feitelijk werden zij gebruikt om 
na te gaan of de bevelen van den besturenden 
ambtenaar werden opgevolgd, zonder zelf be
velen aan hoofden of bevolking to geven.

Onder deze omstandigheden werd in 1879 
eon reglement tot regeling van het rechtswezen 
in deze residentie ingevoerd, waarin met de 
op de adat berustende rechtsbcdeeling gebro- 
kon werd; het eigon strafrecht der Lampongers 
werd afgeschaft om plaats to maken voor de 
door het Gouvernement gegeven voorschriften 
van strafrecht. Van het burgerlijk recht daar
entegen regelt het Reglement alleen de rechts
pleging, niet het recht zelf. In dit reglement 
wordt van margahoofden en bandars (die eenigo 
willekeurig bij elkaar gevoegde kaboewajans 
onder zich hadden) niet gesproken, dezen wer- 
don dus door de Regcering niet meer erkend; 
do bezoldigde Gouv. districtshoofden heeten 
nu dëmang, treden bij het nieuwe rechtswezen 
als djaksa op en hebben geen bevoegdheden 
dan die voortspruitonde uit opdrachten hun 
door do controleurs te geven. Voor iedere 
standplaats van een controleur, n.1. te Tandjong 
Ka rang, Kota Agoeng, Kalianda, Gdenoeng 
Soegih, Soekadana on Menggala, werd één 
demang bonoomd.

Bij Ind. Stb. 1879 no. 167 werd een hoofde
lijke belasting op de mannelijke inlandsche 
bevolking ingevoerd, waarbij het gezag der 
kamponghoofden werd bevestigd door hun de 
inning der belasting op te dragen tegen 8 % 
van de ontvangst als collccteloon.

Na de afschaffing van het margabestuur, 
doed zich, daar do dëmangs hoofdzakelijk als 
inlandsch Offioior van Justitie werkzaam wa
ren on aan hot bestuur weinig deelnamen, al 
spoedig hot gomis gevoelen van een goeden band 
tussclien hot Europeesch en hot Inlandsch bo- 
stuur. Door conige hoofden van Gewestolijk 
Bestuur word dan ook om de aanstelling van 
bezoldigdo ondordistrictshoofden verzocht, waar
aan echter om financieolc redonon toen niet 
kon worden voldaan. In 1912 (Ind. Stb. no. 
233), gewijzigd bij Ind. Stb. 1916 n°. 
word eindelijk tot de invoering van een be
hoorlijk ingericht Inlandsch bestuur over
gegaan, nadat sinds 1909 proovon in dien zin 
waren genomen. Bij dio rogeling worden aan
gesteld districts- en ondordistrictshoofden, aan 
wio bij Ind. Stb. 1913 no. 709 do titel word 
gegeven van dömang on assistent-demang, voor
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de kamponghoofden een zoodanige, niet
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L. on V. van N.-I., nicmvo volgreeks, Deel IV, . /
1861, blz. 69, 114, 123. — K. do Waal, Onze In-’ . 
discho Financiën, nieuwe reeks aantoekoningen Vv./. 
(eerste gedeelte), 1882. — Horst, Ind. Gids, 1880,^ #Co. f. 
r, blz. 971. — Verbeek, Topogr. en gooi. be 
schrijving van Zuid Sumatra, Jaarb. v.-h. Mijn 

1881, 1887 en 1888. — Vorderman, Eigen 
Haard, 1S84. — Harreboméc, Bijdr. t. T L. V.,
IVe Serie 1885, X, blz. 371. — vRielstra, Ind.- 
(ïüIs-,1888, .1 blz. G67 on. 1892 I, blz. 7-78.f— 1 
Hclfrich/ Bijdr. t. T. L. V. 5e Serie IV. 1889; blz._ 
öl5, V. 1890, blz. 517. — H. Doeff. In de grens- x 
landen dor beschaving, 1896. — J. H. Hissink,
Tijfbschr, Ind. T. L. V. 1904, deel XLVII, blz.---- ■
69/— Rapport nopens den aanleg van Staats-, 
spoorwegen in Zuid-Sumatra (2 deelen en 1 deel 
kaarten), Batavia, Landsdrukkerij 1911. — • 
Schetskaart van do residentie Lampongscho 
Districten, schaal 1.: 200.000 v/d. Topograf. in
richting Batavia 191 1. — Nota nopens de bosch- 
reservooring in de residentie Lamp. Distr. door 
S. P. Ham, Boschbouwk. T. „Tectona”, deel VI, 
afl. 1. — A. Coomans. De economische ontwik-
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welke betrekkingen gaarne afstammelingen van 
do vroegere margahoofden worden genomen, 
indion zij tooiien voldoende bekwaamheid en 
geschiktheid te bezitten.

In 1909 waren do noordclijksto contröle- 
afdeclingen, n.1. Sëpoetih, Sökampong en Toe- 
l<wg Bawang tot één afdceling, genaamd 
poetih-Toelang Bawang, vereenigd onder een 
Assistent-Resident met standplaats Goonoong 
Soogih, welke afdceling verdeeld 
drie hierboven genoemde ondorafdeelingen, waar
van de eerste bestuurd door den assistent 
resident, do beide andere door een contro
leur. In 1912 werden de afdeeHng Omme
landen van Tëlokbëtong, de hoofdplaats Të- 
lokbëtong, de afdeolingen Sömangka on Ka- 
timbang samengovoegd tot één afdceling, ge
naamd Tèlok bëtong, onder den Resident, met 
verdeeling in do ondorafdeelingen Tëlokbë
tong, Kota Agoeng en Kalianda, ieder be
stuurd door een Controleur of Civiel Gezag
hebber.
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keling der residentie Lampongscho Distr. 
Tijdschr. Bin. Best., Jg. 1915, pg. 243. — Dr. R. 
Broersma, De Lampongsche Districten, 1916, 
Batavia. —

In 1883 werden tengevolge van de uitbarsting 
van Krakatau (27 Augustus) gepaard mot een 
vloedgolf do kuststreken om de Lampong- en 
Sëmangkabaai zwaar geteisterd, waarbij dui- 
zende inlanders omkwamen en tal van kampongs 
met aanplantingen werden vernield.

Vooral gedurende de laatste vijftien jaren 
heeft het gewest zich ontwikkeld; het aantal 
ondernemingen met koffie- on rubber-aan- 
plantingen nam geregeld toe, hoofdzakelijk in de 
onderafdeeling Tëlokbëtong, van welke bedrijven 
echter het welslagen geenszins nog verzekerd 
schijnt. Voorts werden bestaande wegen ver
beterd, nieuwe aangelegd, bruggen in de hoofd
wegen geleidelijk vervangen door permanente. 
Zooals onder den economischcn toestand reeds is

Dr. E._ B. Kiclstra, De Lampongs, 
Onze Eeuw, Jg. 15 (1915) deel 2,/— P. II. v. d. 
Kemp, Het Ned. Bestuur van 18^17 op 1818, Het 
Bestuur van resident de Bruyn over do Lampongs 
in 1817, ’s Gravenhago 1917.

LAMTARA (? Jav.). Zie LEÜCAENA.
LANCETVISCH. Amphioxus (Branchiostoma). 

Dit dier vormt een overgang tusschen de Mantel- 
dieren en de Gewervelde dieren, waarmede het 
een onder het ruggemerg loopende, uit cellen op
gebouwde en tot steun dienende streng, de zoo
genaamde Ghorda, gemeen heeft, die bij de Ge
wervelde dieren evenwel slechts bij het embryo
nale dier goed ontwikkeld is en door de zich uit 
of om de chorda ontwikkelende wervelkolom

medegedeeld wordt de communicatie met Java 
geregeld onderhouden door de Kon. Pakotvaart 
Mij., welker stoomers wekelijks te Tëlokbëtong. 
of in do Oosthaven bij Pandjang komen en tevens 
Kalianda en Kofa Agoeng (Sëmangkabaai) aan
doen, terwijl Mënggala wekelijks door ver
schillende stoomers gemeenschap mot Batavia 
en Palembang heeft.

Do hier voren besproken Oosthaven, alwaar 
de spoorbaan naar Tandjong Karang begint, 
is een natuurlijke haven, door koraalriffen ont
staan en voldoende diep voor grooto stoom
schepen.

In 1905 werd op de terreinen nabij Gëdong 
Tataan (^ 27 K.M. westwaarts van T&fokbö- 
töïïgX met een kolonisatie van Javanen begon
nen, ten einde een toename van de geringe 
bevolking van het gewest te verkrijgen. Tot 
1911 geschiedde een en ander met financieelen 
steun van het Gouvernement; sedert 1911, 
na de oprichting van do „Lampongscho Bank”, 
leent dit lichaam gelden aan de kolonisten, 
wier zielental begin 1913 ongeveer 6000 be
droeg.

Literatuur/Tijdschr. v. Ncd.-Indië, 1847,1, blz. J, 
121, 249; 1852 I. blz. 245, 309; 1856, II. blz. 347; 
1857,1, blz. 1, 89; 1874, II, blz. 122, 325; 1875 
Maartaflevering Raden Intan. — W. A. van Rees, 
Wachia, Taykong en Amin, Rott. 1859. — 
Bijdr. t. T. L. on V., Nieuwe Serie IV, 1861, 
blz. 69. — Topographische en geographischo be- 

„ . 6Chr,JVing der Lampongsche districten. Bijdr. T.,

meestal verdrongen wordt'. Dit diertje leeft in hot 
zand en komt in alle gematigde en warme zeeën, 
ook in don Indischen Archipel, voor.

LAND- EN TUINBOUWHOEVEN. Zio AGRA
RISCHE WET. i

LANDAK. Land b e s c h r ij ving. On
derafdeeling van de afdceling Pontianak dor 
residentie Westerafdecling van Bornoo, bevat
tende hot gelijknamige kindschap, dat ten N. 
grenst aan Sambasen Sanggau, ten O. aan Sang- 
gau en Tajan, ten Z. aan Pontianak on ten W. 
aan Pontianak en Mampawa met cono oppor- 
vlakte van ongeveer 8910 K.M.* Het wordt ge
vormd door het stroomgebied dor Landakri- 
vier, dio ontspringt op do grens der afdeeling 
Sambas, op den G. Ba jang, on bij Pontianak in do 
Kapoeas valt. Zij is in den regentijd tot Ngabang 
voor kleine stoomers bevaarbaar, anders slechts 
tot Tandjoong Poetocs. Zijrivieren zijn: do 
Dahit, Belie, Mënjoekoi, BÖlëntijan, Singa, 
Sëpatah on do Böntawan. Het land is borgachtig 
en door vele rivieren doorsneden; het wordt 
voor vruchtbaar gehouden, doch de bevolking 
trekt er weinig partij van. Goud en diamanten 
worden in Landak aangetroffen; vogclnestklip- 

worden in het gebergte gevonden. Do 
van den con-

j

pen
hoofd plaats is Ngabang, zetel 
Iroleur en van don radja van het kindschap, op 
ongeveer 5 & 6 dagen rociens van Pontianak gc-

fi *-t,( , l*■I ■
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Bevolking. Do bevolking bestaat uit 
Maloiers, Dajaks on Chincezen on bedroog op 
ulto 1915 53.650 zielen, waarvan ^ 46.500
Dajaks, ^ 5300 Maloiors on 1850 Chincezen on 
andere Vreemde Oosterlingen. Aan haar hoofd 
staat oen radja mot den titel van Panembahan, 
dio mot rijksgrooton (mantri’s) de bevolking be
stuurt. Ten einde de afpersingen, aan wclko do 
Dajaks in Landak, — evenals in de meeste lan
den op Borneo’s W.kust — van de zijde hunner 
Malcische overhcerschcrs bloot stonden, zooveel 
mogelijk te beperken, werd in het contract van 
1883 een aantooning opgenomon van do belas
tingen, welke do radja en mantri’s van hen moch
ten heffen; hetzelfde is ook voorde Maleischo be
volking gedaan.

Zeer belangrijke gegevens over de ethnogra- 
. phie der Dajaks van Landak vindt men in vor- 

handelingen van M. C. Schadee, in de Bijdr. T.
V. 1903, p. 321—344; 1904. p. 532^547.;. 

*•"' x 1905, p. 489—513; 1906, p. 207—228 en p. 616 
—647; 1908, p. 101—127, 1910, p. 390—489; 

,(iccl 66 (1912),'p. 274—302;. deel .68-(^91;% 
sjy.p. 237—244; p. 497—50L;^ecl~ 69" (Ï914), p. 

130—139. ,
Geschiedenis. Landak schijnt oudtijds 

een onderhoorigheid van M&djapahit op Java 
te hebben uitgemaakt. Na den val van dat rijk 
zou het onder den naani van Angrah batoer een 
tijd lang onafhankelijk zijn geweest; doch later 
kwam het onder de suprematie van Soekadana, 
daarna van Bantam (1699). In 1778 stond de sul
tan van Bantam zijne rechten aan do Comp. af, 
die een post te Ngabang vestigde, doch in 1791 
weder opgaf. Na het herstel van het Ned. gezag 
werd in 1818 te Ngabang weder een klein garni
zoen gelegd; een contract van 30 Nov. 1822 gaf 
aan liet Ned. Gouv. rechten op do goud- on dia
mantmijnen, waarvan het beheer het volgende 
jaar geheel door dat Gouv. werd overgenomon. 
Dit gaf echter verlies; do mijnen werden aan den 
Radja teruggegeven en de militaire post werd 
ingetrokken (1827). Herhaaldelijk werden later 
regelingen met liet zelfbestuur van Landak ge
troffen, zooals in 1831, 1844, 1859, 1883, laatste
lijk bij eon politiek contract, dat werd goedge
keurd en bekrachtigd bij Gouv. bcsl. van 15 Jan. 
en I Juni 1912 nos. 75 on 32, Dit laatste contract

noodig en het bestek dit toolaat, alles behan
deld wat op den landbouw, in verband met 
hot speciaal besproken product, betrekking 
heeft. Er mojfc dus naar die beschrijvingen 
verwezen worden, alsmede naar het artikel ONT
GINNING.

I

Behalvo den landbouw, die door de inlandsche 
bevolking op hare eigen gronden en voor hare 
eigen rekening wordt gedreven, worden op groote 
schaal cultures voorde wereldmarkt uitgeoefond, 
meest door Europeanen of andere vreemde onder
nemers. Ook daarover raadplege men de ver
schillende artikelen, over dio cultures handelen
de. Deze ondernemers kunnen in het bezit komen 
der voor dien landbouw benoodigdc gronden door 
te beschikken hetzij over Particuliere 
landerijen (Zie aldaar), hetzij door woeste 
gronden van hot Gouv. te verkrijgen in erfpacht 
(zie AGRARISCHE WET) of huur (zie LAND- 
VERHUUR), hetzij door gronden te huren van 
de inlandsche bevolking (zie OVEREENKOM
STEN), hetzij door in de Vorstenlanden op Java 
gronden van de vorsten of grooten te huren (zie 
VORSTENLANDEN). Ook in de Buitenbezit
tingen zijn verschillende vorsten of hoofden er 
toe ovorgogaan om voorlangen tijd, vaakopgroo- 
te schaal, gronden aan ondernemers aftestaan 
(zie LANDBOUW-CONCESSIEN IN DE BUI
TENBEZITTINGEN). Voor het vestigen 
fabrieken en andoro inrichtingen tot het bewer
ken van do landbouwproducten kan grond wor
den afgestaan in opstal (Zie aldaar); ofschoon het 
Reg.-regl. (art.62) in het algemeen het afstaan van 
grond in eigendom door het Gouv. verbiedt (Zie 
GROND, RECHTEN OP DEN), kan echter voor 
liet oprichten van inrichtingen van nijverheid 
daarop een uitzondering worden gemaakt. Einde
lijk worden, vooral op Java, door ondernemers 
overeenkomsten met de inl. bevolking gesloten, 
waarbij deze, zonder den ondernemers de be
schikking over hare gronden te geven, zich ver
bindt tot het kweeleen en leveren van zekere pro
ducten; ook hierover zie men onder OVEREEN
KOMSTEN.

vv.

i

van

Het Ncderlandsch-Indischo Gouvernement 
heeft do volgende landbouwondernemingen in 
boheer, die minder als exploitaties zijn 
bedoeld dan wel als proofondornemingen tot 
bestudeering en aanmoediging van de verschil
lende cultures, maar dio toch commercieel 
worden gedreven. Deze zijn:

1) Do Gouvornemcnts kina-ondernemiug. Zie 
KINA, blz. 322—323.

Deze is gelegen in de Prcanger in don omtrek 
van Tirtasari on staat onder het onmiddcllijke 
toezicht van don Directeur van Landbouw, 
Nijvorhoid on Handel. Het beheer wordt ge
voerd door een directeur, bijgestaan door een 
ondor-directeur, een botanist en twee lijdelijke 
analisten, benevens door administratief per
soneel. De onderneming plant de beste soorten 
van kina aan en oogst deze, waarna zij voor 
den afvoer naar do kinafabriek boreid worden. 
Aan de onderneming is eon Gouvernements 
Kinaproofstation verbonden; de daar te ver
richten werkzaamheden zijn opgedragen aan 
het wetenschappelijk porsoneel der onder
neming. Het op do Gouvernements-kina- 
ondfernoming verkregen en voor uitbreiding 
der aanplantingen van die onderneming niet

is geheel ingericht overeenkomstig de nieuwere 
omtrent contracten met zelfbesturen gehuldigde 
beginselen o.a. inzake landschapskassen en do 
civiele lijst van de leden van hot zelfbestuur. 
Een landschapskas bestaat overigens in Landak 
reeds sinds 1906. Do waardigheid van panömba- 
han wordt sedert einde 1900 tijdelijk waargeno
men door don eersten inantri Pangóran mang- 
koe boemi Goesti Bocdjong, in afwachting van 
hot bereiken door den aanstaanden bestuurder 
Goesti Abdoel Hamid van den gevorderden leef
tijd. In 1912 en 1913 had eenig verzet plaats naar 
aanleiding van eon nieuwe regeling op de inning 
van
verstoord in vorband met een poging door eon 
Maloier on eon Dajaksch hoofd in hot werk ge
steld om een verbannen landsgroote tot panêm- 
bahan te verheffen. /

LANDAK (mal., jav., soenö.). Zie STEKEL
VARKENS.

LANDBOUW. Een algemeen artikel over dit 
onderworp schijnt overbodig; bij do beschrijving 
der verschillende cultures

den hasil. In 1 915 werd de orde een oogonblik

«fi<

wordt, voor zooveel
l /v cC
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Sedert do oprichting van het Departement 
zijn reeds verscheidene van die maatregelen ge
troffen; de voornaamste er van zijn:

«. de invoering van landbouwonderwijs;
b. do inrichting van een voorlichtingsdienst 

van den landbouw;
c. verspreiding van beter zaaigoed.

o. Landbouwonderwijs. Ten einde de verspreiding 
van landbouwkundige kennis onder de bevolking 
zoo doeltreffend mogelijk te doen zijn, kon niet 
worden volstaan met hot geven van landbouwon
derwijs aan expresselijk daarvoor geopende scho
len, maar bleek ’t ook noodzakelijk om de amb
tenaren, wier positie hen in staat stelde invloed 
op de inlandsclie bevolking uit te oefenen, nl. 
den Inlandschcn onderwijzers en den Inlandschen 
ambtenaren van het Binnenl. Bestuur, eenigo 
landbouwkennis bij te brengen. Het vak land
bouwkunde werd daarom opgenomen als ver
plicht vak op de leerplannen der kweekscholen 
voor Inlandsclie onderwijzers en op die van de 
opleidingsscholen voor Inlandsclie ambtenaren.

Tot dusver bestaan er slechts tweeërlei soort 
scholen voor landbouwonderwijs: do scholen, 
waar elementair landbouwonderwijs wordt ge
geven en de Middelbare Landbouwschool te 
Buitenzorg, voor meer uitgebreid landbouwon
derwijs.

Do eerste van do Inlandsclie landbouwscholen 
werd in 1912 te Wonosobo opgoricht, en sedert 
breidde haar aantalp'naaF'gelang van het be
schikbaar komen van leerkrachten, zich steeds 
uit. Einde 1914 bestonden er 13 van die scholen. 
Een bepaald systeem van school is niet gevolgd. 
Do opzet en het peil van het onderwijs richten 
zich geheel naar de streek, waar het onderwijs 
wordt gegeven, en naar de personen, voor wie ’t 
bestemd is. Zoo zijn er scholen, waar in ’t bijzon
der alles behandeld wordt mot betrekking tot de 
cultuur, die in ’t bet rokken gewest als hoofdcul
tuur te beschouwen is; elders vindt men scholen, 
bestemd voor jongelieden, die de gewone lagere 
school doorloopen hebben, weer eldora scholen, 
uitsluitend bestemd voor volwassenen, die nl in 
het landbouwbedrijf werkzaam zijn, enz. Naast 
scholen, die geheel door liet Gouvernement wor
den bekostigd, vindt men inrichtingen, die al
leen met financieelen steun der Regecring tot 
stand zijn gekomen; voor den vervolge wordt al
leen de onderwijskracht gratis door de Regeering 
beschikbaar gesleld.

De leiding van het Inlandsch landbouwonder
wijs berust, onder toezicht van den Inspecteur 
van dien diensttak, bij dc gewestelijke land
bouwkundige ambtenaren (Landbouwlecraren). 
Het onderwijs is niet meer uitsluitend beperkt 
tot Java en Madoora, maar heeft ook reeds be
langrijke vorderingen gemaakt op de Buitenbe
zittingen.

Do Middelbarc Landbouvjschool te Buitenzorg, 
is o. m. opgericht voor het personeel, bestemd om 
aan ’t hoofd te staan van de zooeven bedoelde 
Inlandsclie landbouwscholen, maar vooral ook 
voor de vorming van de Inlandsclie landbouw
kundigen, die de Europeesche Land bouwlecraren 
bij de vervulling van hun taak moeten bijstaan.

Tot de school worden in den regel slochts toe
gelaten jongelieden, die de 3c klasse eenor Hoo- 
gero Burgerschool met goed gevolg doorloopen 
hebben, of een gelijk waardige algemeone 
wikkeling hebben. De cursus duurt drie jaten.

benoodigde zaad wordt sedert 1883 op daartoe 
aangegeven tijdstippen in het openbaar ver
kocht.

2) De Gouvernements gëtah-përtja onder- 
* neming. Zio deel 1 bladz. 783.

Deze werd in 1901 te Tjipëtir in do Prcanger 
opgcriclit ten einde een toevlucht to verkrijgen 
voor don gëtah përtja leverenden boom, welke 
tengevolge van do inlandscho wijze van pro- 
ductwinning uit do in het wild groeiende hoo
rnen groot gevaar liep te worden uitgerocid, 
waardoor het voortbestaan der onderzeesclio 
telegraafkabels in ernstig gevaar zou worden 
gebracht. Het beheer wordt gevoerd onder 
onmiddellijk toezicht van den Directeur van 
Landbouw, Nijverheid en Handel door een 
directeur, die tevens directeur is der Gouvernc- 
ments-Oaoutehouc onderneming te Langsa in 
Atjèli. Ook de Gouvernements gëtah përtja 
aanplantingen te Blaren, Kemoetoek en Sawang- 
gasti (Banjoemas) staan onder den directeur 
der Gouvernements gotah-pertja onderneming.

Er is op de onderneming een proeffabriek 
voor de bereiding van gëtah-përtja uit de bla
deren in werking. Het product van die fabriek 
wordt sedert eenigen tijd in Amstordam en 
Rotterdam geregeld in het openbaar door tus- 
schenkomst van do Ncderlandsche Handel- 
Maatschappij bij inschrijving verkocht.

3) De Gouvernements-caoutchouconderne- 
ming, die zooeven genoemd werd. Do buiten
gewoon gunstige resultaten elders verkregen 
met do cultuur van Hevea hebben aanleiding 
gegeven tot het oprichten van do Gouverne- 
ments-caoutchouc onderneming te Langsa 
(Atjèh), eensdeels om de belangrijke voordee- 
len, die hiervan door het Gouvernement kun
nen worden getrokken, anderdeels om den par
ticulieren landbouw tot voorbeeld te strekken. 
De directeur der Gouvernements gëtah-përtja 
onderneming te Tjipëtir is tevens directeur 
van deze onderneming.

4) Cultuur van caoutchouc leverende gewas
sen op het eiland Noesa Kembangan (Ban
joemas).

Op het eiland Noesa Kembangan zijn door 
het Gouvernement door middel van dwang
arbeiders uitgestrekte aanplantingen aange
legd van caoutchouc leverende gewassen, die 
thans in volle exploitatie zijn. Zij staan onder 
beheer van het Departement van Justitie. Do 
technische leiding is in handen van een ad- 
junct-directeur. Zie nog DOMEIN VAN DEN 
-LANDE Deel I, blz 634 en STRAFSTELSEL/

LANDBOUW DER INLANDSCHE BEVOt- 
KING (BEVORDERING VAN DEN). Tot het 

^ jaar 1905 had als beginsel gegolden, dat de land
bouw der Inl. bevolking een zaak was, die in 
handen moest blijven van de ambtenaren van 
het Binnenl. Bestuur. Een groote moeilijkheid 
was echter, dat deze ambtenaren, hoe goed overi
gens ook bekend met de verschillende ondordeo- 
len der Inlandsclie volkshuishouding, over ’t al
gemeen geenerlei land bouwtechnische kennis be
zaten. De Regeering erkende dit gebrek door de 
oprichting van een afzonderlijk Departement 
van landbouw, aan hetwelk in de allereerste 
plaats tot taak werd gesteld hot beramen ..... 
maatregelen, waardoor aan den Inlandschen 
landbouw blijvend meer bevredigende resulta
ten konden worden verzekerd.

van
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Volledigheidshalve moge hier ook molding ge
maakt worden van de Cultuurschool to Sooka- 
boemi.. Het landbouwonderwijs, dat aan deze 
inrichting gegeven wordt, strekt ochtor niet di
rect ten bate van den Inlandschen landbouw, 
maar van don Europeeschon landbouw, daar zij 
opleidt voor opzienersbetrekkingen op do Euro- 
peeschc cultuurondornemingon en voor opzionera 
bij don dienst van het Boschwozen.

h. Voorlichtingsdienst van den Inlandschen 
Landbouw.

Dezo dienst wordt uitgeoefend door een corps 
landbouwkundige ambtenaren, bestaande uit 
een Inspecteur van het Inlandsch Landbouw
onderwijs en een aantal Europeesche landbouw
kundige ambtenaren (landbouwleeraren en as- 
pirant-landbouwleeraren), bijgestaan door In- 
landsche landbouwleeraron en verder onderge
schikt hulppersoneel. Het streven bestaat om 
zooveel mogelijk in elk gewest althans cén land- 
bouwleeraar met het noodige hulppersoneel te 
plaatsen. In sommige groote en belangrijke ge
westen, zooals do Preangor-Regentschappen zijn 
meer landbouwleeraren geplaatst.

De taak van de landbouwkundige ambtenaren, 
voor zoover die den voorlichtingsdienst betreft, 
omvat de rcchtstrcekschc inwerking van die amb
tenaren op het landbouwbedrijf door het ver
strekken van inlichtingen en adviezen, het no
men van proeven en houden van demonstratiën, 
zoomede het verschaffen van inlichtingen aan 
het Departement van Landbouw, waarop ver
dere onderzoekingen gebaseerd dan wel admi
nistratieve maatregelen genomen kunnen wor
den. Zij behooren zich zooveel mogclijk op de 
hoogte te stellon van do belangrijkste landbouw
kundige en economische quaesties in hun ressort 
on trachten dit doel te bereiken, niet alleen door 
veelvuldige bereizing van hun ressort en bespre
kingen mot de bevolking, maar ook door hot aan
loggen van proefvelden en het bijwonen der perio
dieke bijeenkomsten van do ambtonaron van hot 
binnenlandsch bestuur, torwijl zij landbouwkun
dige kennis verspreiden door het houden van voor
drachten of cursussen, het organiseoron van ten
toonstellingen, hot aanloggen van domonstratie- 
volderi en het verspreiden van znden of ander 
plaatmateriaal.

Tot Indisch land bouwleeraar zijn in don regel 
slechts bonoombaar jongelieden in ’t bezit van 
liet diploma van landbouwkundige van do 
ifoogoro Landbouwschool (thans Land houw- 
Uoogeschool) to Wagoningen, die voldaan heb
ben aan hot examen voor Indisch Land bouw
leeraar, tot het afleggon waarvan zij eerst worden 
toogelatcn nadat zij gedurende oonigc jaron als 
aspirant-landbouwleeraar in de gelegenheid zijn 
gesteld om op de hoogte te komen van de Indi
sche talon, van do economische vorhoudingon 
dor Inlandsche bevolking en van de landbouw- 
toestanden in het hun aangewezen ressort.

Tot I nlandsch Land bouwleeraar zijn uitslui
tend bonoombaar jongelieden in ’t bezit van hot 
diploma der middelbare landbouwschool to Bui- 
lonzorg, die voldaan hebben aan het examen 
Inlandsch land bouwleeraar.

c. V er spreiding van beter zaaigoed.
Reeds dadelijk na do oprichting van hot De

partement vun Landbouw werd oen onderzoek 
ingosteld naar de op Java voorkomende padi- 
variëteiton, ten einde tot de kennis to komen

van do voor verschillende streken en toestanden 
meest geëigondo soorten. Toen een schifting 
do betere en slechtere soorten verkregen 
brak het oogenblik aan om door selectie het 
verspreiden van betere soorten mogclijk te 
ken. De in 1008 to Buitenzorg opgerichte sclec- 
tie-tuin heeft in deze richting goede diensten 
bewezen. Hierop kon in verdere jaren worden 
voortgebouwd door dc oprichting van zaadtui- 
nen in verschillende deelen van Java. De niet 
to Buitenzorg gevestigde tuinen dienen deels om 
do te dier plaatse gekweekte betere rijstsoorten 
en tweede gewassen verder te vermenigvuldigen 
on onderdo omwonende bevolking te verspreiden, 
deels om dc in de omgeving zelf gebruikte zooge- 
naarado land rassen te selecteeren. Waar noodig 
worden do gekweekte zaden gratis verstrekt, 
doch als algemeene regel geldt, dat zij slechts 
tegen betaling beschikbaar zijn.

Naast die verheffing van de inlandsche cultu
res in ’t algemeen wordt ook aan bijzondere cul
tures aandacht gewijd zoo aan do thcecultuur 
in de Preangor-Regentschappen, de tabak in 
Midden-Java, de maïs in Cheribon. Door speciale 
maatregelen wordt zooveel mogolijk getracht 
voor al die cultures een boter gewas in de toe
komst te waarborgen.

Zie do memorie van Toel. op het wetsontwerp

van
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tot oprichting van een Dept. van Lbw., het Jaar- Lr 
boek 1914 van het Dept. van L. N. H. en „Essays-^/
published bij the Neth. East-Indian San Fran- 
cisco Oommittee” nos. 1—10.

LANDBOUW-CONCESSIËN IN DE BUITEN
BEZITTINGEN. Toon in de tweedo helft der 
vorige eeuw de particuliere industrie zich op de 
cultuur van producten voordo Europeesche markt 
begon toctoleggen, was het aanvankelijk bijna uit
sluitend het eiland Java, dat de aandacht trok. 
Spoedig echter wondde men zich ook naar de 
Buitenbezittingen; torwijl hot Gouv. in de onder 
rochtstrcoksch bestuur staande stroken door het 
vorleonen van erfpacht enz. in do behoefte aan 
gronden voorzag (zie AGRARISCHE WET), 
moest de industrie in dezelfbesturendelandschap- 
pon eon anderen weg inslaan om woeste gronden 
to krijgen. In verscheidene dier rijken sloot men 
mot do inlandsche bestuurders contracten, waar
bij zij voor langen tijd — tegen zekero opbreng
sten aan lion zelf on andere grooten of hoofdon 
— groote uitgestrektheden grond afstondon, dio 
door do ondernomors in cultuur werden gebracht 
on geëxploiteerd, in don regel met behulp van 
workliedon, van buiten aangovoord, waarover zio 
KOELIE.

Hot Gouv. trok godeeltolijk het recht om land- 
bouwconcossios uit to gevon in zolfbesturend ge
bied aan zich on bohoudt zich daar overigens 
hot toezicht voor ovor do uitgifte van gronden. 
Bohalvo in do landsohappon, welker verhouding 
tot hot Gouvernement berust op do zg. korte 
verklaring, waar do Rogeering dus eenzijdig 
do uitgifte aan zich kon trekken (vgl. ook de 
zclfbestuursordonnantie in Ind. Stb. 1914 no. 
24, dio intusschon volgens Rog. Alm. 1917 nog 
niet in werking trad) is hot eerste hot go val 
geweest in de landschappen op Noord-Celobes 
en do Sangi- en Talaut-eilandon (Menado), 
vóór deze do korte verklaring hadden afgelegd. 
In do politieke contracten, die hot recht tot 
uitgifte van landbouwconcessies nog aan de zelf
besturen laten, komt steeds do bepaling voor,
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landbouw aan in hot. betrokken gewest go vestig
de, niet tot do inlandscho bevolking behoorendo 
personen.

Deze personen kunnen tevens gronden in huur 
verkrijgen voor tuinbouw of van do zelfbesturen 
of van hunne onderhoorigen, v. z. v. dio daar- 

orfelijk indivjdueele gebruiksrechten uit-

dat zij aan Europeanen en andere Oosterscho en 
Westorscho vreemdelingen geen gronden zullen 
afstaan of verhuren, noch concessiën van land- 
of mijnbomv verleenen zonder toestemming van 
wege het Gouvernement, llccds in 1877 werd bij 
Gouv. Besluit, van 27 Jan. no. 4 (gewijz. 19 Oct. 
no. 1 en 19 Sept. 1884 no. lc, Bijbl. no. 3381, 4350) 
oen model vastgcsteld voor land bouw-contracten 
in liet rijk Siak Sri Indrapoera; de resident van 
de O.kust van Sum. werd gemachtigd om do op 
dien voet gesloten contracten goedtekeuren en 
uitgenoodigd de bepalingen daarvan ook te doon 
opvolgen in de andere staatjes der O.kust van 
Sumatra. In 1S92 werd echter, met introkking 
van de model-acto van 1S77, bij Gouv. Bcsl. van 
3 Nov. no. 2 (Bijbl. 4770) een algemeen werkendo 
model-acto vastgesteld, sedert gewijzigd (vgl. 
Bijbl. 5889) on de hoofden van go westelijk bestuur 
werden gemachtigd om concessiën goedtekeuren, 
onder voorbehoud,dat daarbij nauwgozotrekening 
zou worden gehouden met de bij de eerstgenoem
de model-acte behoorende instructie (vgl. Bijbl. 
no. 7080). Vóór de vaststelling van het model van 
1892 moesten verzoeken om van de inlandsehe be
stuurders grond torexploitatie te verkrijgen steeds 
bij den Gouv,-Generaal worden voorgebracht; 
dit is thans alleen dan noodig, wanneer omstan
digheden zich mochten voordoen, welke dc uit
gifte eener landbouwconccssie onraadzaam 
doen ackton en bovendien steeds, wanneer dc 
gesteldheid van het begeerd terrein of de aard 
van dc daarop te drijven cultuur de beschikking 
noodig maakt over een grootere uitgestrektheid 
dan ^ 5000 bouws of 15 Q palen. In de model- 
acte komen o.a. bepalingen voor ter handhaving 
on bevestiging van dc rechten der inlandsehe be
volking op den grond, terwijl in de bijgevoegdo 
nota o.a. wenken voorkomen ton einde te zorgen 
dat de cijns behoorlijk wordt verdeeld, waartoe 
het bestuur zijn medewerking moot verleenen. 
In sommige streken bestaat de gewoonte om, 
behalve den periodiek te betalen cijns, bij het 
verleenen der concessie een som in eens, „pörsèn 
tanah” of „bokti”, uittekeoren. In de jongere po
litieke contracten (Oostkust van Sumatra, Wes- 
terafdceling van Borneo, Koetei) is storting van 
de fondsen, uit landbouwconcessies getrokken, 
in de landschapskasscn voorgeschreven, uit welke 
kassen dan aan verschillende rechthebbenden 
uitkeeringen worden gedaan. Het streven hierby 
is, die inkomsten zooveel mogclijk ten bate van 
land en volk te doen komen. Zie overde goed
keuring van overdracht der concessie door de 
hoofden van gewestolijk bestuur Bijbl. nos 3381, 
4350 en 4985. Blijkens Bijbl. 4954 zijn in den 
vreemde gevestigde niet-Nederlanders en ven
nootschappen als landbouwondernemers uitge
sloten, mot uitzondering echter van do O.kust 
van Sumatra, terwijl Bijbl. no. 7735 handelt 
over de toelating van vreemde Oosterlingen als 
concessionarissen voor landbouw en bosch- 
cxploitatie. Bepalingen omtrent de vestiging 
op binnen zelf besturend gebied gelegen gron
den van zakelijko rechten op den voet. van het 
Burgerlijk Wetboek voor Ned. Indië, zijn ver
vat in het Kon. Besl. van 0 Mei 1915 no. 23 
(Ind. Stb. no. 474).

Voorts is in Bijbl. no. 7284 eene regeling getrof
fen, met betrekking tot het verleenen 
concessiën door de Inl. zelfbesturen ter Oostkust 
van Sumatra voor de uitoefening van kleinen

op
oefenen.

LANDBOUWCÜRSUSSEN. Zio ONDERWIJS. 
LANDBOUWSCHOLEN. Zie ONDERWIJS 

on LANDBOUW DER INL. BEVOLKING.
LANDBOUW-SYNDICATEN. Zie SYNDI

CATEN.
LANDBOUWWERKTUIGEN. De inlandscho

landbouwer, van nature conservatief, heeft zich 
nog slechts weinig vertrouwd gemaakt met de 
werktuigen, welke in Europa en Amerika in ge
bruik zijn; hij houdt zich liefst aan do van ouds 
door hem gebezigde gereedschappen, die hij kent 
on die hij bij voorkeur aanwendt, zelfs dan wan
neer hun gebruik hem veel meer tijd kost, dan 
met meer moderne werktuigen het geval zou 
zijn; tijd heeft trouwens voor hem slechts betrek
kelijke waarde. Zelfs kost het Europeeschen on
dernemers groote moeite, hunne inlandscho 
werklieden andere werktuigen te doen gebruiken 
dan de vaak gebrekkige inlandsehe gereedschap
pen. Deze laatste vindt men in groote verschei
denheid; hetzelfde soort van gereedschap ver
toont niet alleen bij verschillende stammen min 
of meer belangrijke verschillen, maar zelfs bij 
leden van denzelfden stam ; zoowel op Java als 
daarbuiten is dit het geval. Men vergelijke hier
over o. a. den Catalogus dc-r afdeeling Ned. kolo
niën der tentoonstelling te Amsterdam 1883, 
tweede groep bl. 151, en den catalogus derNc- 
derlandschc afdeeling op de Tentoonstelling te 
Brussel in 1910 pag. 379. Het is ónmogelijk in 
het gegeven bestek deze verschillen optesommen ; 
hier kunnen slechts enkele algemeene typen 
worden vermeld.

Voor het ontginnen van den maagdelijken bo
dem worden bijlen en kapmessen (door de Euro
peanen in Indië gewoonlijk slechts met den naam 
parang aangeduid) van verschillenden vorm ge
bezigd ; ook de patjoel, een soort van gebogen 
spade of hak, wordt daartoe aangewend. In 
onkele streken van Sumatra en Borneo bedient, 
men zich nog in plaats van don pat jool van een 
houten, uit één stuk bestaande hak, terwijl ook 
dergelijko spaden met tanden in gebruik zijn, 
soms van ijzer, soms van hout mot ijzor beslagen. 
In Toba geschiedt het omgraven van don grond 
met zware, aangepunte stokken (ansoean) in elko 
hand een. Nadat het bosch geveld is, wordt do 
grond door afbranding van vegetatie gezuiverd ; 
voor de opruiming van de vegetatie wordt, natuur
lijk ook van kapmessen on bijlen gebruik ge
maakt, o.a. ook van de karakteristieke beli- 
oeng of balioeng, een dissel, die door het verzet
ten van het ijzer tevens voor bijl dienen kan. Bij 
eene primitieve bewerking van den bodem 
dient dan een puntstok, soms met in het vuur 
verharde punt, om gaten in den grond te maken 
ten einde de zaden of plantjes te poten. Op Bor
neo zijn poolstokkon van reusachtige afmetingen 
met in den holgesnedcn stok zich op on neer be
wegende voorwerpen in gebruik; de bezitter van 
een rijstveld zou zoodoende kunnen controlceren, 
of zijne slaven doorwerkep. Bij meer gevorder
den landbouw wordt van patjoel of ploeg, ook wel
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van beide gebruik gemaakt»); do vorm van den 
ploog verschilt naar mate van den grond, waar- 

' voor hij bestemd is (natte of droge gronden), on 
van de bespanniug, die gebruikt wordt (rund of 
karbouw, een of tweo trekdieren); bij sommige 
Bataks wordt do tënggala djëlëma gebruikt, eeno 
soort van ploog, door de vrouw getrokken, terwijl 
de man hem bestuurt, terwijl ook, zooals reeds 
boven werd gezegd, bij verschillende volkeren 
afwijkende modellen in gebruik zijn. Algemeen 
echter zijn de ploegen Jicht en gaan zij niet diep. 
Op Java bestaat do ploog (wloelcoe), die zeer 
licht is, zoodat do landbouwer hem gemakkelijk 
torsen kan, slechts uit drie stukken hout: een

Wat de gereedschappen betreft, die bij het oog- 
ston on bewerken van landbouwproducten ge
bruikt worden, zoo verschillen deze natuurlijk 
naar mate van de producten zelve; zij zullen 
dus, zooveel noodig, bij de beschrijving der cul
tures worden behandeld. Alleen zij hier nog mel
ding gemaakt van do ani-ani (zie aldaar), bij de 
Javanen voor het snijden der rijstaron in 
bruik; ofschoon een dergelijk mesje, do toewai, 
ook op Midden-Sumatra bekend is — en hier en 
daar gebruikt wordt hetzij om te oogsten, zooals 
in do strandafdeelïngon der residentie Tapanoeli, 
hetzij om de eerste aren te snijden — is daar 
echter do sikkel meer in zwang, die op Java nog 
geen burgerrecht heeft kunnen verkrijgen (zie 
T. v. Nijv. en Ldb. in Ned.-Indië, XIX, bl. 75).
Overigens is het rij'stmesje onder verschillende 
benamingen (gëtas, Lamp.; këtam, Bat., Mal.), 
pëngötam (Bat.), pëtam (? Koetei) ook el
ders op Sumatra en op Borneo bekend, met 
eonigszins van den Javaanschen afwijkenden 
vorm.

LANDELIJKE INKOMSTEN, LANDELIJK 
STELSEL. Zie BELASTINGEN onder Land
rente, Dl I, blz. 234.

LANDËP (ja v.). Zie BAR LERIA PRIONITIS.
LANDERIJEN (PARTICULIERE). Zie PAR

TICULIERE LANDERIJEN.
LANDEXPLORATIE (VERGUNNING TOT).

Zie AGRARISCHE WET.
LANDKRABBEN. Gecarcinus. Zie SCHAAL

DIEREN.
LANDMETERS. Voor do benoembaarheid tot 

landmeter bij den kadastralen dienst, zie KA
DASTER. Voor de uitoefening der functiën van 
gouvornements gezworen landmeter wordt een 
diploma van landmeter vereischt. Deze landme
ters worden, voor zooverre hunne werkzaamhe
den niet door de ambtenaren van het kadaster 
worden vervuld, benoemd door het Hoofd van 
gewestelijk bestuur voor hot ressort, waarin zij 
hunne functiën zullen uitoefenen. Die werk
zaamheden bepalen zich tot het afgeven van 
meotbriovon en landmoterskennissen, benoodigd 
voor de in- en overschrijving van vaste goederen, 
terwijl hun verder is opgedragen het aanleggen 
•on bewaren van blokkaarton en registers van alle 
perceelen, waarop zakelijke rechten gevestigd 
zijn. Overigens is de uitoefening van het beroep 
van landmeter in Nederlandseh Indië aan een 
ieder vrijgelaten, mot dien verstande, dat het aan 
alle actief dienonde civiele en militaire lands
dienaren verboden is, voor particulieren metingen 
on waterpassingen te verrichten, wanneor deze - , 
workzanmheden niet uit hun ambt voortvloeien. ^

LANDOLPHIA GUMMIFERA K.Seh., fann 
Ajfocynaccac, Geinbor (jav., sound.). Een klim
mende heester. Uit het melksap wordt caout
chouc gemaakt. Do plant •••‘hoort in Afrika thuis 
en komt in Indië alleen kweekt voor.

LANDPLANARIA. Zie WORMEN.
LANDRAAD. Zie RECHTSWEZEN.
LANDRECHTER. Zie RECHTWEZEN.
LANDRENTE. Zie BELASTINGEN blz. 234J^^«*X
LANDSCHAP. Dit woord dient meestal voor v ƒ> < c Cr •- f' f -p 

do Buitenbezittingen als afkorting van def;r-J). a ...? /* \
men: zelf besturend landschap, zelf besturend v t '■
rijk, inlandschon staat onder suzoreiniteit 
van Nederland. Somtijds echter wordt het 
woord landschap ook in. het Ind. Staatsblad 
gebruikt voor landstreek zonder meer. Do nog
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boom, een staart, en een omwoeler, aan de punt 
waarvan een ijzeren schoon bevestigd is. De kar
bouwen, zoo die hem voorttrekken, wordon zoo 
aangespannen, dat elke beweging van het werk
tuig zich aan hen mededeelt; een strik, die langer 
of korter gemaakt kan worden, verbindt hot 
juk met den ploeg, en nu heeft de bestuurder het 
in zijn macht om door het vieren van den strik 
ten koste van het trekvee de ploegschaar dieper 
in den grond te doen dringen, zoodat de eigenaar 
ongaarne zijne karbouwen verhuren zal, wanneer 
hij zelf den ploeg niet mag besturen. Voor droge 
rijstvelden gebruikt do Javaan de broed joel, 
waarvan het hout boven het ploegijzer (singkal) 
zonder blad is, on die dus rechte voren maakt en 
de kluiten niet op zijde werpt. Ook wordt gewag 
gemaakt van den Chineeschen ploeg (loekoo tji- 
na) die voor tuinen en droge velden gebruikt 
wordt en minder diep insnijdt dan de gewone 
ploeg. Eggen zijn bij de meer beschaafde volkeren 
algemeen in gebruik; zij zijn gewoonlijk niet veel 
meer dan een groote hark; de bestuurder zet zich 
op de zitbank, op den dissel aangebracht en 
houdt zijne voeten op het eghout om de tanden 
der egge in den grond te drukken. Behalvo de 
ogge zijn ook harken (koewet-, Bonk.; padoek, 
Bat.) in gebruik. Voor het fijnmaken der aard
kluiten na het ploegen wordt ook wel een 
gereedschap gebruikt, bestaande uit een blokje 
hout aan een stok (gatgat, Silindoong; pang- 
kocr-pangkoer, Mal., Bat.). Voor het schoon
houden van den grond worden schoffels, spa
den on messen van verschillenden vorm ge
bruikt. Waar gronden niet op kunstmatige wijze 
door leidingen onder water kunnen worden 
gezet (zie BEVLOEIING on RIJST Cultuur) 
maakt men wel gebruik van het waterrad 
(këntjir, Mal.) om water op hooger gelogen 
grond te brengen; het bostaat uit oen schop- 
rad van hout en bamboe, in de rivier of beek 
opgesteld, on dat door het water in beweging 
gobracht wordt, terwijl bamboezen kokers, aan 
het rad vastgehecht, liet wator naar boven bren
gen on in eon bak, op den oever geplaatst, uit
storten (zie Midden-Sumatra, Ethnogr. atlas, bl. 
40; T. v. Nijv. en Ldb. in Ned.-Indië, XIX, 1874).
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i) Belangrijk is hot feit, dat de Javanen on 
sommige stammen op Celebes (Makassarcn en 

een inheemsck woord voor
i

Boegineezcn)
„ploeg” hebben, omdat daaruit blijkt, dat do 
akkerbouw reeds voor do komst der Hindoo’s 
in den Ind. archipel vrij hoog ontwikkeld was. 
Zie Kern, „Over den invloed der Indische be
schaving op de volken van den Ind. archipel”, 
Leiden 1883, bl. 17; Willeen. Handleiding door 
Ployto, bl. 052.
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Beheer van en verantwoording voor Iand- 
schapskassen is nog altijd geregeld bij Bijbladen, 
welker strekking in later tijd is, dathotzolf bestuur 
dermate opgevoed zal worden, dat het zelf 
de financiën van het land schap zal kunnen bc- 
hcoren. De zclfbcstuursordonnantie in Ind. 
Stb. 1914 no. 24 bevat ook voor de comptabi
liteit der landschapskassen voorschriften, doch 
zij is (Jan. 1918) nog niet in werking getreden, 
en heeft geen betrekking op de omstreeks 20 
landschappen met lang contract.

De vier landschapskassen op Java, jonger 
dan vele in de buitenbezittingen, pleegt men 
rijkskassen te noemen.

Vergelijk over deze kassen ook het artikel 
KASBEHEER.

LANDSDRUKKERIJ. Staatsbedrijf, gevestigd 
te Batavia en staande onder het toezicht van den 
Directeur van Gouvornementsbedrijven (Ind. 
Stb. 1907 no. 406) en onder het onmiddellijk 
beheer van een eigen directeur, wien een talrijk 
ondergeschikt personeel, ook inlanders en Chi- 
neezen, is toogevoegd. Deze inrichting is in het al
gemeen bestemd om te voorzien in de behoefte 
aan typographische drukwerken voor ’s Lands 
dienst. De Departementen van algemeen bestuur, 
de gewestelijke besturen en de verschillende 
autoriteiten, colleges en administratiën zijn be
voegd om de voor ’s Lands dienst bestemde druk
werken ter Landsdrukkerij te doen drukken. Zij 
zijn daartoe verplicht voor zooveel betreft de zg. 
standmodellen, dat zijn tabellarische drukwer
ken, waarvoor algemeene modellen zijn vastge
stold. De kosten van al het door de Landsdruk
kerij afgeleverde drukwerk worden in rekening 
gebracht overeenkomstig het tarief, vastgesteld 
bij Ind. Stb. 1898 no. 246. De Landsdrukkerij is 
belas,t met het drukken en uitgeven van de Ja- 
vasche Courant, de Staatsbladen van N.-I., de 
Bijbladen op het Staatsblad, den Regeerings- 
almanak, de Naam- en ranglijst der officieren 
van de Land- en Zeemacht in Nederlandsch- 
Indië en van de zoodanige andere drukwerken, 
als daartoe bij beschikking van den Gouverneur- 
Generaal of van andere bevoegde autoriteiten 
worden aangewezen. Aan instellingen van lief
dadigheid en van openbaar nut in Ned. Indië, 
die rechtspersoonlijkheid hebben erlangd, kan 
vergunning worden verleend om haro jaarversla
gen tegen betaling van het benoodigdo papier, 
doch overigens kosteloos, tot een door haar op te 
geven aantal ter Landsdrukkerij te doen druk
ken (art. 4, al. 2 van het Regl. in Ind. Stb. 1903 
no. 122, zooals dat is gewijzigd bij Ind. Stb. 190/3 
nos 351 en 560), Het Reglement voor de Lands
drukkerij is vastgesteld bij Ind. Stb. 1903 no. 
122, gewijzigd en aangevuld bij Ind. Stb. 1904 
no. 115, 1905 nos. 351 en 560 en 1908 no. 427; 
zie ook Ind.Sl b. 1910 no.65 en66,1911 no. 126,1912 
nos. 67, 411 en 597, 1913 no. 108, 1914 no. 38, 
1915 no. 573, 1916 nos, 226, 425, 426. De 
instructie voor het personeel is opgenomen in 
Bijbl. no. 5924, gewijzigd bij Bijbl. Nos. 7597 en 
7808. C ' 7 r

LANDSKASSEN. Zie KASBEHEER.
LANDSKOEPOKINRICHTING. Zie GENEES

KUNDIGE DIENST. Dl. I. blz. 763.
LANDSLAKKEN. Deze zijn zeer belangrijk ge

bleken voor de wetenschap der geographische 
verspreiding van levende wezens. Juist op eilan • 
don worden de talrijkste en merkwaardigste vor-

niet ingclijfdo landschappen op Bajj,^ welker 
vorst vervangen was door een "stedehouder 
(Karangasëm, Gianjar. Bangli). werden, zoolang 
zij in dezei! Toestand verkeerden (gelijk nu, 
Januari 1918, nog slechts het geval is met 
Karangasëm) gouverncmcntslandscliappon ge
noemd om hun tweeslachtig karakter te doen 
uitkomen. De vier zelf besturende rijken op 
Java schijnen nooit landschnp te worden ge
noemd, al zou dat evengoed te verdedigen zijn.

LANDSCHAPSKAS. Met dezen term duidt 
men hetzij de kas van één zelfbeslurond land- 
schap aan, hetzij de gecombineerde kassen van 
ccnigc landschappen, hetzij de kas van een 
onderdeel van een landschap; in de beide laatste 
gevallen spreekt men echter gewoonlijk van 
een afdeelings- of een onderafdeelingskas, waar
mee dan bedoeld is: de kas van een zoodanig 
Jandschappencomplex (of van een zoodanig 
landschapsonderdeel), als samenvalt met het 
ressort van een afdeeling of onderafdeeling.

Landschapskassen, onderscheiden van de 
private kas der vorston, zijn aan de adatinstel- 
lingen vreemd; de financiën des rijks en die van 
don vorst vielen er samen en werden dus 
meestal in het belang van den vorst gebruikt, 
niet in dat van de bevolking. De diep ingrij
pende en zegenrijke hervorming, welke een 
aan do belangen van volk on land dienstbare 
landschapskas invoerde, is op de buitenbezit
tingen begonnen in 1895 in het gewest Mc- 
nado en aanvankelijk neergelegd in den tekst 
der (lange) politieke contracten; zie Bintaoena 
in Bijl. Hand. Tweede Kamer 1896/97 no. 139, 
8, art. 14, on verdere soortgelijke contracten al
daar (later ook Bat jan en Koetei). Spoedig 
daarop werd mondelinge toestemming van 
den vorst zonder contractswijziging voldoende 
geoordeeld (zie Bijbl. 5808 uit 1902), al werd, 
indien zich de gelegenheid voordeed, een be
staand contract aangevuld met eeu verbeterd 
voorschrift nopens dit onderwerp; zie b.v. de 
Bornco-contraeten in Bijl. Hand. Tweede Ka
mer 1911/12 no. 301, 7 en volgende, art. 32. 
Toen de korte verklaringen in zwang kwamen 
(zie CONTRACTEN), was van contraetsaan- 
vulling uiteraard geen sprake meer.

Aanvankelijk werden de landschapskassen 
aldus ingesteld, dat een bepaald aangewezen 
deel van ’s vorsten inkomsten (b.v. die uit 
land-, hout- of mijnconcessies, geheel of ten 
deele) gestort moest worden in een kas; alle 
overige inkomsten bleven rechtstreeks aan 
den vorst toevloeien. Later ging men over tot 
het thans algemeen verbreide stelsel, volgens 
hetwelk alle inkomsten zonder onderscheid 
komen aan de landschapskas, terwijl hieruit 
aan den vorst, evenals aan zijn ambtenaren, 
een jaarlijksehe wedde wordt uitbetaald. Voor 
de bedragen, waarover de landschapskassen 
loopen, en de daarbij betrokken bronnen van 
inkomst en uitgaaf, zie bijlage A van het 
Koloniaal Verslag. Een gewichtige post van 
uitgaaf is de zgn. restitutiepost, zijnde een 
terugbetaling aan de Indische begrooting van 
bestuurs- en 
vernement ten bate van het landschap doet; 
betalingen door het Gouvernement aan de 
landschapskas (het omgekeerde dus) vinden 
meestal hun grond in overgenomen douane
rechten en andere overgenomen belastingen.
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men aangetroffen, een feit, waarvan volgens A. 
R. Wallace, in geen enkele andere diergroep zelfs 

aanduiding wordt gevonden. Verder merkt 
hij op, dat de genera der Landslakken gewoon
lijk over grootc gedeelten der aardoppervlakte 
verspreid, ja dikwijls cosmopoliet zijn, de soor
ten daarentegen eng beperkt, zoodat niet slechts 
kleine eilanden dikwijls bijzondere soorten bovat- 
ten, maar zelfs enkele bergen en valleien, of zelfs 
bepaalde berghellingen hun eigen soorten oplc- 
veren, die nergens elders ter wereld worden aan
getroffen. De Indische archipel voldoet in zoo
verre aan dezen algemeenen regel, als volgens Von 
.Marlens in Max Weber’s „Ergebnissc einer Reise 
nach Nied. Indien” de grootc meerderheid der 
soorten tot één der grootcre eilanden of tot groe
pen van kleinere beperkt is, en de enkele kleine 
soorten, die over den geheelen archipel verspreid 
worden aangetroffen, waarschijnlijk door men- 
schélijk verkeer onopzettelijk zijn overgebracht. 
Van 330 soorten, die hem bekend waren van Su- 
matra, .Java, Borneo, Celebcs, Flores en Timor, 
komen slechts 40 op twee of meer dezer eilanden 
voor. P. en F. Sarasin vonden op Celebes 238 
land- en zoetwatcrslakken, waarvan 172 tot Ce- 
lebes beperkt zijn; 24 soorten komen op Java en 
Celebes gemeenschappelijk voor; 20 soorten 
zoowel op de kleine Soendacilanden als op Ccle- 
bes; 23 soorten vindt men op de Philippijnen en 
Celebes; 20 soorten op de Molukken en Celebcs. 
Hieruit leiden P. en F. Sarasin af, dat in vroegcren 
geologischcn tijd Celebes door 4 landbruggen met 
naburige gebieden verbonden was en wel door 2 
zuidelijke met Java en Flores, dooreen noorde
lijke met de Philippijnen en door een oostelijke 
met de Molukken. Langs deze 4 wegen hebben de 
landslakken Celebcs bevolkt en men kan met 
eenige zekerheid zoggen dat 14 geslachten over do 
Java-brug, Dover de Philippijnenbrug, 7 over de 
Molukkenbrug en 2 over de Eloresbrug hot eiland 
bereikt hebben. Zoowel uit de onderzoekingen 
van von Marlens als van P. en F. Sarasin volgt, 
dat de grenslijn van Wallace, door de straat van 
Lombok gaande, geenszins de Landmoluskcn 
in Aziatische en Australische sjheidt.

Literatuur : P. und F. Sarasin, Matcrialicn zur 
Nuturgcschichle der Insel Celebes, Wies baden. 
Max Wo-ber. Her indo-australischc Archipel und 
die Geschichto seiner Ticrwelt.

LANDVERHUUR. Tot het drijven van cul
tures voor de Europeeschc markt maakt de 
industrie in Ned.-Indië, — ook nadat door de 
agrarische wet (zie aldaar) de gelegenheid was 
geopend om woeste gronden in erfpacht te 
verkrijgen
gebruik van gehuurde landen, door gronden te 
huren, hetzij van inlandsche gebruikers, hetzij 
van het Gouvernement, hetzij van inlandsche vor
sten en grooton. Over de verhuur van grond door 
inlanders aan niet-inlandcrs zal worden gehan
deld in hot artikel OVEREENKOMSTEN. 
Van het Gouv. kunnen woeste gronden in huur 
worden verkregen; art. 02 Reg. Rcgl. geeft 
don Gouv.-Generaal de bevoegdheid gronden 
uit to geven in huur, volgens regels bij alge- 
meono verordening te stellen, — onder zulke 
gronden worden echter niet begrepen die, welke 
door inlanders ontgonnen zijn of als gcmcene 
weide of uit eenigen anderen hoofde tot de dor
pen of desa’s behooren. Vóór de vaststelling 
van het Reg. Regl. heerschte in dit opzicht

ccnc zeer afwisselende politiek. Reeds spoedig 
na het herstel van het Ned. gezag kwamen bij 
Commissarisscn-Gcncraal aanvragen in om uit
gifte van woeste gronden; ofschoon deze be
stuurders in beginsel niet daartegen gestemd 
waren, werden slechts enkele landen uitgegeven 
en ten slotte werd, ook op grond van ongun
stige adviezen van den Raad van finantiën 
en de Generale Inspectie van finantiën, het vraag
stuk ter beslissing aan den Koning opgedragen. 
De Gouv.-Generaal Van der Capcllen betoonde 
zich gedurende zijn bestuur meer en meer een 
tegenstander van de ontwikkeling der parti
culiere industrie; ofschoon Du Bus de uitgifte 
van gronden noodzakelijk achtte in het belang 
van Java (zie CULTUURSTELSEL, I, 540) 
kwamen zijne plannen niet tot uitvoering en 
werden ook onder Van den Bosch geene gron
den in huur ter bevordering der particuliere 
industrie uitgegeven, niettegenstaande art. 109 
Reg. Regl. 1830 dor Regeering voorschreef de 
meest geschikte maatregelen te nemen ter 
bevordering der wettige ondernemingen, aan 
welke door het Gouv. gronden werden afgestaan 
in eigendom, huur of erfpacht. Het cultuur
stelsel, dat bedoelde alle cultures voor de Eur. 
markt zooveel mogelijk tot monopolie van het 
Gouv. te maken, verzette zich tegen die uit
gifte. Het Reg. Rcgl. van 183G schreef dan 
ook alleen voor, dat de Gouv.-Generaal door 
alle middelen, binnen zijn bereik, den land
bouw zou aanmoedigen en zooveel doenlijk 
de teelt bevordoren van voortbrengselen, voor 
den handel met Europa geschikt. De Gouv.- 
Generaal De Eercns meende, ook op grond van 
een Kon. Besl. van 20 Maart 1831, gerechtigd 
te zijn regels te stellen voor de verhuur van 
woeste gronden door het Gouvernementen stelde 
bij besl. van 31 Jan. 1837 no. 19 (gewijzigd 7 Mei 
1838 no. 8) een model-contract vast, dat geen 
zeer gunstige voorwaarden bevatte. Desniet
tegenstaande werd het door het Opperbestuur 
af gekeurd en bij zeer geheim besluit van S 
April 1839 werd door het Indisch bestuur de 
uitgifte van gronden voorloopig gestaakt, ter
wijl bij Kabinetsbrief van 31 Maart 1840 het 
Indisch bestuur werd aangeschreven de verhu
ringen voor koffie, suiker en indigo definitief 
te staken en voor andere cultures de toestem
ming van het Opperbestuur te vragen. Do 
Gouv.-Generaal Duymaer van Twist verzocht 
en verkreeg echter vergunning weder gronden 
uit te geven; hot Reg. Rogl. van 1S54 gaf in 
het bovengenoemd artikel den Gouv.-Generaal 
de bovoogdheid gronden in huur af te staan. 
Do algomeeno verordening, in dat artikel voor
geschreven, is vervat in het Kon. Besl. 3 Juli 
1856, Ind. Stb. no. 64, gewijzigd en aangevuld 
bij Ind. Stb. 1857 no. 13, 1877 no. 70, 1864 
no. 16, zie ook Ind. Stb. 1862 nos 56 en 145, 
1865 no. 10S, Bijbl. 2124, 2685, 2693, 3086, 
3154. Volgens de daarin voorkomende bepa
lingen mogen woeste gronden in huur worden 
uitgegeven aan dozclfdo personen, die voor 
erfpacht in aanmerking kunnen komen; do 
gronden kunnen zoowel door het Gouv. worden 
aangeboden als door particulieren worden 
gevraagd, doch in beido govallen moet uit
besteding plaats hebben, waarbij echter de 
aanvrager de voorkeur heeft, mits hij het hoog
ste gebod gostand doet. De huursom mag niet
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Gedenkschriften van den oorlog op Java 
1825—30. Amst. 1848.

LANGEN (KAREL FREDERIK HENDRIK 
VAN). Geb. te Willem 1, (Java) den 28en 
Maart 184S. In 1868 in Indischcn dienst getreden, 
werd hij 17 April 1S69 aangesteld als ambtenaar 
ter beschikking op Borneo en in 1870 benoemd 
tot controleur 3e kl. ter Sum. Westk. Na achter-

lagcr zijn dan een minimum, door de Rcgeermg 
vast te stellen. De huur wordt voor ten hoogste 
20 jaar aangegaan, voor 
perboomen echter voor 
Bij koffie- en andere aanplantingen is de huur 
eerst met het 4e contractsjaar verschuldigd en 
dan slechts voor één vijfde, waarna dit bedrag 
elk jaar met V5 verhoogd wordt tot met het 
achtste contractsjaar de volle huur verschul
digd is; bij aanplant van klapperboomen treedt 
het eerste eerst met het zevende contracts
jaar in. Deze bepalingen zijn gemaakt in het 
belang van den huurder, die in de eerste jaren 
wel uitgaven voor ontginning enz. heeft te doen, 
maar nog geene producten kan oogsten. Na 
verloop van */4 van den huurtermijn kan do 
huurder verlenging vragen, waarop binnen 
het jaar moet beschikt worden. Verscheidene 
bepalingen worden voorts in de bovenge
noemde algemeeno verordeningen aangetrof
fen om de bevolking, die zich op de huurlan
den vestigt, tegen slechte behandeling te waar
borgen.

Tot 1870 toe werd van de gelegenheid om 
gronden in huur te bekomen in ruime mate 
gebruik gemaakt, zoodat in dat jaar meer dan 
40.000 bouws waren uitgegeven, die aan het 
Gouv. een huurschat van f 251.206 benevens 
330 pikols suiker opbrachten. Vooral bleek zij 
dienstig om bij de intrekking van sommige 
Gouv. cultures (o. a. die der thee) de teelt dier 
gewassen in particuliere handen te doen over
gaan. Maar toen in 1870 door de agrarische wet 
aan de particuliere industrie door de toeken
ning van erfpacht — die voor 75 jaar werd ge
geven en als zakelijk recht, en dus vatbaar voor 
hypotheek, grootere waarborgen verleende —, 
een beter middel aan de hand werd gedaan 
om woeste gronden te verkrijgen en zelfs den 
huurder de bevoegdheid werd toegekend, zijn 
huur in erfpacht te veranderen, mits dit voor 
den lande voordeelig was (zie AGRARISCHE 
WET, I, blz. 18;art. 17 van Ind. Stb. 1870 no. 118, 
gcw. door Ind. Stb. 1872 no. 116, 1876 no. 
355, 1890 no. 211), nam do uitgestrektheid 
gronden in huur van het Gouv. genomen voort
durend af, zoodat alle huurovereenkomsten, 
behoudens enkele op de Buitenbezittingen, ver
vangen zijn door afstand in erfpacht. (Zie DO
MEIN VAN DEN LANDE, I, blz. 631).

Voor de landverhuur in de Vorstenlanden op 
Java wordt verwezen naar het artikel VOR
STENLANDEN, waarin ook het apanage-stel- 
sel ter sprake komt en voor de huur van gron
den, gelegen binnen zelf best urend gebied in de 
Buiten bezittingen, naar hetartikel LANDBOUW- 
OONCESSIEN IN DE BUITENBEZITTIN
GEN.

van

do teelt van klap- 
hoogstens 40 jaar.

eenvolgens te zijn opgeklommen tot controleur 
2e kl. en controleur lc kl. werd hij in 1879 tijde
lijk gesteld ter beschikking van den gouverneur 
van Atjeh en Ond., in 1881 belast met de waar
neming der betrekking van assistent-resident ter 
Westkust van Atjèh en in 1883 definitief tot 
die betrekking benoemd. In 1884 benoemd tot 
assistent-resident van Groot-Atjèh, vertrok hij in 
1886 met verlof naar Europa. Na zijn terugkeer 
werd hij in 1S8S benoemd tot assistent-resident 
te Meester Cornelis; in 1889 tot resident van 
BehlcdêTêiUerrm'T892, met behoud van rang en 
titel, tijdelijk gesteld ter beschikking van den 
gouverneur van Atjèh voor de Atjéhsche zaken 
in het algemeen en voor de invoering van de 
zoogenaamde scheepvaartregeling. Den 9den 
April 189S werd Van Langen, die sedert 1895 
viermaal, telkens gedurende zeer korten tijd, be
last was geweest met de waarneming der betrek
king van gouverneur van Atjèh, op verzoek eer
vol uit ’s lands dienst ontslagen. Hij overleed 18 
April 1915 te Ede.

Behalve als ambtenaar maakte Van Langen 
zich verdienstelijk door verschillende bijdra
gen over land en volk van Atjèh. Wij noemen 
hier: Handleiding voor de beoefening der 
Atjehscho taal en Woordenboek derAtjehsche 
taal, ’s Grav. 1889; Atjehsche taalstudiën 
(T. Bat. Gen. XXVIII, 1883); Atjeh’s West
kust (T. Aardr. Gen. Ile ser. V, VI); De 
inrichting van het Atjehsche staatsbestuur 
(Bijdr. t. t. 1. en vlk. 1888 Ve ser. III); Bijdr. 
t. d. kennis der Gajoo landen (T. Aardr. 
Gen. V).

LANGGAR. Zie MOSKEE, B en PeSAN- 
TRÈN.

LANGKAP, (mat.., jav., soend.). Zie AREN
GA OBTUS1FOLIA.

LANGKAT. Naam

I ?

-

van een zelf bes turend
landschapen" het gouvernement Oostkust van 
Sumatra, grenzende ten W. on N. aan Atjèh, 
ten O. aan Straat Malaka, ton Z. aan Dell. 
Het is verdeeld in drie districten, n.1. Boven-, 
Langkat, Benedenr Langkat en Aroc. Rechts- 
st reeks aan den Sultan ondergeschikte hoof
den, die zitting hebben in do karapatan, zijn 
over deze districten gesteld. Tot Boven-Lang- 
kat behooren de Kedjoeroeanschappen Sele.ssó 
en Bohorok; tot Bencden-Langkat: Stabat, 
Binjjei, Lepan en Besitang en tot het district 

LANDVERKOOP. Zie PARTICULIERE LAN- Aroe zijn gebracht de om de Aroebaai gelegen 
DERIJEN. kampongs benevens de eilanden Tapak Koeda,

LANGE (HENDRIK MERKUS). Geb. te Poelau Sembilan, Poelau Koompei on Poel au 
Amsterdam 2 Maart 1809, trad in Indischen Mésdjid.
krijgsdienst en behaalde den rang van luit.- Het geheelo gebied van het landschap, do 
kolonel. Na zijne pensionneering werd hij rent- afdeeling Langkat vormende onder bestuur
meester van het kroondomein te Hulst, waar van een assistent-resident, is administratief
hij 3 Oct. 1861 overleed. Hij schreef: Het Ned. in twee onderafdeclingcn verdeeld, nl. Boven- 
O-l. leger ter Westkust van Sumatra, 1819— Langkat met een controleur te Bindjei en B > 
1845, 2 dln., ’s-Hertogenb. 1852—53; Het neden-Langkat met den assistent-resident te
eiland Banka, ’s-Hertogenb. 1850. Van zijne Tandjong Poeni en een civiel gezaghebber te
hand verscheen, behalve enkele bijdragen in Pangkalan Brandan. Het met het zelfbestuur 
tijdschriften, eene vertaling van: Do Stuers, van dit landschap gesloten politiek contract ia

•Hij'
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gewijzigd in 1907. Hot landschap bestaat 
voor hot grootsto deel uit oor. alluvialo laag
vlakte, waarin zich op verscheidene plaatsen 
heuvels van 50 a 00 M. hoogto verheffen. Langs 
de kust en do rivieren strekken zich meest moe
rassen uit, die begroeid zijn mot rizophoren- 
cn nipahbosschen, welke dikwijls onder water 
worden gezet door de buiten haar oevers tre
dende rivieren. Naar het Westen loopt de vlakte 
langzaam op tot een bergland, het zgn. Wil- 
helmina-geborgte, dat de grens vormt mot de 
Alaslandcn (Atjèh) terwijl hot Van Heutsz- 
gebergte de grens vormt met de Karolanden. 
De Goenocng Bandahara in het N. bereikt een 
hoogte van 3060 M., do Sinajjfi&agJn ’t Z. van 
2412 M. De voornaamste rivier is de Wampoe. 
Deze ontspringt onder den naam Lau Biang 
of Hondenrivier aan den N. voet van den 1950
M. hoogen Delcng Piso Piso (Tandook Bènoca), 
niet ver van de N.ste punt van het Toba-mcer... 
Zij vloeit in een diepe kloof door de KarcT-Loog-, 
vlakte eerst N. dan W., wordt dan door den 
Si Naboeng gedwongen een grooten boog naar 
het W. te vormen, baant zich een weg door den 
rand van het Van Heulszgebergte en onderbet 
vormen van een waterval, die op 150 M. ge
schat wordt, betreedt zij de afdccling Langkat. 
Het eerst stroomt de rivier dan door het land
schapje Bohorok, berucht door den verschroci- 
enden wind, welke over dit gebied naar de 
cultuurgebieden aan de kust strijkt (zie BOHO
ROK). Langs gedeeltelijk nog niet ontgonnen, 
doch wel reeds in concessie uitgegeven gronden 
stroomt zij verder, door do grootc vlakte van 
de Oostkust van Sumatra, en krijgt voorname
lijk van rechts het water uit talrijke zijrivieren 
toegezonden Hiervan is de Lau Mentjirim, 
die het water van de Lau Bind jei en Bekioen op
neemt, de voornaamste. Bij Stabat gaat een 
grootc tak in O. richting, om, ge'd'Ccjfelijk langs 
do Z.-grens van de afdccling stroomende, zelf
standig in zee te storten. De Wampoe zelf gaat
N. -waarts, om zich nabij de mond te verconigen 
met do Batang Serangan en als Rivier van 
Langkat in de Straat van Malaka uit te stroo- 
men. Men beschouwt ook wel don genoemden 
zelfstandigen tak als den hoofd mond en noemt 
dan de Serangan de Rivier van Langkat. Do 
Wampoe is bevaarbaar voor vaartuigen van 
30 last tot op een afstand van 100 mijlen van 
do monding; er loopt evenwel een snelle stroom, 
wclko het opgaan nog al bemoeilijkt. De oevers 
zijn de eorste 30 a 40 mijlen van den mond 
bedekt met struikgewas en grootc boomen. 
Zij zijn laag on moerassig, maar verderop bo- 
gint men cultuur te ontwaren en treft men 
uitgestrekte rijstvelden aan. In boteekenis volgt 
op de Wampoe de genoemde Batang Serangan, 
die een weinig boven Tandjoong Pocra een 
belangrijke rechterzijn vier opneemt. Vermel
ding verdienen verder do Löpang, de Besitang, 
die mot vele andere riviertjes in de Aroebaai 
uitkomt (zie aldaar), de Aor Masin, de grens
rivier vnn Atjèh.

In dit landschep worden vele vruchtbaro 
gronden gevonden, terwijl ook de bossclion 
rijk zijn aan producten en velerlei houtsoorten.

De landbouw der Malcischo bevolking be
paalt zich in hoofdzaak tot rijstbouw op la- 
dangs, in moerassen cn op de afgcplante ta
baksvelden. Do opbrengst is over het algemeen

onvoldoende voor do behoeften van de bevol
king zelve, zoodat in verband met het groot 
aantal werklieden op de ondernemingen 
aanzienlijke invoer van rijst moet plaats heb
ben. In 1914 werden alleen in de havens Pang- 
kalan Brandan en Tandjoeng Pocra gezamenlijk 
10.819.000 K.G. rijst ingovoord. Men is er op 
uit den rijstbouw aan te moedigen, zoodat het 
landscliap minder afhankelijk wordt ten aan
zien van zijn voedselvoorziening. In de Batak- 
doesoen treft men reeds hier cn daar op kleine 
schaal irrigatie aan en in de jaren 1908, 1909 
cn 1910 is op de landschapskasbegrooting jaar
lijks een bedrag van f 10.000 uitgetrokken voor 
het aanloggen van bevloeiingswerken. In 1911 
bedroeg dit bedrag zelfs f 20.000 on werd ge
poogd de uitgestrekto lalangvlakte Padang 
Poelau voor den rijstbouw geschikt te maken. 
Wegens gebrek aan deskundige leiding kon dit 
werk echter eerst in 1913 worden voortgezet. 
Van meer belang is de pepercultuur, die van 
oudsher hier uitsluitend door Atjèhcrs wordt 
bedreven. Ongeveer 1200 bahoe, voornamelijk 
in de omgeving van de Aroebaai, worden daar
voor gebruikt . De geheele oogst "wordt op zwarte 
peper verwerkt, die te Poelau Kócmpai aan Chi- 
neescho handelaren wordt verkocht en vandaar 
vervoerd naar Penang. De Sultan had vroeger 
het monopolie en int thans op de markt nog 
steeds de hagil (belasting). Het Langkatsche 
is de belangrijkste pepcrstrcck van het gouver
nement Oostkust van Sumatra. Eenigo betce- 
kenis hebben verder: do inzameling van rotan 
en was, do vervaardiging van kadjang-matten, 
het leveren van atap als dekmateriaal voor 
loodsen, de groenteteelt door enkele Chineezen 
cn hun handel in hout voor den Dcli-spoorweg 
en de ondernemingen. Aan veeteelt wordt door 
enkele Bataks gedaan, maar van meer belang 
is de vischvangst, die langs de zeekust aan vele 
honderden gezinnen een goed middel van be
staan verschaft.

Het is echter do Europcesche ondernemings
geest, die den cconomischcn toestand van het 
landschap tot zijn tegenwoordige hoogto heeft 
gebracht door de ontwikkeling van landbouw 
en industrie.

Op enkele gedeelten bij de riviermondingen 
en in do laagvlakte na, alsmede met uitzonde
ring van do steil naar het gebergte oploopcndo 
gronden, is verreweg het grootste gedeelte van 
het niet te laag gelegen cn daardoor aan jaar- 
lijkscho ovorstroomingen blootstaande gebied 
togen betaling van een jaarlijkschcn pachtschat 
mot een land bouwcontract voor hoogstens 75 
jaar in gobruik afgestaan aan niet-^nlandcrs 
ter beoefening van don landbouw./Duizcnde' 
bouws grond zijn op die wijze bij verschillende 
maatschappijen in gebruik. Het belangrijkst 
zijn do tabaksondornemingen. In 1913 loverdo 
Langkat ongeveer 75.000 pakken tabak elk 
van 80 K.G., die gemiddeld verkocht werden 
tegen 133 cent por ’/i K.G. (Zio het artikel 
TABAK). Daarnaast komen enkelo koffic- 
nanplantingon voor, doch in den laatsten tijd 
heeft vooral hot aantal rubberondornomingen 
zich sterk uitgebreid.

Van grooto boteekenis voor de opkomst 
van het landschap zijn do ontdekking on de 
exploitatie van do petroloumveldcn gowccsl. 
Langkat is het gebied, waar omstreeks 1880
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landschap Langkat on ondorhoorighcdon, dat, 
onder het bestuur van oen Sultan met zijne 
landsgrooten, in het genot van zelfbestuur en 
eigen rechtspleging is gelaten, terwijl do ver
houding tot het Gouvernement wordt bcheorscht 
door het in 1907 vernieuwd politiek contract; 
reeds sedert het op 23 Juni 1884 door den Sul
tan van Siak met het Gouvernement gesloten 
contract was ook voor Langkat een einde ge
maakt aan de onderworpenheid aan Siak, 
waarin alle zelfbeslurende landschappen op 
de Oostkust van Sumatra meer in naam dan 
inderdaad verkeerden. De grens van Langkat 
met Deli werd. na eerst na den Batakoorlog 
vastgesteld te zijn, bij een door de betrokken 
Sultans gezegelde verklaring van Nov. 1872 
nader gewijzigd en goedgekeurd bij Gouw 
besluit van 13 April 1911 no. 17; de grens met 
de inmiddels aan het gouv. Atjèh en Onderh. 
toegevoegde Tamiangsche landschappen werd 
vastgesteld bij Gouv. besluit van 13 Nov. 1881 
no. 16 (zie T. Aardr. Gen. 2e Ser. Dl I, m. u. a. 
bl. 318, 322). Vroeger behoorden de landschap
pen aan den rechteroever der Tamiang-rivior 
tot Langkat, die aan den linkeroever tot Atjèh; 
bij acte van cessie echter van 13 Jan. L87S heeft 
Langkat van zijne rechten op die landen af
stand gedaan, waarna bij het gemelde Gouv. 
besluit die afstand goedgekeurd en de nieuwe 
grens vastgestcld werd; de Westelijke grens 
met de tot genoemd gouvernement behoorende 
Alaslanden, alsmede de Zuidelijke grens met 
de afdecling Simèloengoen en de Karolandcn 
van het gewest Oostkust van Sumatra behoort 
nog door het N.-I. Gouv. te worden vastgesteld. 
Binnen die grenzen heeft de Sultan een direct 
gebied, dat uit drie niet aan elkander grenzende 
stukken bestaat en waarvan het aan zee ge
legen gedeelte door direct aan hem onderge
schikte hoofden (datoek) wordt bestuurd. De 
rest van eigenlijk Langkat, het stroomgebied 
van de Wampoc- of Langkat-rivier, is verdeeld 
tusschen vier radja’s: den Soetan van Stabat, 
den Panglima besar van Bindjei, den Kédjor- 
roean van Sèléssé (Selesei) en den Kèdjoeroean 
van Bohorok. Tusschen deze radja's en den 
Sultan van Langkat hebben langdurige geschil
len over de grensscheiding en de wederzijdselie 
bevoegdheden plaats gehad, die in 1873 ge
ëindigd zijn door het opmaken van een acte, 
waarin de grenzen nader zijn omschreven (zie 
T. Aardr. Gen. t. a. p. bl. 324). De tegenwoor
dige Sultan van Langkat is 23 Mei 1894 ge
ïnstalleerd en aangesteld door het Gouv. onder 
voorwaarde, dat hij in zijne bestuurshande
lingen zou worden bijgestaan door en in over
eenstemming zou handelen met zijne halfbroe
ders, namelijk Toengkoe Moh. Sjarief (Tocng- 
koe Soelocng) voor de aangelegenheden betref
fende Bovon-Langkat en Toengkoe Hamza voor 
de aangelegenheden betreffende Bencden-Lang- 
kat en met beiden te zamen voorde zaken, welke 
het gehcele landschap raken.

Literatuur. T. Kon. Aurd. Gen. III, blz. 345.

on we) bij toeval door den heer A. J. Zijlker, 
Administrateur cener tabaksmaatschappij, voor 
het eerst op Sumatra petroleum werd ont
dekt. De groote rijkdom aan dit product 
werd in 1890 aangetoond door het onderzoek 
van den ingenieur R. Fcnnema ter plaatse, 
op last van het Gouvernement. De productie 
ving aan op 1 Maart 1892. De exploitatie is 
in handen van de Bataafsche Pctroleum-Maat- 
schappij, die over ongeveer 131.300 bouws be
schikt, terwijl aan twee andere maatschap
pijen ongeveer 7.600 en 32.500 bouws zijn 
toegewezen.

In de laatste jaren is de productiviteit van 
de in concessie uitgegeven petroleumterreinen 
in deze stroken sterk achteruitgegaan; won de 
Bataafsche petroleummaatschappij van haarter- 
trein teTélaga Said medio!917 nog slechts ^ 37 
ton ruwe olie per dag, de terreinen van de Maat
schappij tot mijn-, bosch- en landbouwexploi
tatie in Langkat verminderden van 165.000 
ton in 1912 tot 112.000 in 1913. Eerstgenoem
de maatschappij bepaalt zich dan ook voor
namelijk tot het opkoopen en aan voeren met 
een buisleiding van de ruwe olie uit' Pèrlak 
(Atjèh) en van de terreinen te Darat, in con
cessie uitgegeven aan de zoocven in de tweede 
plaats genoemde maatschappij, naar Pangkalan 
Brandan aan de Babalanrivicr en Pangkalan 
Soesoeh aan de Arocbaai, waar de ruwe olie 
geraffineerd en de daarvan gemaakte produc
ten — wat de olie betreft in tankschepen ge
laden — naar alle oorden der aarde verzonden 
worden. De productie van Noord-Sumatra is 
echter onvoldoende om deze etablissementen 
op volle kracht te laten werken, waarom dan 
ook vaak Perzische en andere olie wordt aan
gevoerd en verwerkt. Beide plaatsen zullen 
eerlang zoowel met het Deli-spoorwegnet als 
mot den Atjèh-stoomtram verbonden zijn (Zie 
de afzonderlijke artikelen AROEBAAI, PANG
KALAN BRANDAN en PANGKALAN SOE
SOEH).

Ten slotte verdient nog vermelding, dat 
in Langkat ook eene belangrijke binnenland- 
sclie handel met de Bataks plaats heeft en dat 
de inlandsche schcepvaartbeweging langs de 
kust ook niet zonder bctcekenis is.

!

i

i
I
■

Door Langkat loopt de groote Gouvernements 
weg, welke, te Médan aansluitende aanlict wegen
net van Deli, over Bindjei (22 K.M.) en Tandjong 
Poera (59 K.M.) 
voert (83 K.M.) en vandaar zich Noordwaarts 
over Besitang voortzet naar Atjèh. Hef 
laatste stuk is voor een belangrijk gedeelte 
op kosten van dc Jandschapskas aangelegd. 
Van veel belang voor den afvoer van pro
ducten enz. is de doortrekking van den 
Atjèh-tram tot Besitang en Pangkalan Soesoeh 
en de verlenging van het Deli-spoorwegnet 
van Pangkalan Brandan ook over Bèsitang 
naar Pangkalan Soesoeh (Bësitang knoop
punt en vandaar wegens verschil in spoor- 
wijdte tot het eindpunt met drie spoor
staven).

In Langkat 
(1915) opgaven:

Pangkalan Brandannaar

T. v. Ind. T., L„ en V. 1911, blz. 325.
LANGKITANG (mal.). Een tot de Prosu- 

branchia (zie GASTROPODEN) behoorende 
slak, Melania, die in de kleinere rivieren op 
Sumatra wordt gevonden en gegeten.

LANGKOEWAS (mal.). Zie ALPINIA GA- 
LANGA.

wonen volgens de jongste 
ruim 110.000 Inlanders, 

24.000 Chineezen, ruim 3000 andere Vreemde 
Oosterlingen en 870 Europeanen.

Geschied en i Een groot gedeelte 
het gebied wordt ingenomen door het

s .
van

'
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LANGOWAN. District van de onderafdecling 
Tonciuuo, afdceling Menad o der residentie 
Menado, staande onder een hoofd, met den 
t itel van majoor en ter gelijknamige hoofd plaats 
gevestigd. Er worden verscheidene koffieaan- 
plantingen aangetroffen. Het is, evenals het aan
grenzende district Tompaso, bekend door zijn 
vele kokende moddcrwollen. De taal van La- 
n go wan is het Tontemboansch (Zie MINA- 
HASSISCHE TALEN) en wel het kleinste der 
beide dialecten dezer taal, het Makela’i. De 
voornaamste plaats is Langowan, uit 8 kam
pongs bestaande, standplaats van een hulp
prediker, 7G0 M. hoog met een gezond kli
maat.

LANGSA. Een tot de gelijknamige onderaf- 
dceling der afdceling Oostkust van Atjèh be- 
hoorend landschap. Het aantal geregistreerde 
mannen bedraagt ruim 1900 (ulto. 1915). De on- 
derafdecling Langsa, die behalve het landschap 
van dien naam, ook Peureula*- en Soengöë Ilaja 
omvat, telt totaal 7000 geregistreerden. Langsa 
heet ook do standplaats van den assistent-resi- 
dent, afdeelings- tevens ondcrafdcelingschef, 
die wordt bijgestaan door een civiclgezagheb- 
ber (Ind. Stb. 1914, no. 87). Langsa (landschap) 
werd door cene militaire expeditie in Mei 1877 
onder het Ned. gezag gebracht. Als oelèëbalang 
fungeert T. Tjhi Banta Pcureudan wiens korte 
verklaring dd. 17 Juni 190S bij Gouv. besluit 
van 17 Aug. d.a.v. werd goedgekeurd en be
krachtigd. Eigenlijk Langsa, dat door den 
oelèëbalang rechtstreeks wordt bestuurd, heeft 
als onderhoorigheden: Bajcuën-rechtcroever, 
Birim, Radja Toeha, en Manjapaét, ieder met 
een eigen hoofd, dat benoemd wordt door 
Langsa’s oelèëbalang in overleg met de tocha- 
pcuöt. Manjapaét, bestuurd door een aan de 
Atjehschc Soeltansfamilie verwanten habib, 
kreeg als gevolg van dien en van de wijze waar
op het, buiten Langsa om, in cultuur was ge
bracht, een ccnigszins zelfstandige positie. 
Dat gaf aanleiding tot oneenigheid en- strijd, 
tot in 1886 de rechten en verplichtingen van 
Habib Ali en in 1901 de grenzen van zijn ge
bied behoorlijk werden bepaald. In Langsa is 
de rijstcultuur steeds gesteld boven de cultuur 
van ]>cper, waardoor de bevolking er meer 
Stabiel is dan langs de verdere O.-kust. In de 
onmiddcUykc nabijheid der hoofd plaats, aan 
de overzijde (1.-oever) der rivier, ligt cene 
(Jouvcrnomentscaoulchouc-ondorneming, die in 
1907 werd begonnen (Ind. Stb. 1907, N°. 55) met 
het tweeledig doel om een nieuwe bron van 
inkomsten voor het Gouv. to openen on tevens 
om den particulieren landbouw , tot voorbeeld 
tc strekken. Een terrein, groot 0315 H.A. werd 
daarvoor gereserveerd. Ultimo 1915 waren 
daarvan 512s/4 baboe beplant mot 125.160 
hevea’s. Men werkt er in hoofdzaak met Ja- 
vaansche contractkoelies naast een klein aantal 
Atjèhschc vrije werklieden. Inderdaad zijn er, 
sinds het Gouv. hier het voorbeeld gaf, ook 
verscheidene particuliere rubborondernomingen 
in den omtrek gevestigd. Houtaankapondor- 
nemingen zijn hier ook werkzaam, vooral voor
do inzameling van zeebout en looistofhoudende 
schors, maar do petroleum-industrie, die aan
vankelijk wel toekomst scheen te hebben, lever
de ten slotte slechts teleurstelling. De aanleg 

de hoofdplaats Langsa (Toenong) werd

in 1905 begonnen volgens een breed opgezet 
plan van de Genie. In de vlakte werden uit- 
gestrekte terreinen .uitgezet, ieder met een be
paalde bestemming in verband met de groote 
toekomst, die men zich droomde van Langsa 
als toekomstige Oceaan haven. Het station van 
do Atjèh tram neemt met rangeerterreinen en 
woningen van het trampersoneel één zijde in 
van een dubbele esplanade, die door een broe
den weg doorsneden, links en rechts ruimte 
biedt voor tennis- en voetbalsport. Om dit 
ruime plein heen liggen de Europcesche wijken. 
Aan den uitersten W.-rand ligt tegen de Langsa- 
rivier aangebouwd het troepenkampement. De 
Inlandschc wijk ligt op de uiterste linkerzijde, 
terwijl men het Chineesche kamp en de pasar 
bereikt door rechts het spoor over te steken. 
24 minuten met de tram van Langsa (Toenong) 
ligt ICoeala Langsa, de 4x4 zeemijlen groote 
haven, dio op 1 Februari 1907 werd geopend 
voor den algemcenen handel. De plannen van 
Generaal Van Heutsz om er een Oceaanhaven 
van te maken, welke allen in- en uit voer van 
Deli zou tot zich trekken, zijn niet verwezen
lijkt, ook omdat de diepte van het vaar
water tegenviel. Er is een station vlak bij den 
in -1906/7 gebouwden steiger met douaneloods 
en woningen van het Inlandschc havenperso
neel. Vaste grónd om meer te bouwen is er 
langs de lage, met rizophoren begroeide oevers 
niet te vinden, en do verrichte artesische bo
ringen naar drinkwater waren alle vergeefsch. 
Koeala Langsa heeft het dus niet kunnen 
brengen tot meer dan een goede kusthaven, 
waar paketbooten to allen tijde kunnen bin
nenkomen en aan den steiger meren; maar 
naarmate het achterland zich ontwikkelt, zal 
het scheepvaartverkeer vermoedelijk toene
men.

Literatuur Bijdragen T.-. L.- en Vk. van 
N.-I. Deel 63 (1909) Jbl. 163; Tijdschr. B. B. . 
1914 bl. 232. /L 16 -

LANGSAR (IKAN) [m.Vl. volgens Bleeker]. 
Zie ZEESNOEKEN.

LANGSARBAAI. Kleine, ondiepe baai aan 
de N.O.-kust van Sumatra waarin, behalve 
de Birim- en Langsarriviercn, vele kreken uit
monden, waardoor het moerassige achterland 
afwatert. De kust is laag en met bakau -begroeid, 
alleen do beide hoeken zijn zandig en begroeid 
met tjémaraboomen, terwijl het eiland Telaga 
Toedjoeh, in het Z.O. gedeelte der baai dicht 
bij hoek Langsar gelegen, begroeid is met hoo
rnen van gelijke hoogte. In de baai loopen 
door de moddorbanken, welke haar grooten- 
deels vullen, twee betonde en verlichte geulen 
van bovengenoemde rivieren naar zee, waar
door schepen van hoogstens 4 M. diepgang 
bij laagwater kunnen binnenkomen. De baai 
ontleent haar belang aan de meer bin
nenwaarts, aan de gelijknamige rivier gelegon 
havenplaats Langsar, tot welko plaats do Atjèh - 
tram is doorgetrokken. Zie Zeemansgids 
deel II.

LANGSAT (mal.). Zie LANSIUM.
LANGSÈP (jav.). Zie LANSIUM
LANOEN, ook wel ILANOEN. In do residentie 

Amboina, ook op do Poelau Toedjoeh der resi
dentie Riouw, algomeen gobruikelijko naam ter 
aanduiding van zeoroovers, vermoedelijk afkom
stig van oen gelijknamige baai aan de Zuidzijde

< -. * Vv
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bijna voltooid on Ned.-Indië in do algemeene 
postverecniging opgenomen. Onder zijn bestuur 
werden belangrijke maatregelen genomen, ten 
einde de inning der belastingen en de verant
woording van de uitgaven beier te regelen en 
te verzekeren. Ook werd een schrcdo gedaan 
op den weg om tot een beter belastingstelsel 
te komen door de invoering der personeele en 
patentbelasting. De belangrijke wetenschappe
lijke expeditie tot onderzoek van Middcn- 
Sumatra had plaats tijdens het bestuur van 
Van Lansberge; voor het onderwijs werden be
langrijke maatregelen gonomen, o. a. de op
richting cener hoogerc burgerschool te Sema- 
rang en Soerabaja_en van een burgeravond- 
'sclïööl op de laatstgenoemde plaats, terwijl 
een kweekschool voor inl. onderwijzers te Ban- 
djermasin en te Makasser werd opgericht en 
die te Soerakarta-ITaar Magelang^ werd over
gebracht en eén landbouwschool te Buiten
zorg werd geopend. Zie Eigen Haard, 1881, 
bl. 189.

LANSIUM DOMESTICUM Jack.; fam. Mclia-
ceae. Vrij groote boom met samengestelde bla
deren en kleine bloemen in aren. In den gclieelen 
Archipel gekweekt om de eetbare vruchten, 
die onder den gelen vruchtschil een sappigen 
zaadrok om de bittere zaden hebben. De vorm 
en grootte van de vruchten loopen uiteen. Men 
onderscheidt: koekoesan (mal.), kokosan (jav., 
sound.), een vorm met rinsehen zaadrok en 
dunne schil; langsat (mal.), langsëp, langsëb 
(jav.), met kleine pitten in de bolvormige 
vrucht; doekoe (jav., mal.), doekoeh (sound.), 
langwerpig met een grooten zoeten zaadrok 
en kleine pitten en pidjëtan (jav.), pisitan 
(soexd.) met grooto pitten en een dunnen 
zuren zaadrok. De groene, intens bittere 
zaden worden tegen ingewandswormen ge
bruikt; een afkooksel van de schors is een 
middel tegen dysenterie. Het hout is gezocht 
voor stelen van bijlen. Koclit langsëp noemt 
men een heldergele huid, vooral van vrouwen, 
in. vergelijking met de kleur van de vruchten.

LANTANA CAMARA L., fam. Vcrbcnaccac. 
Boenga pagar (mal.), Rembang tëlèk, Poetjë- 
ngan, Tëmbélék, Tëmblèkan (jav,), Salijara 
(sound.). Kleine gedoomde heester in Z.- 
Amerika, o.a. in Suriname, thuis behooreml, 
op Java ingevoerd en snel ingoburgerd, zoo- 
dat ze op braakliggende terreinen de inliecm- 
sclie vegetatie verdringt en vaak een lastig 
onkruid is. Kenbaar aan do veelkleurige, bijna 
bolvormigc blooiwijzcn. De aromatische bla
deren zijn een inlandsch geneesmiddel tegen 
verschillende kwalen. Ook in Z.-Amerika staat 
de plant als volksgeneesmiddel in aanzien, b.v. 
in Suriname.

LA NT JA. Zie VAARTUIGEN.
LANTJAH (sound.). Zie .SPINNEN en

k emAnggA.
LANTJANG. Zie VAARTUIGEN.
LANTJANG POEKAT. zie VAARTUIGEN. 
LANTJARAN. Zie VAARTUIGEN.
LANTJIH (mal.). Zie KATAR.
LAOBALANG. Nederzetting in Ivet gouver

nement Oostkust van Sumatra, nabij de grens 
met het gouvernement Atjèli. Zij ligt aan den 
voet van den Batoe GadjaJi en is het Westelijk
ste punt van den grooten weg, die van I£aban 
Djahc over de Ka ro-hoogvlakte voort en als

van het tot de Philippijncn behoorendo eiland 
Mindanao. Sedert de geregelde bevaring dezer 
wateren door oorlogsschepen wordt de bevolking 
niet meer door overvallen van Lanocn’s ver
ontrust.

LANONA.Vroegere hoofd plaats van het tevoren 
tot Ternate behoorende landscliap Boengkoe 

de golf
aan het strand naar Sakita verplaatst, maar 
toch op vele kanrton nog op de oude plaats 
aangegeven.

LANSBERGE (MR. JOHAN WILLEM VAN).
Geb. te Sante-Fó de Bogola (Vereen. Staten 
van Columbia) 16 Nov. 1S30, uit het huwelijk 
van R. F. 0. van Lansbergc, Gouverneur van 
Suriname en V. M. Rodriguez, studeerde te Leiden— 
en promoveerde 3 Nov. 1854 tot doctor in de 
beide rechten, na verdediging cener dissertatie 
„de doli et culpae discrimine servato in codico 
poenali”. In Ned. diplomatieken dienst getreden 
bracht hij het ten slotte daarin tot buitenge
woon gezant en gevolmachtigd Minister bij het 
hof van België. In deze laatste betrekking werd 
hij benoemd tot Gouv.-Generaal (17 Dcc. 1S74) 
en kwam den 25sten Maart 1S75 te Batayia^ 
aan. Na verloop van het vijfjarig tijdperk, 
waarvoor de Heer van Lansberge tot. Gouv.- 
Generaal benoemd was, verzocht het Opper
bestuur hem aan te blijven. Na aanvankelijk 
daarin te hebben toegestemd, zag de Land
voogd zich door den achteruitgang zijner ge
zondheid genoopt, reeds een half jaar later 
zijn ontslag te vragen, hetgeen hem 24 Nov. 
1880 verleend werd. Den 12dcn April 1881 
legde de Heer Van Lansberge zijn ambt neder; 
in Nederland teruggekeerd, vestigde hij zich 
op de Havezathc de Rees (Bruinmen), later 
te ’s-Gravenhage. Hij overleed te Mentonc_ll 
Dec. 1905.

Tolo, sedert lang Zuidclijkeraan van

Het tijdperk van zijn bewind werd door ver
scheidene belangrijke gebeurtenissen geken
merkt. In Atjèh, dat in 1877 door den land
voogd werd bezocht, werd de strijd onder gen.- 
majoor Pel en zijne opvolgers voortgezet, en 
werden onder Van der Heyden zulke voordoden 
behaald, dat de tijd voor de invoering van een 
civiel bestuur scheen gekomen te zijn, dat in 
de laatste dagen van het bestuur van den Gouv.- 
Gencraal tot- stand kwam. Van minder belang 
waren expeditiën naar Kota Intan (Siak), 
de Balaklandcn, Ccram, Halmaheira. Gclebes, 
en ongeregeldheden in ICbetoardjo (Bagclèn). 
Het Gouv. grondgebied werd uilgebreid door 
de toevoeging van verscheidene landschap
pen aan het gouvernement van Sum. W.kust; 
het rechtswezen werd geregeld in dat gouverne
ment, in Palembang, Benkoelen, Z.- en O.afd. 
van Borneo en Atjèh en Ond. In het gouver
nement v. Sum. W.kust, Djcmbrana, Bat jan, 
Tidore (met uitzondering van N.-Guinca) en 
Ternate werd de slavernij opgeheven, terwijl 
de toestand der slaven in het gouvernement 
Celcbes en Ond. en in Boelèlèng geregeld werd. 
Op het gebied der openbare werken, voor liet be
heer en toezicht waarvan een nieuw reglement 
werd vastgesteld, werd krachtig gearbeid; zoo 
werd een groot gedeelte van den Staatsspoor
weg op Java aangelegd en de aanleg van andere 
gedeelten voorbereid en ondernomen; de werk
zaamheden aan den houw der havenwerken 
te Tandjoeng Priok werden aangevangen en
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Alas-weg zal doorgetrokken worden naar Koeta 
Tjanó aan de Alas-rivier in Atjèh.

LAOEDI (IKAN) [mal. volgons Bleeker]. Zie 
ZEEBAARS.

LAOERA. Landsclmp in de onderafdeeling 
Noord-West-Socra ba, afdeeling Socmba, resi
dentie ïiinor on Ondcrhoorighcden.

LAOERANEESCH. Zie SOEMBANEESCH.
LAOET (LAUT). (Mal.) beteekent z o e en 

wordt vaak mot andere woorden samengesteld 
tot den naam van een eiland of dorp, zooals 
Poclaulaoet (zee-eiland), Tanah laoet enz. 
Voor Orang laoet zie aldaar.

LAOET (STRAAT) aan den Z.O. hoek van 
Borneo, is de smalle straat tusseken dit eiland 
en het voorliggende Laoet; in welke het 
hooge eiland Soewangi, waarvan de Zuidkust 
rotsig is en het lage Tempakan liggen.

l)e Borneo wal is laag en met nipah begroeid, 
de wal van Laoet heeft in het Zuidgedeelte 
der straat boomen, die in het water staan langs 
een min of meer breede strook modder- en 
zandstrand, dat aanvankelijk steil oploopt naar 
de achtergelegen heuvels, van welke de hooge 
kegeltop Djambangan de voornaamste is. Ver
der in de straat rijst de kust minder steil en 
is bij de Noordpunt van Laoet heuvelachtig 
met een smalle, steenachtige droogvalling. In 
de straat liggen verscheidene ondiepten, waar
onder de groote, droogvallende zandplaat Pa- 
joeng met begroeide Zuidpunt, on beO. Soewangi 
een drempel met niet meer dan 5 M. diepte bij 
laagwater; zij is betond en door de verlichting 
ook des nachts voor grooto schepen te bevaren.

Straat Laoet is de groote vaarweg langs de 
Z.O. punt van Borneo; vele schepen komen 
kolen van voldoende kwaliteit innemen te So-

(Bagölon) worden haar feesten gegeven en offers 
gobracht (zie VOGELNESTEN). Het gebeurde 
vroeger wol, dat Javaansche vorsten, die eene ge
wichtige onderneming wilden beginnen, te 
zich naar de Zuidkust begaven, om ingevingen 
van haar to verkrijgen. Dit deed o.a. in 1830 de 
Soesoehoenan van Soerakarta, Pakoe Boewana, 
VI, die zich bij Mantjingan aan de Zuidkust van 
Djokjakarta, in de duinen te slapen legde om haar 
hulp tegen het Ned. Gouvernement in te roepen, 
waarop hij gevangen genomen en verbannen 
werd. Soms wordt Lara Kidoel ook voorgesteld 
als behoorende tot de heldinnen van het voo

voren

rge-
slacht. Zoo wordt verhaald, dat Praboe Moending 
Wangi, een der vorsten van Padjadjaran, eene 
dochter had, Lara Woedoe geheeten, die door 
eene vreesclijke kwaal aangetast, zich in de Zui
derzee verdronken daar thans over de booze gees
ten van het strand heerscht. Een ander bericht 
maakt haar tot eene boetelinge, die te Prigi 
woonde, en wondermacht verkreeg. Onder de 
volgelingen van Ratoe Lara Kidoel wordt de 
geest Lampor genoemd, die met vreeselijk ge- 
druisch door de lucht vaart en de oorzaak is der
hoogo springvloeden, zoowel als van de water
zucht in het lichaam van den mensch.

LARA EN LOEMAR. Voormalige onderafdee
ling dor afdeeling Sambas (zie aldaar), residentie 
Westcrafdeeling van Borneo, sedert 1916 vor
mende de onderafdeeling Béngkajang met ge
lijknamige hoofdplaats (Zie aldaar) der afdee
ling Singkawang. De onderafdeeling bevatte 
vroeger vooral rijke goudmijnen en is bekend 
door den strijd met de Chineezen in 1850 en 
volgende jaren, waarover zie KONGSI.

LARANTOEKA. „Staatje aan den Oosthoek 
van liet eiland Plorcs, behoorende tot do onder
afdeeling Oost-Flores en Solor, thans onder een 
Gezaghebber. Het werd vroeger, en wordt thans 
opnieuw sinds 1912 bestuurd door een Radja, 
tot wiens gebied ook enkele kampongs op Ado- 
nara en Lomblèn gerekend worden. Een groot 
deel der bovolking heeft reeds den R. K. god 
dienst aangenomen. Op do kustplaatsen wordt 
een vrij belangrijke handel gedreven door Alo- 
reezon, Boegincezen en Wadjoreozen, in schild
pad, vogelnestjes, sandelhout, kaneel, was, buf
fels, schapen en geiten. In het Noorden, vlak bij 
de plaats Larantoeka» -ligt de berg Ilimandiri 
(zie MANDfRI); in het Z. W. de 
kende vulkaan Lobetobi (Laki-Laki en Peram 
poean) (zie aldaar). Zie ook ELORES.

LARANTOEKA. Vroeger ook POSTO opzijn 
Portugcosch geheeten. Hoofdplaats der onderaf- 
dceling Oost-Elores en Solor van de residentie Ti- 
mor on Ond., gelegen in Straat Flores, aan de 
Oostkust van het eiland van dién naam; stand
plaats van een R.K. missie-post.

LARAS. Zie MUZIEK on MUZIEKINSTRU
MENTEN.

LARAS. Naam van grootero fedoraties van 
lcötö’s of nagari’s in de Tigö Loeliak (zie aldaar), 
Padangscho bovenlanden', Sum. Westkust. Zoo 
heeft men in Tanah Datar de bekende larèh 
nan pandjang (de lange landstreek), in Agam 
de larèh nan boenla (de ronde), in de Löehak~ 
Limö Pooloch: larèh. Dezo naam is na 1S33 
gebruikt voor de districten, welke ingevolge de 
bestuursregeling van Van den Bosch govormd 

Hiertoe verbond men zooveel mo- 
goiijk adat-federaties aan elkander, maar enkele

tagèn, waar zich een groote steiger en een gou- 
verncmentskolentip bevinden. 9 K. M. om 
de N.O. hiervan ligt de belangrijke kampoeng 
Kota Baroe, eveneens meteen hoofd. Zie Zee
mansgids deel IV/..^

LAOS ( ja v.), Zie AL PIN IA GALANGA. 
LAPA (TANDJOENG). Spitse uiterste oost

punt van het eiland Madoera, door een ondiepe 
zeestraat van het eilandje Gili Jang gescheiden. 

LAPONDERAAP. Zie LAMPONGAAP. 
LAPORTEA.

£/■ s-

Plantongeslacht dor Urlica- 
ceecn. waarvan een aantal soorten in hot wild 
in Ncd. Indic voorkomen, bekend als Daocn 
gatël (MAL.), Djëlatang (mal.), Këmadoeh 
(jav.), Latëng (jav., mad.), Poeloes (soiond.). 
Het zijn hoestors en boomen met bladeren, dio 
van brandbaren voorzien zijn, doch vaak he
viger branden dan die van don Europ. brand
netel en soms lijdelijke verlamming teweeg
brengen. Uit de schors van sommige soorten 
maakt men touw voor netten.

nog wer-

LARA (IKAN) [ ? volgens Bleeker]. Zie AAL.
LARA DJONGGRANG. Zie DOERGA.
LARA KIDOEL (RATOE ). Onder de geesten, 

die door de Javanen vereerd worden, bekleedt 
Ratoe of Njai Lara Kidoel, de vorstin der Zuider
zee, een hooge plaats. Haar rijk is die Zuidorzeo 
en de rotsige Zuidkust van Java; do vogelnest
klippen, daar gelegen, staan onder hare bijzonde
re hoede, zoodat het noodzakelijk is, vóór dat 

tot het plukken der nesten overgaat, haarmen
met offers te veroeren. Te Rongkob, bij de Ooste
lijke grens van Djokjakarta, is een huis, haar 
toegewijd; ook bij de rotsen van Karang Bolong

waren.

1

i



!

LARAS-LATAH.530

baai ligt hol grootc, hoogc, steile eiland Labcngki 
mot een ken baren dubbeltop, dat, evenals Ba- 
hoeloe, onbewoond is. De Lasolobaai is nog 
niet volledig onderzocht; de kusten, ook van 
de eilanden, zijn over hot algemeen steil en de 
diepten zijn niet overmatig groot, maar daarin 
verspreid vindt men een vrij groot aantal- ge- 

cnkele droogvallen, vorder

ervan bleven' afzonderlijk als „laras-’ voort
bestaan (zie onder KOTO voor lal van voor
beelden). Deze larassen zijn bij de reorg. ter Sum. 
Westk. van 1913 (Ind.Stb.321) opgeheven (zie on
der BESTUUR). Verder wordt „laras”noggcbruikt 
ter aanduiding der twee grootc stammen of beter 
partijen: Bodi-Tjiniagö en Kötö-Piliang, welke 
eeuwen geleden zijn ontstaan en aan welker 
hoofd de beide legendarische wetgevers van Mi- 
nangkabau, respect. Papatih nan Sabatang en 
Kjahi Katoemanggocngan, zouden hebben ge
staan. Daar deze partijen oorspronkelijk be
paalde gebieden bewoonden, zal ook hier het 
woord als „gebied59 zijn op te vatten. (L. C,

• Westenenk, De Minangkabausche Nagari, Med. 
Ene. Bur. VIII, 1915.)

LARAT. Eiland met eene oppervlakte van 
515 K.M.2 ten X. van Jamdena (zie TANIMBAR- 
EILAXDEX). Het bestaat uit horizontale kalk- 
steenlagcn en is van Jamdena gescheiden door 
eene smalle passage, welke slechts voor prauwen 
bevaarbaar is. Bewesten Larat, daarvan ge
scheiden door een smal vaarwater, dat de reede 
van Rit abel vormt, ligt het eilandje Loetoer, 
waarop, tegenover Ritabel, de kampoeng Le- 
lingloean, de standplaats van den posthouder, 
gelegen is.

De voornaamste kampoengs op het eiland zijn 
Ritabel, Ridool en Lamdcsar op de Westkust; 
de bevolking telt + 2000 zielen. 5 ■

LARIANG. Xaam van den benedenloop der 
Koro-rivier. Zie CELEBES onder b Midden 
Oelebes. Dl. I, blz. 455.

LARON (jav., mal.). Zie TERMIETEN.
L ART AU. Naam voor een Scharrelaar, Eury- 

stomus ausiralis, op de Aroe-eilanden; op de 
Kci-eilanden Moetlel-boean. Op Sumatra heet 
Eury-slomus orientalis Tioeng-batoe, op West- 
Sumatra Tioeng-lampei, op Celebes Hendingo- 
opo.

waarvanvaren,
cenigc riffen op den rand der dieptelijn van 
ISO M. en het Zuid rif daarbuiten. Zie Zeemans
gids deel V,

LASSËM (LASöM). Plaats in de residentie 
Rembang, grootendeels door Chineezen be
woond, enkele K.M. van het strand gelegen 
aan de gelijknamige rivier. De handel is hier 
levendig. Belangrijk is de uitvoer van saroeugs 
(saroeng Lasöm) die o. a. veel naar Singapore 
verscheept worden. Duizenden inlanders in den 
omtrek houden zich met batikken bezig in 
dienst der Ohineezen, welke laatstcn de patronen 
aangeven. Waarde van de uitgevoerde saroengs 
^ f 3 milliocn per jaar. Uitgqvocrd worden ook 
pauweveeren sigarenkokers. ,A!

LASSEN (CHRISTIAAN). Grondlegger der 
Indische Oudheidkunde, gcb. te Bergen (Noor
wegen) 22 Oct. 1800. Na te Ohristiana en te 
Heidelberg gestudeerd te hebben, bezocht hij 
de universiteit te Bonn, waar hij door de les
sen van A. von Schlegel tot de Indische studiën 
werd aangetrokkén; door tusschenkomsl van 
zijnen leermeester werd hij in de gelegenheid 
gesteld Londen en Parijs te bezoeken en zich 
daar bezig te houden met de studie der Indische 
talen. In 1827 vestigde hij zich als privaat
docent te Bonn, werd er in 1830 buitengewoon 
en in 1840 gewoon Hoogleeraar voor de Oud
indische taal- en letterkunde. Een ooglijden, 
dat sedert 1840 steeds toenam, belemmerde 
hem ten zeerste in zijn wetenschappelijker! 
arbeid; toch gaf hij tal van geschriften over 
Indië uit, waarvan voor de oudheden van 
Ned.-Indië van belang kan worden gerekend 
zijn hoofdwerk de „Indische Altorthums- 
kundo”, IV dln., 1843—1804, dal als eerste 
proeve eener geschiedenis van de Indiërs grootc 
verdiensten heeft, ofschoon de bewerking te 
wenschen overliet. Nadat hij in het laatst van 
zijn leven bijna geheel blind was geworden, 
overleed hij te Bonn 8 Mei 1870. Zie voor l>ij- 
zonderheden de Allgemeine Deutsche Biogru- 
phic, XVII, bl. 784 en de daar aan gehaalde 
bronnen.

LATA LATA-EILANDEN. Zie BATJAN (Sul
tanaat).

LATAH. Een ziektetoestand, waarbij door don 
betrokken persoon, geheel tegen zijn wil, bewe
gingen worden uitgevoerd en klanken worden 
voortgebracht, die hem door andoren worden 
voorgedaan. Somtijds ontstaan die onwillekeu
rige bewegingen en klanken ook door schrik. De 
lijders zijn volkomen van hunne handelingen be
wust, maar kunnen die niet tegengaan. De ziekte 
wordt in den Indischen archipel bijna alleen bij 
inlanders waargenomen, zelden bij vreemde 
tellingen gezien, maar wel nu en dan bij kleur
lingen. Zij komt het meest voor bij vrouwen, zel
den hij mannen. Eigenaardig is het, dat de 
gedane bewegingen snel worden nagedaan en dan 
tevens cenigc woorden herhaalde malen achterel
kaar worden gezegd. De onwillekeurig uitgespro
ken woorden zijn voor den lijder zeer onaange-

l

r, LASIA SPINOSA Thw, fam. Araceeën, Gali- 
Gali (mal.), Sampi (soend,). Een moerasplant 
met grootc pijlvormige bladeren. Zoowel bla
deren als wortel zijn een inlandsch genees
middel; de jonge bladeren en de stengel worden 
gekookt gegeten.

LASIANTHUS PURPUREUS 131., fam. liubia- 
ceae. Daoen këntoet, Kajoc tahi (mal.), 
stinkhout; een heester, waarvan de bladeren, 
fijngewreven, sterk naar faccaliën rieken. De 
bladeren worden echter door de inlanders als
groente gegeten. Ook andere planten, b.v. 
Saprosma en Paederia, hebben die eigenschap.

LASOLO. Rivier in het landschap Laiwoei 
(zie aldaar en onder CELEBES d. den Zuid-
Oostarm. Dl. I, blz. 458).

LASOLOBAAI. Deze baai aan de Oostkust van 
Celebes, op ongeveer 3° 35' Z.B. is de eerste, om 
de Oost geheel open baai benoorden de Këndari- 
baai. Het hooge bergland van Celebes springt 
in het midden der baai naar voren en heeft 
daar een ondiepe, gedeeltelijk droogvallende 
kustbank, welke het hooge eiland Bahoeloe 
met den wal verbindt ter plaatse waar de drie 
monden der Lasolorivier, aan welke bijna 30 
K.M. stroomopwaarts de gelijknamige kam
poeng ligt, in zee vallen. Hot N.VV.-gedeelte 
der baai heet Tëlok Dalam, gevormd door een 
om de Z.O. afstekend, grillig gevormd, hoog 
schiereiland, dat

oos-

voor-

met een smallen, lagen hals 
met den vasten wal is verbonden; vóór deze

_
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naam en lastig, omdat zij hem tijdelijk beletten 
iets anders te zeggen. Niet zelden worden die zie
ken onnoodig geplaagd, omdat de genoemde ver
schijnselen iets lachwekkends hebben, terwijl het 
verzoek van den lijder om liet plagen te laten door 
herhalingen wordt afgebroken. Ecnc doeltreffen
de behandeling is niet bekend. De ziekte komt in 
don goheelen Indischcn archipel en in Britsch- 
Indië voor. Zij is ook waargenomen in Siberië en 
bij de Laplanders.

Literatuur : Dr. C. L. v. d. Burg, De geneesheer 
in N.-I. II, bl. 770 en Gen. Tijdschr. v. N.-I.

r. v

d. w. z. gronden, waarin, waarop of waarondtu 
men „Iateriet” mag verwachten.

LATIMODJONG GEBERGTE. Gebergte op 
Celebes. Zie GELEBES onder b. Midden-Ce- 
lebes en den Zuidarm.

LATJIN (MAL. MOL.). Zie NEPHELIUM.
LAU BIANG of WAMPOE. Zie LANGKAT.
LAULI (Laoeli). Landschap in do onderafdee- 

ling Zuid-West Soemba, afdeeling Soemba, 
residentie Timor en O.

LAURIET. Zie bij PLATINA.
LAUT. Een Gajö-Iandschap, omvattend de 

gebieden der rödjö’s Tjéq Böbasan, Boeket 
en Siah Oetama met respectievelijk 1682, 1689 
en 128 geregistreerde mannen (ulto. 1915), 
en deel uitmakend van de .onderafdeeling Ta- 
kéngön. Zie GAJOLAND.

LAUT TAWAR (d.
Zie GAJOLAND.

LAUTS (ULR1CH GERHARD). Geboren den 
19den Mei 1787 te Amsterdam, waar zijn vader 
een handelszaak uitoefende. Na diens dood 
vertoefde Lauts geruimen tijd in het buiten
land, werd 1821 hoogleeraar aan het Athe- 
naeum te Brussel en in 1830 aan het Kon. 
Instituut voor de Marine te Medemblik. In 
1840 gepensionneerd, woonde hij te Kampen 
en Leiden en overleed 25 Juli 1865 te Utrecht. 
Van do vele werken door hem uitgegeven, heb
ben op Ned.-Indië betrekking: Handl. v. d- 
aardvijkskunde van Neorlands O.- en JV--In. 
dische bezittingen, Utr. 1834; Het eiland Balie 
en de Balieneezen, Amst. 1S4S; Gesch. v. d. 
vestiging, uitbreiding, bloei en verval van de 
magt der Ned. in Indië, 7 dln., Gron. 1852— 
57, Amst. 1859—66; Gesch. v. h. verval der 
magt v. d. Ned. in Indië, 2 dln., Amst. 1859— 
66; Gesch. van do verover, der Ned. in Indië 
t. d. tegenw. tijd, 2 dln., Kampen 1864—6S; 
Onderzoek naar geest en strekking van het 
traktaat van den 17den Maart 1824.

LAUW LAUW (WestN. Guinea). Zie BOOM- 
KANGOEROE’S.

LAVANHA (JOAO BAPTISTA). Als Jood 
geboren te Lissabon in ca. 1550, daarna gedoopt, 
opgeleid tot ingenieur, en te Madrid gestorven 
op 31 Maart (of 2 April) 1624. Gunsteling der 
Spaansohe kon in gen, wordt iiij in 1591 ad 
interim, op 6 Juli 1596 definitief, benoemd 
tot Oppereosmograaf (Oosmographo mór) des 
Rijks, d. i. Spanje met Portugal (sinds 1580). 
Als zoodanig nam hij op zich de aanvulling 
en liet voor den druk gereed maken dor door 
Joao de BARROS (zie dezen naam) in 1570 
onvoltooid achtergelaten 4e. Decade van diens 
beroemd geschiedwerk; een arbeid, door hem 
met do uiterste kieschhoid volbracht. In 1615

XXV, bl. 49; P. C. J. Van Brero, Gen. Tijdsch 
N.-I. XXXIV, bl. 602. < -/

LATËNG (jav., mad.). Zie FLEURYA IX- 
TERRUPTA on LAPORTEA.

LATERIET. In regenrijke tropische landen 
zooals Ned. Indië, Middcn-Afrika, en Noord- 
Brazilië wordt als verweeringsproduct van zeer 
verschillende gesteenten een eigenaardige stof 
gevormd, welke wegens hare steenroode kleur 
den naam van Iateriet (later = baksteen)heeft 
ontvangen. Niet altijd is de kleur echter bak
steenrood, soms is zy vleeschkleurig tot wit, en 
dan weer dofgeel tot glanzend bruin en zwart.

De samenstelling is wisselend, maar komt steeds 
neer op de combinatie: ijzeroxyde, plus aluin
aarde, gemengd met- of verontreinigd door groo- 
tere of kleinere hoeveelheden klei of kaolin, en 
soms ook kwartszand of kiezel in kleinere of groo- 
tere korrels ingesloten houdende. De klei- en 
kiezel vrije stukken beschouwt men als erts; is 
het ijzeroxyde ver overwegend, dan als ijzererts; 
is het aluminiumoxyde echter overwegend, dan 
heet de stof bauxiet, en dient als aluminiumerts.

Do vorming dezer eoncreties (= samentrekkin
gen) heeft niet plaats aan de oppervlakte van den 
grond, doch op cenigc diepte, in de zóne van wis
seling van den grondwaterspiegel, of even daar
boven. Door wegspoeling van den bovenliggen- 
den grond komt do Iateriet dan aan den dag. 
Soms is hij massief, in noot vormige stukken, 
soms sponsachtig of slakkig. Is hij echter afgezet 
in holten en kanalen, dan is later het uiterlijk 
boomtak vormig.

Men vindt Iateriet brokken meer in gezelschap 
van gesteenten, die betrekkelijk weinig ijzer be
vatten, dan nabij ijzerrijke gesteenten, omdat de 
laatste een veel meer doorlaatbaren verweerings- 
grond leveren. Vandaar, dat men op Java be
doelde Iateriet het meest vindt, bij blceke tuffen, 
zooals in Bantam, maar in de Buitenbezittingen, 
zooals op Sumatra, Borneo, Banka en Billiton, 
overal op en bij graniet, zandsteen on oude leien. 
De ijzerrijke Iateriet van Banka werd vroeger ter 
vervaardiging van ijzeren gereedschappen gebe
zigd; de mogelijkheid, dat men zoodanig erts 
nog eens op grooto schaal zal gaan verwerken, is 
geenszins uitgesloten, .

Behalve aan do genoemde eoncreties wordt de 
naam „Iateriet” ook wel gegeven aan alle bruine 
gelo en roode verwecringsprodukten, ontstaan in 
de tropen uit allerlei gesteenten door permanen
te uitwassching met water, dat arm is aan-, 
of vrij van organische stoffen. Men doet echter 
beter, in die gevallen van „bruinaarden”, „gcel- 
aardon” en roodaarden” te spreken. Aangezien 
do echte, concretionaire Iateriet echter steeds 
zulke geelaarden en roodaarden begeleidt, kan 
men wel weer de genoemde gele en roode gronden 
•amenvatten in het woord „laterietgronden”,

„Zoetwatermeer”).

;:

verscheen zij te Madrid, waarbij verschillende 
gegevens tnsschen aanbalingsteekons werden 
ontleend aan de over dezelfde geschiedpcriode 
(1526—1539) ongeveer loopende 4e Docado (over 
1526—1535) van ClOUTO (zie aldaar), in 1602 
te Lissabon verschenen, en aan lab. VII— 
VIII (over 1526—1637) van OASTANHEDA 
(zie aldaar). Hoewel Oouto mot zijn arbeid 
aldus vóór was geweest, on daarom zijn eersten, 
bij Barros aansluitondon arbeid zelfs „Quarta 
Decada

8 :

had genoemd, redde Lavanha van 
Barros’ onvoltooid ms. wat er van to redden 
viel. Zie nader Rouffaer in Bijdragen Kon. 
Tnftt. 0, VI (1899), p. 149—15L
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oudheden te vinden zijn. De berg heeft zich naar 
bijna alle zijden vrij kunnen ontwikkelen on heeft 
dan ook aan den voet een diameter van min
stens 35 K.M. Dc Lawoe bezit een O.-W. gericht 
Zuidelijk voorgebergte, Dj&ê&Iarangan of Koc- 
koesan genaamd; de berg zelf bestaat volgens 
Junghuhn uit 3 toppen, die in NNW.—ZZO.- 
richting op elkaar volgen. Hij vond in 1838 be
halve eenige fumarolcn geen sporen meer van 
activiteit, doch vermeldt op gezag van Mohr (p. 
514) een eruptie van 1 Mei 1752. Verbeek be
schrijft een viertal parasieten op den mantel 
van den Koekoesan (niet op den Lawoe zelf).

LAWONDA. Landschap in de onderafdeeling 
Zuid-West Soemba, afdeeling Soemba, residentie 
Timor en O.

LAWSONIA INERMIS L., fam. Lythraceae. 
Kajoe laka (mal.), Patjar kockoe (jav., soend.), 
een heester of kleine boom, waarschijnlijk uit 
Perzië afkomstig, maar thans in de tropen overal 
gekweekt, bekend als henna-plant, ook wel 
Reseda (b.v. in Suriname) genoemd, ofschoon 
de doordringende reuk van de bloemen niets 
oj) den fijnen geur van die der echte Reseda 
gelijkt. In vele Oostersclie landen gebruikt men 
de fijngewreven bladeren e. v. met Gambir 
gemengd, als een kleurmiddel voor de nagels. 
Een aftreksel van de bladeren is een inlandsch 
geneesmiddel. Uit de bloemen maakt men een 
welriekende olie, die bij rheumatiek wordt aan
gewend. Ook de wortel was vroeger als ge
neesmiddel in gebruik.

LÉASI of TANAH LÉASI. Zie OELIASERS.
LËBAH (mal.). Zie BIJ.
LËBAK. Afdeeling en regentschap (hoofd

plaats Rangkasbitoeng) van de residentie Ban
tam, met" bene oppervlakte van 3300 K.M.* 
De afdeeling is verdeeld in de contröle-afdeelin- 
gen Lebak Kaler (districten Rangkasbitoeng en 
Sadjira) en Lebak Kidoel (districten Lebak, Pa- 
roengkoedjang en Tjilangkahan). Zij vormt 
het Zuidoostelijk deel van de residentie Ban
tam en bestaat dus uit berg- on heuvelland (zie 
BANTAM). Ten deele heeft dit vruchtbaren 
grond. Men treft er een aantalerfpachtsperccelen 
aan, waarop nu voor liet belangrijkste deel 
Hevea wordt geplartl met bevredigend resul
taat. Op de grens der districten Paroongkoe- 
d jangen Lebak ligt de nederzetting der Badoej’s 
(zie aldaar).

De afdeeling werd gedurende lange jaren ver
waarloosd en heeft algemeene bekendheid gekre
gen door den „Max Ha velaar” van Multatuli (E. 
DOUWES DEKKER, zie aldaar). Het isole
ment, waarin de afdeeling vroeger verkeerde, is 
opgeheven sedert de hocfdplaats Rangkasbitoeng 
met het spoorwegnet verbonden is.

LËBAK. District in de gelijknamige afdeeling 
der res. Bantam, oppervlakte 507 K.M*; het 
bevat 4G desa’s. De hoofd plaats is Leuwidamar.

LËBAK DËLING. Vrij groot meer in do 
residentie Palembang, ten Z. O. van de hoofd
stad. Het wordt gevoed door de A. Padang, 
een tak van de Komëring. De afwatering ge
schiedt door de Siloempoer (zie aldaar), die 
zelfstandig in zee uitloopt.

LÉBAKWANGI. Was vroeger een district 
het regentschap en de contröle-afdeeling Koe- 
ningan, residentie Cheribon, mefceone oppervlak
te van 87 KM2. Thans is het een ondor-dis- 
trict van het district Tjiawigêbang.

In 1G1S werd La vanha daarop benoemd tot 
Rijks-geschiedschrij ver (Chronista mór do Rei- 
no). Zie de documenten omtrent zijn persoon 
en zijn verderen arbeid, afgedrukt in Sousa 
Viterbo’s „Trabalhos nauticos dos Portuguezes 
nos seculos XVI e XVII”, I, Lissabon (189S), 
p. 171—183.

LA WA (jav.). Zie VLEERMUIZEN, IN- 
SEKTENETENDE.

LAWA ASOE. Zie VLEERMUIZEN, IN- 
SEKTENETENDE.

LAWA BËNËR. Zie VLEERMUIZEN, IN- 
SEKTENETENDE.

LAWA KËMBANG. Zie VLEERMUIZEN, IN- 
SEKTENETENDE.

LAWA SOEMBA. Zie VLEERMUIZEN, IN- 
SEKTENETENDE.

LAWATJOEROET. Zie VLEERMUIZEN,IN
SECTENETENDE.

, ■ *>l'LAWAK (jav.). Zie KARPERACHTIGEN.
'* ^y" LAWANG (KAJOE) (jav.). Zie HERITIERA. 

*ƒ LAWANG. jQontróle-afdeeling met gelijkna
mige hoofdplaats van het regentschap en 
de afdeeling Bangil, residentie Pasoeroean, 
bestaande uit ~~dë districten Poerworedjo en 
Pandakan.

LAWANG. Hoofdplaats van de ‘ contröle-af
deeling La wang, 500 M. hoog, behoorde vroe
ger tot het district Karanglo, afdeeling Malang, 
thans echter tot het district Poerworedjo van 
de afdeeling Bangil. Het ligt aan den spoorweg 
van Soerabaja naar Malang en is gebouwd op 
het Èoogste gedeelte van den verbindingsrug 
tussclien Ardjoena en Tënggër. Het blijft door 
zijn koel, aangenaam en vooral gezond kli
maat het geliefkoosde herstellingsoord voor 
zieken uit Soerabaja. De vaste Europceschc 
bevolking wordt gevormd door gepension- 
neerde ambtenaren, die niet naar Europa wen- 
sclien terug te keeren. Ook hebben zich hier 
langzamerhand vele gegoede Chineezen geves
tigd. Maar zijn grootste belang ontleent La- 
wang aan het groote gouvernementskrankzin- 
nigengestieht, dat men te Soember Porong 
in 1901 op f 3 K.M. afstand in N.0. richting 
heeft gebouwd. Het is het grootste gesticht, 
dat men in moederland of koloniën heeft (1915: 
1S00 patiënten), terwijl zijne inrichting, vol
gens de moderne eischen der verpleging, het 
tevens tot een der beste ter wereld maakt, 
zoodat het dan ook geregeld door deskundige 
vreemdelingen bezocht wordt.

LAWÉJAN ('/West Sumatra). Naam voor 
eene Baard vogelsoort, Psilopogon pyrolophus.

LAWIN-EILANDEN. Eilandengroep deel uit
makend van de onderafdeeling en afdeeling Bat- 
jan, res. Ternate en onderhöorighcden, waartoe 
behooren Kékik of Kéké, La win en Toppershoedje. 
Ze zijn alle opgebouwd uit vulkanisch gesteente, 
waartegen bij KeiïiJc en La win tot^ 30 M. boven 
zee koraalkalk ligt. Kükik is een 00 M. hoog 
bergje, waarschijnlijk met een krater, La win heeft 
een ronden top zonder kratervorm van ongeveer 
dezelfde hoogte en Toppershoedje is een steile 
30 M. hooge rots. De twee eilandjes W. en O. van 
Lawin zijn koraaleilandjes.

LAWOE. Van dezen, op de grens van Solo en 
Madioen tot 3205M. oprijzenden, vulkaan ge 
Junghuhn (Java II 4G5) en Verbeek (Java 247, 
317) uitvoerige beschrijvingen, de 
met toeken in gen van den top, waar ook Hindoe-
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LËBAN (mal.). Zie VITEX PUBESCEUS.
LËBARAN, d. i. feestdag, zie GARëBëG.
LËBÉ. Aldus noemt men in sommige stroken, 

met name in do Soendalandon on bij de Minang- 
kabauers en Atjèhers (bij deze laatsten is do uit
spraak van dit woord echter leubc) iemand, dio 
zijne godsdienstplichten eenigszins getrouw in 
acht neemt en dus meer werk van den Islam

M. hooge plateau, pasar Ma. Araan ligt op 326 
M., het naburige mijnbouwétablissement Lë- 
bong Donok (van do Rëdjang Lëbong Mij.) op 
581 M. en de doesoen Tès op 565 M. hoogte boven 
zee.

Lëbong is de plaatsclijkc uitspraak van het 
malcischc woord Lobang, waarmede een mijn 
bedoeld wordt.

Naast do oorspronkelijke bewoners (zie hot 
artikel LEBONGERS) komen in de afdeeling 
voor: Korintjiërs, vele Palembangers, en in het 
handelscentrum Moeara Aman velerlei nationali
teiten. Van belang is het aantal Javanen en 
Soendaneezen, welke hierheen gebracht zijn. 
Op verzoek van het Europcesch en Inlandsch be
stuur werden in 1907 zes Soendaneesche gezinnen 
uit de Preanger-Regentschappen naar Këpahi- 
ang overgebracht, welke proef in 1908 op kos
ten van de margakas met 122 Soendaneezen werd 
herhaald. De kosten bedroegen ongeveer ƒ 100 
per gezin, maar moesten gaandeweg in jaarlijk- 
sche termijnen van / 25 worden terugbetaald. Bij 
Gouvernementsbesluit van 25 Juli 1912 nam de 
Regecring deze lcolonisatie-proeven over en 
breidde ze uit met Javanen. Thans zijn er 3 
Soendaneesche kampongs n.1. Kota Mandjoer 
met 155 inw., Soekaboemi met 81 inw., en Pan- 
deglang (Soekaradja) met 34 inw. Daarnaast 
bevinden zich 4 Javancn-nedcrzettingen: La- 
dang Palombang met 133 inw., Kampoeng Dja- 
wa Baroo met 94 inw., Lëbong Soepit met 19 
inw. en Ajer Poelang met 13 inw. Bovendien wo
nen er nog een 20 Javanen verspreid, zoodat het 
totaal aantal kolonisten 549 bedraagt. (Teys- 
mannia 1915 bl. 587).

Hot hoofdmiddel van bestaan der inheemsclie 
bevolking is de landbouw, met name de rijstcul
tuur, die in hoofdzaak op irrigeerbare gronden 
plaats vindt. In 1913 besloegen deze een opper
vlakte van 1500 bouws. Voor een goed deel is 
do toename van het aantal sawahs onder de di
recte leiding der besturende ambtenaren té" dan
ken aan de goedgeslaagde emigratieproef en aan 
do resultaten met nederzettingen van ontslagen 
Javaanschc contractarbeiders van de mijnbouw
maatschappijen. Aanplantingen van Java- en 
robustakoffie slagen goed; tabak wil er goed 
gedijen, de teelt van pocar of kapoelaga (karda- 
mom) vóór 1860 zoo belangrijk, is thans onbe
duidend. Voorde overige gewassen, de goudvisek- 
teelt, alsmede voorde goudwinning enz. zie onder 
BENKOELEN. Do veestapel, dio vóór de goud
mijn exploitatio slechts enkele karbouwen en 
geiten telde, bestond in 1910 uit 36 paarden, 52S 
runderen en 134 karbouwen. Do weinig beduiden
de nijverheid bestaat in weven, netten breien, 
houtsnijden, pottenbakken en smeden; de visch- 
vangst is ovenmin van veel belang. De binnen- 
landsche handel, die zijn opkomst dankt aan de 
mijnbouwindustric en in handen is van Chi- 
neescho, Padangscho en Palembangsche hande
laren, ondervond in den laatsten tijd den in
vloed van de daarin licerschende malaise.

Van het grootste economische belang is het 
voorkomen van goud, waardoor Lëbong hot 
meest de aandacht trok. De Inlanders waren, 
volgens hun overleveringen, reeds in do 13o eeuw 
bekend mot deze goudlagen. Tal van overblijfse
len zijn nog aanwezig, welke erop wijzen, dat zij 
niet alleen het goudhoudend zand en gruis uit 
beken on rivieren waschten, maar dat zij ook de

maakt dan de groote massa, ook al heeft hij geen 
opzettelijke studie van dien godsdienst gemaakt. 
Op West-Java is lëbê tevens ambtstitel van den 
dusgenaamden „dorpsgeestelijke”, 
naming lëbé is van Voor-Indischen oorsprong 
en blijkbaar met den Islam uit Voor-Indië naar 
den Archipel overgebracht. Zij diende oorspron
kelijk ter aanduiding van eene soort van „Mo- 
hammedaansche kooplieden”, maar werd in 
Neder].-Indië overdrachtelijk toegepast op „vro
men” in den boven nader omschreven zin.

Lüerahmr/ C. Snouck llurgronje, Do Atjèhers 
I, 74, 371, II','88, 335, 345 (The Achehnese I, 7L 
340; II, 84, 304, 312);‘ Islam in Ncdcrl.- 
Indië, p. 22 (Gr. Godsdiensten, 2e Ser., p.,398). — 
A. W. T. Juynboll, kleine bijdragen over den 
Islam op Java, p. 8 (Bijdr. t. d. t., 1. en vlk. v. 
N. I., 4e Volgr., 6e Dl., p. 269). — G. A. Her
klots, Qanoon-e-Islam (1832), p. 243. —/P. J. 
Veth, Java IV (1907) p. 432. :— Ph. S. van Ron- 
kêl, "Maleisch labai, een Mosl.-Indische term 
(Tijdschr.v.h. Batav. Genoolsch., Dl. 56 (1914) p. 
137—141); vgl. ISLAM III, c.

LËBONG. Afdeeling in het noorden der residen
tie Benkoelen, met de hoofd plaats Moeara Aman, 
bestuurd dooreen assistent-residenten meteen op
pervlakte van 12.958 K.M2, en een bevolking van 
i 84.000zielen Zij bestaat uitdeondcrafdeelingen: 
Lëbong, Rëdjang, Mokko-Mokko en Lais (zie al
daar). De ondcrafdeeling Lëbong heeft een opper
vlakte van 1661 K.M2 en telt + 11.000 inwoners. 
Het landschap Lëbong, dat het stroomgebied 
van de Boven-Ketaoen bevat, is een golvend, 
vruchtbaar hoogland, dat zich uitstrekt van den 
G. Sëblat in het N. tot de waterscheiding tusschcn 
Këtaoen en Moesi in het Z. Deze gemiddeld 1100 
M. hooge waterscheiding is tevens het grensge
bergte met Rëdjang. De vlakto wordt omsloten 
door twee zich bij den G. Sëblat splitsende berg
ketenen. De oostelijke keten behoort tot het 
eigenlijke Barisangcborgte,waarin zich toppen tot 
2000 M. hoogte verheffen o. a. de Oeloe Sëblat 
(2383 M.) en Rocntjing (2221 M.). Daarvoor lig
gen do bergreeksen Bockit Boeboeng en Bookit 
Pandjang. De Westelijke keten is gemiddoM 700 
M. hoog, doch daarin verheffen zich de toppen 
van den Goonocng Oeloe Kokoi, den Bockit Ti- 
ga en het Rosam-massief, die overgaan in hot 
zoehtgolvende kustgebied. Tusschcn dezo O. en 
W. keten bevindt zich een alluviale vlakte, 
waarvan do grootste lengte 13 K.M., do grootste 
breedte 0 K.M. bedraagt. In het Westen wordt 
deze vlakte begrensd door don twcelingsvulkaan 
Bëlirang-Loomoct, terwijl lavastroomen en tuf
fen van den Belirnng haar in het Zuiden afslui- 

Waarschijnlijk is deze vlakto een meer

De bo-

ten.
geweest, dat ontstond toen de Këtaoen beneden 
Tocnggan" door een andesictstroom werd af
gedamd, en leeg liep doordat dezo rivier zich 
langzamerhand een weg baande door den dam. 
De Këtaoen is nog steeds de voornaamsto rivier 
(zie aldaar.)

Het klimaat is frisch en gezond op dit ± 500
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vloeiing van de Ivetaocnrivier uit het meer 
Tès voor de lovering der olectrischc ener

gie ten gebruike bij deze mijnontginningen.
Van de verkeerswegen verdienen vermelding: 

de 157 K.M. lange, groote weg van Ben koelen 
over
auto’s berijdbaar is, en de kustweg Benkoclen- 
Lais-Kötaocn ± 80 K.M, eveneens voor auto’s 
berijdbaar. De Këtaoen is voor vrachtprauwen 
bevaarbaar tot Napal Poetib, waar een 40 K.M. 
lange stroomt ram baan voert naar Tandai (Mij. 
Simau) en een zijlijn naar Oekaoe. Deze tramba
nen zijn door de mijnbouw Mij. aangelegd en 
niet voor bet publiek geopend. Verder vindt men 
verbindingswegen tusschcn de verschillende doc- 
soens, waarvan enkele ook reeds per as berijd
baar (ook de verbinding Lëbong Donok—Lëbong 
Soelit); met de aangrenzende streken bestaan 
overigens slechts verbindingspaden door de berg
passen .

De voornaamste plaatsen zijn: Moeara Aman 
(zie aldaar), Këpahiang (zie aldaar), Talang Lealc 
aan den grooten weg Benkoelen—Ma. Aman, met 
een drukke weekmarkt; Kota Donok, mede aan 
dien weg, op de plaats waar de Këtaoen het 
meer van Tès bereikt; Tapoes, beoosten het meer 
van Tès, op den linkeroever der boven-Këtaoen, 
vroegere standplaats van den controleur, 
Semalako en Oedjocng Tandjoeng.

Onze aanrakingen met dit landschap waren 
langen tijd uiterst gering. In Sept. 1841 hernieuw
de de assistent-resident van Benkoelen met de 
hoofden van bet toen nog volkomen onafhan
kelijke Lëbong een contract, in 1751 door ben 
met de East-India Comp. gesloten, waarin zij 
beloofden geen schuilplaats te zullen verleenen 
aan roovers en voortvluchtige misdadigers. In 
1850 boden de hoofden hun onderwerping aan, 
hetgeen in 1857 aanleiding gaf tot de zending van 
luitenant Steek ter opneming van den toestand 
(zie zijn beschrijving daarvan in T. Ind. Inst. 
n. r. IV, 1802 p. 31) en in 1801 door inlijving werd 
gevolgd. In 1802 was een expeditie van 50 mili
tairen noodig om bet verzet van een deel der 
bevolking tegen de annexatie te fnuiken. De 
onderafdecling Rëdjang en Lëbong werd in 1904 
van de residentie Palembang afgescheiden, en 
gevoegd bij de residentie Benkoelen, om bij de 
reorganisatie van 1909 te worden gesplitst in 2 
onderafdeelingen nl.de onderafdecling Jiëd jangen 
de onderafdeeling Lëbong, tegelijkertijd met de 
instelling der tegenwoordige afdeeling Lëbong 
onder een assistent-resident.

oorspronkelijke afzettingen in exploitatie heb
ben genomen, al was dit op zeer primitieve wijze. 
Eerst o]) bet eind der 19c eeuw trok de goud
rijkdom van Lëbong door toeval de aandacht 
van Europeanen. Dat de rijkdom zoo lang ver
borgen is gebleven vindt voornamelijk zijn oor
zaak in bet feit, dat het landschap zoowel van 
uit Palembang, waartoe het administratief be
hoorde als van uit de kust, moeilijk te bereiken is 
tengevolge van de omringende, hooge gebergte- 
ketens en daardoor veronachtzaamd werd. Toen 
de rijkdom ter oorc kwam aan Hadji Ismael van 
Pasar Tjoeroeb stelde deze zich ter plaatse oj) de 
hoogte en bracht er den Heer Eugène Kassei, 
administrateur van het niet ver van Tjoeroeb 
gelegen koffieland Soeban Ajam mee in kennis. 
Spoedig daarop werd liet Lëbong-Goudsyndicaat 
opgeriebt, dat rechten van opsporing wist te ver
krijgen op de voornaamste goudhoudende terrei
nen, welke successievelijk werden overgedaan 
aan verschillende maatschappijen, die zich de ex
ploitatie van het goud ten doel stelden.

De oudste dezer maatschappijen is de Mijn
bouw Mij. Rëdjang Lëbong, opgeriebt 10 Febru
ari 1897. Verder werken bier: de Mij. Këtaoen, 
opgeriebt Augustus 1900; de Mij. Simau, opge
riebt in Mei 1901, Lëbong Kandis, opgericht in 
1909.

Naar aanleiding van een rapport van den toen- 
maligen Hoofdingenieur N. Wing Easton werd 
bij Gouvernementsbesluit van 2 Mei 1905 no. 8 
o. m. een groot deel van de Lëbongstreek voor 
het Gouvernement gereserveerd. De opsporingen 
aldaar leidden toen o. m, tot het vinden van de 
mijnen Lëbong Simpang, Tambang Sawah en 
eenige afzettingen van minder beteekenis. In 1915 
(Ned. Stb. no. 540, Ind. Stb. 1916 n°. 326) werden 
door de Regeering gelden beschikbaar gesteld ten 
behoeve van de ontginning door den lande van 
de goudvelden in Benkoelen, met name die te 
Lëbong Simpang, Tambang Sawah en Gëdang- 
ilir (beide laatste aan de Ajer Selikat), waar 
bij de exploratie ertsen waren blootgelegd tot 
een totale hoeveelheid van 333000 ton, tot een 
geschatte waarde van 23 milJioen gulden, ter
wijl aanwijzingen waren verkregen voor Lë
bong Simpang, dat in de diepte rijkere ert
sen voorkomen en voor Tambang Sawah-Gë- 
dang-ilir, dat waarschijnlijk voor een waarde 
van tachtig millioen gulden aan ertsen zal 
worden verkregen. Als vaststaande mag worden 
aangenomen dat tot dusver nog geen enkele 
van de mijnen in Indië, ook niet de Rëdjang- 
Lëbongmijn ertsen van dusdanige hoeveelheid 
en gehalte heeft afgeleverd, terwijl een weinig 
kostbare winning moge!ijk js. Voor de ontgin
ning is noodig de aanleg van een verbindings
weg Lëbong Simpang-Ajer Dingin (gelegen in 
den grooten weg Ben koelen-Ma Aman), ter 
lengte van 33 K.M.; een karreweg Tambang 
Sawah-Ma Aman, kwam reeds tijdens de exploi
tatie tot stand.

De ontginning van Tambang Sawah zou 
worden opgezet op den voet van een winning 
van 30.000 ton per jaar, terwijl gerekend werd 
op een jaarlijksche winst van P/2 millioen 
gulden en de berekende voorraad erts 35 a 40 
jaar zou kunnen strekken. De Indische bc- 
grooting voor 1918 neemt aan dat slechts 10.000 
ton zal worden verwerkt. Een 
station

van

Këpahiang naar Moeara Aman, welke voor

Literatuur. P. Hövig. Jaarboek Mijnwezen 1912 
pg. 87/275; — idem Ind. Gids 1911 pg. 1598, 
— Over ada( lémbaga Lëbong in Adatrechl- 
bundel XI ; — R. J. van Lier, jaarboek van 
de Mijn bouwkundige 
(1914-15.) ,A t '

LÉBONGERS. De Lëbongers zijn Maleiers, die 
volgens hunne overleveringen afstammen van een 
rad ja, die met vier raadslied en kwam uil Minangka- 
bau en zich vestigde te Aman. Een anderesagedoet 
hen afstammen van de Orang Kocboc. Ook wijst 
eene overlevering vier zonen van de vorstin Jtatoe 
Kentjana Oenggoet van Madjapahil als stam va
ders aan. Berichten uit het begin van de 19<* 

bevolkingscijfer van ±

DelftVereeniging ie
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:
eeuw vermelden een 
40.000, dat echter door epidemieën on door een 
Engelsche expeditie, van Benkoelen uitgezonden, 
gaandeweg afnam. In vroegere lijden moet

waterkracht- 
van 300 P.K. is opgeriebt bij de uit-

;
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verscheidene malen kolonisatie van Löbongcrs 
plaats gehad hebben in Laïs, Ampat La wang en 
Rëdjang, De Löbongcrs zijn krachtig gebouwd, 
welwillend en uiterst gastvrij; verslaafdheid aan 
hanengevechten, dobbelen of amfioenscliuiven 
komt nog voor.

Eigenaardig is het onder deze bergbewoners, 
evenals onder die der Redjang, veelvuldig voor
komen van hypsistonoccphalic (hoogen en nau- 
won schedel). Zeden en gewoonten komen 
vrijwel overeen met die van de overige Ma- 
leiers van Middcn-Sumatra. De huizen hebben 
hier niet de opwaarts gebogen dakpunten der 
Bovenlanden, terwijl de dakbedekking bestaat 
uit roem b ia blad eren, of uit gespleten bamboe 
(géloempai) in welk geval het bijna geheel 
vlak liggen der daken een eigenaardigen indruk 
maakt. De omwanding bestaat veelal uit boom
schors, terwijl de stijlen, waarop de nokbalk rust, 
dikwijls besneden en met roode en witte figuren 
beschilderd zijn. Bij de huizen vindt men vier
kante rijstschuurtjes, t o e a w a 1 genaamd. Do 
vrouwen kleuren zich gewoonlijk de onderste 
oogleden donkerblauw met een fijn Arabisch 
poeder, t j è 1 a q, en dragen het haar, behalve 
in de gewone k o n d è h, dikwijls in een soort 
-strik, basanggoewé. Verder dragen zij 
vele armringen en als eigenaardige hoofd versier
selen: de s e 1 o e p a t, een bamboe kokertje 
met smalle reepjes van de witte papicrachtigc 
binnenschil der auer-doeri; de sapang-dj a- 
i* a n g, een opengewerkten doek met roode 
randen en witte franje of, doch deze alleen bij 
feestelijke gelegenheden, een soort diadeem van 
rotan of bamboe met goudpassement versierd of 
van goudblad. Dit laatste sieraad wordt ook in 
Redjang gedragen.. Bij den arbeid is de gewone 
klccding der vrouwen een b a d j o e van boom
bast. Ook verschillend van hetgeen men in andere 
.Minangkabausche landen ziet is het gebruik, dat 
de meisjes tot haar zesde jaar aan een touwtje 
om den buik een soort klein vijgeblaadje van 
goud, zilver of blik (t j a p i n g) dragen.

De mannen dragen het haar lang of zóó ge
schoren, dat aan eiken slaap een lange lok blijft 
hangen. De hoofddoek, i k a t-i k a t, was 
vroeger meestal van boombast vervaardigd.

De omgang tusschcn jongelieden is zeer vrij. 
Bij alle feestelijke gelegenheden voeren zij geza
menlijk dansen (b e s i n d j a n g) uit, ieder 
onder leiding van eene corcmonicmecsteres of 
-meester, r a d j a-g a d i s en rad ja-boc- 
d j a n g, en onder begeleiding van een soort viool, 
een trom (r e d o) of een soort gamelan (k 1 i n- 
t a n g). Wanneer aanzienlijke vreemdelingen in 
een dorp aankomen is hot gewoonte, dat zij wor
den ontvangen met het rhytmische stampen door 
do meisjes in de rijstblokken op ’t dorpsplein.

Kinderhuwelijken komen hier niet voor. Men 
vindt vier huwelijksvormen: s ë m ë n d o-b ö- 
t a n ë m bato e, overeenkomende met het 
zoogen. ambil-anak; s ë m ë n d o- b i d a p- 
i d o o p .waarbij een huwolijksprijs van -j- 20 
rijksd. vcrcischt is; s ë m ö n d o-r a d j ó-r a- 
d j o, waarbij de man 40 rijksd. betaalt on 
t ë r d j o o n p ë s o c n i of het djoodjoor- 
huwclijk, waarbij de vrouw geheel en al in het 
geslacht van den man overgaaf,

Do godsdienst der Lébongers is de Mohamme- 
daansche, hoewel nog vele overblijfselen van het 
heidendom in de vereering van graven enz. zijn

aan Ie wijzen. De besnijdenis geschiedt bij jon
gens pas op hun 16e jaar. De meeste 
staan en spreken Maleisch, doch de eigenlijke 
landstaal is het Rëdjangsch, een dialect met 
sterk geprononceerde neusklanken en vermengd 
met vele Maleische woorden. Het schrift is het 
s a t r a r è n t j o n g of ingesneden schrift, dat 
men schrijft op bamboelattcn van 3 op 30 c.M. 
(zi - KÉNT JONG).

Onder de letterkundige voortbrengselen noe
men wij de s ë r a m ba h’s, liedjes van on 
gelijken inhoud als de Maleische pantoen’s, die 
men bij alle feesten zingt, en do p a d a t ó’s, 
sagen in versmaat, die bij enkele feesten, doch 
ook wel bij tochten in de wildernis op eentonige 
wijze worden voorgedragen. Zie ook RëDJANG.

Literatuur./ Van Kol. Driemaal dwars door 
Sumatra, 1914; E. de Waal, ouzo ïnd, Fin. 
VI en VII; de Redjang-Lcbong goudmijn, 1913, 
door Jhr. Sandberg.

LEBONI. Zie voor plaats, rivier en vlakte van 
dien naam CELEBES ondef b. Midden Celcbes. 
Dl. I, blz. 454.

LEBONISCH. Zie OOST—TORAD.JA’SCHE 
TALEN.

LEDERSCHILDPAD. Dermochelys of Sphar- 
giscoriacea L, (zie onder SCHILDPADDEN, 
fam. Dermochdycdae en Sphargidae I. L, onder 
KRUIPENDE ' DIEREN en onder PeNJOE). 
De algemcenc Maleische naam is katoeng, de 
Boegineesche naam luidt ratoe (zie aldaar).

LEDER-VISSCHEN. Zie CHIRURGIJN-VIS- 
SCHEN.

LEDERWERK. Hoewel over inlandsch leder
werk in de koloniale literatuur weinig te vinden 
is — alleen dat van Java is eenigszins bewerkt — 
mag zulks geenszins tot de overweging leiden, 
dat buiten Java niets merkwaardigs op dit ge
bied voorkomt. Bij boschbcwoners als de Dajaks 
vinden wij allereerst de behaarde dierenhuid 
voor hoofddeksels, borst- of rugversieringen en 
billappen in gebruik en met voorliefde wordt de 
mooi-gestreopte panterhuid genomen. Ook op 
Nias vindt men panterhuiden als buis en als 
bij de Bataks worden deze aangewend om 
schilden te overtrekken. Een herinnering aan 
dit oude gebruik toont een oud-Javaansch zadel 
uit panterhuid in het Rotterdamsch Museum.

Over de bewerking dezer huiden is niets nader 
vermeld; vormoedelijk bestaat ze uit afschrappen 
van de vleeschzijde, spannen en in den rook han
gen. Uitvoeriger is de behandeling der buffel
huiden, die bij do veetelende stammen voor 
allerlei doeleinden gebruikt worden. Alleen de 
Javaanscho looiwijze is bekond; do gedroogde 
huid wordt aan do vleeschzijde afgesehrapt en 
met een mos het haar aan de buitenzijde. Beide 
zijden worden met een stuk bamboe woeloeh 
afgewroven om een gladde oppervlakte te ver
krijgen. Daarna wordt het leder met kokond 
water behandeld en opgespannen gedroogd. 
Veel bijzonders is dit looien dus niet, verdient 
nauwelijks dien naam, omdat looimiddelen niet 
gebruikt worden. Men krijgt op die wijze een 
hard, ietwat doorschijnend leder, dat aan grof 
hoornen perkament doet denken. Voor do 
vaardiging van perkament wordt een langdurig 
kalkbad aangewend, wat door Do Doos echter 
niet vermold wordt. Ook het perkament dor 
wajangfiguren op Java wordt eveneens met kalk 
behandeld, daar op geen andoro wijze leder tot
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ronde schilden der Bafcaks, Gajo’s on Atjèhers 
zijn van hout vervaardigd en met dun leder over
trokken, soms met koperbeslag vermooid.

Even interessant is liet gebruik van leder als 
lichaamsbeschutting in het gevecht. Het eenvou
digste voorbeeld is wel een uitgesneden lap ledor 
der Gajo’s in het Rotterdamsch Museum. Meer 
het karakter, van een harnas dragen de lederen 
borst- en rugbedekkingen van Timor en Tenim- 
ber in het Leidsche en Rottcrdamsehe mu
seum; slechts de armen blijven daarbij onbe
schermd. Ook Solor kent zulke lederbuizen. 
Elores bezit lederbuizen uit drie stukken saam- 
gevlochten, die aan de achterzijde soms een 
hooge, lederen kraag vertoonen om den hals te be
schermen. Bij deze buizen valt evenals bij enkelo 
schilden de eigenaardigheid op, dat het samen
voegen van ledorstukken met rotan of ander 
vlechtmateriaal geschiedt. Dit is te opvallender, 
waar andere lederbewerkende volken in Afrika 
en Amerika steeds zonder uitzondering smalle 
lederriemcn daartoe gebruiken, wat meer met 
het materiaal overeenstemt. Echter was men 
blijkbaar niet in staat het leder zoo dun te be
werken, dat men het ook voor riemen kon ge
bruiken. Zoo is er bijv. in het Rotterdamsch 
Museum een hoogst interessant lederen schub- 
bejak der Toradja’s met lederen hoofdbedekking. 
De dikke, lederen schubben zijn met rotan 
bevestigd. In hetzelfde Museum is een even be
langrijk harnas van Nias, dat geheel uit rond
gebogen stukken leder bestaat, die aan de lange 
uiteinden zijn verbonden. Dit lederen harnas her
innert bedriegelijk aan een van ijzeren platen en 
hoogstwaarschijnlijk is het een goed gelukte na
bootsing der oude Europeesche harnassen, 
welker metaalbewerking de Niasser niet ver
stond en op vindingrijke wijze in hard leder na
bootste.

Lederen patroontasschen herinneren evenzeer 
aan den invloed van Europeesch wapentuig. Er 
zijn eenvoudige tasschen met overslaanden klep 
van Bataks en Atjèhers, die niets bijzonders Ie 
zien geven en men moet weer naar het Oosten 
van den Archipel gaan om iets merkwaardigs 
en oorspronkelijks te zien.

De West-Timoreesche patroontasschen bestaan 
uit een breeden gordelband, waaraan met kleine 
tusschenruimten drie patroontasschen bevestigd 
zijn. Do overslaande klep wordt tusschcn het 
leder van de tasch geschoven en met een koordje 
om een vastgenaaid muntstuk vastgemaakt.

In de tasschen zijn een aantal bamboe-kruit- 
kokers. Gemakkelijk te kantoeren zijn ze door 
het dikke, weerbarstige perkament niet en zo 
zouden weinig opmerkzaamheid waard zijn, 
indien ze niet op aardige wijze versierd waren. 
Het materiaal van gordelband en tasschen is 
bedekt met rood flanel of gekleurde stof en 
daarop is uitgesneden perkam-nt, vrij rijk ge
vormd, bevestigd door liet inslaan van tinnen 
spijkertjes. Dit werk ziet er heel mooi uit on 
is meestal zorgvuldig afgewerkt. Ook de tinnen 
spijkers hebben soms rijk bewerkte koppen, do 
herkomst is echter onbekend. Ook van Roti en 
Solor zijn dergelijke tasschen bekend, echter 
schijnen ze op deze eilanden sporadisch voor 
te komen.

Eveneens van Timor is in het Leidsch Museum 
een patroontasoh afkomstig met vrij goed ge
looid leder, waarop het lederschilwork der To-

perkament bereid kan worden. In den Timor-Ar
chipel moet dit stellig het geval zijn; men vindt 
blank perkament, dat zich van het onze alleen 
door de buitengewone dikte onderscheidt. Maar 
dank zij die laatste omstandigheid leent zich dit 
materiaal bijzonder tot het vervaardigen van 
schilden, die licht en gemakkelijk te hantceren 
zijn en door de harde stof voor inlandschc aanval- 
wapens ondoordringbaar zijn. Zoo zijn er op Timor 
schilden, in cirkelvorm uitgesneden meteen mid
dellijn van 50—G5 cM. Aan de achterzijde is een 
Jaj> leder door insnijding bevestigd, dat dient 
als greep. In dezen vorm wel het primitiefste 
schild, dat men zich denken kan, maar toch als 
parcerschild voldoende. Een enkele maal is als 
op Soemba het cirkelvormigc schild door rotan
vlechtwerk omrand. Ook op Flores en de Zuid- 
wester-Eilanden komen deze ronde schilden voor. 
Solor heeft langwerpige, smalle schilden op de
zelfde eenvoudige wijze bewerkt, alleen aan de 
bovenzijde met een kleurige pluim versierd. Va
riaties van deze schilden vindt men o. a. op 
Timor, waar het leder in een cigenaardigen vorm 
uitgesneden is, die met eenigc fantasie als ge
stileerde mcnschfiguur uitteleggen zou zijn. Ty
pischer en ook uitvoeriger bewerkt zijn die van 
de Zuidwester-eilanden, die in den vorm cenigs- 
zins aan een gestileerden visch doen denken. 
Aan de achterzijde is een houten greep aange- 
braeht, met dunner leder overtrokken. De To
radja’s gebruiken buffellcder, dat grof en 
zwaar gebleven is en in niets aan het bovenge
noemde perkament herinnert. Het is zuiver le
der gebleven. Hunne schilden toonen meestal een 
langwerpigen, breeden vorm, gemiddeld GO X 40 
cM. groot en naar binnen gebogen. Ook de le
deren greep is vervallen en door een handvat 
uit hout vervangen. De bovengenoemde per- 
kamenlschilden zijn meestal niet versierd ; slechts 
bij de gefigureerde vormen zou men deze als 
versiering kunnen uitleggen. Alleen op cirkel vor
mige schilden uit Flores en de Zuidwester-eilan
den is een stervormig ornament door beschilde
ring aangebracht. Het lederkarakter der Tora- 
dja-schilden geeft aanleiding tot het ontstaan 
eener eigenaardige lederversicring, het leder- 
schillen, dat o. a. zeer veel in Noord-Afrika 
wordt toegepast, doch in Indic tot nog toe al
leen op Cclebes gevonden is. Het ornament 
wordt op de buitenhuid ingesneden en enkele 
doelen, vooral die van het fond, worden door 
het aftrekken van het bovenste lederlaagje af
geschild. Deze deelen van het ornament liggen 
nu dieper dan het overige en zijn ook iels ruiger 
geworden. Wrijft men dit leder met droge verfstof 
in, dan nemen ze deze goed aan en zoo heeft 
zich met en zonder beschildering een rijke orna
mentiek op deze Toradja-schilden gevormd en 
hen tot de interessantste in den Archipel ge
maakt 1). In het Westen van den Archipel is 
van deze primitieve samenstelling van hef le- 
derschild weinig overgebleven. Ook de perka- 
mcnlberciding schijnt hier geheel onbekend te 
zijn. Een langwerpig schild der Bataks, een oud 
exemplaar in het Leidsch Museum, bestaat nog 
uit grof, dik leder met een houten greep, maar do

J) Afbeeldingen in C. Spat, schilden v. buf- 
felleder uit Loewoe (Het Ned. Ind. Huis, Juli 
19J3) en Prof. Grubauer, unter Kopfjagorn in 
C. Cclebes, Leipzig 1914.
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radja’s voorkomt. Do ornamcntrandjes zijn bo
vendien ietwat gemodelleerd, zoodat we hier 
het eerste toeken van „Lederschnitt” vinden, 
welke techniek ook op een lederen schild der 
Mandailing-Bataks voorkomt.

In hetzelfde Museum is ook een Timorecsch 
borstharnas, waaraan de patroontasch en 
kruidhoren, alles van leder, bevestigd zijn.

Voor huiselijk gebruik schijnt het lederwerk 
weinig voor te komen. Op Roti en Timor wordt bij 
het weven de borstboom gespannen door oen lap 
leder, die de weefster om het middel gebonden 
heeft. Van Soemba komt een lederen paarden- 
toom en van Java komen stukken leder met

kudde alpaca’s, lama’s on vicuna’s naar Sydney; 
het Australisch klimaat bleek echter voor deze 
dieren op den duur ongeschikt. Meer succes had 
de overbrenging der kina. Zijn trouwe Indiaan - 
sche dienaar Manuel Incra Mamani leerde 
Lcdger (lo zeldzame rojo-(roodgele)kina in het 
stroomgebied der Rio Mamorê, Noordoostelijk 
van Caupolican in Bolivia, kennen; een in 1851 te 
La Paz geanalyseerd bastmonster dezer soort 
leverde het buitengewoon hoog gehalte van 16 
proc. sulfas chinini. Toen later de kina-cultuur in 
Azië aan de orde kwam, wist Lcdger van Austra
lië uit, de inzameling van rojo-zaad door Manuel 
te verzekeren. In 1865 geraakte het Nederlandsch 
gouvernement door eene aanbieding van Led- 
ger’s broeder te Londen in het bezit van een ge
deelte van het kostbare rojo-zaad, tegen eene 
voorloopigc betaling van / 400. Uit dit zaad is de 
Ledgerkina (Ginchona Ledgeriana Moens) gewon
nen, die thans den grooten rijkdom onzer 
Indische plantsoenen uitmaakte. Men zie dien
aangaande het artikel KINA. Manuel werd 
later in Coroico tot den doode mishandeld, 
omdat hij kinazaad aan het buitenland verschaft 
had. Ledger leefde van 1865—1883 stil in Argen
tinië; in 1880 vroeg en ontving hij wegens zyno 
armoede een geschenk (/ 1200-) van de Ned. re- 
geering, die destijds reeds aan de Ledger-kina 
schatten verdiende. In 1883 werd het doodsbe
richt van Ledger verspreid; later bleek echter, 
dat hij naar Nieuw Zuid-Wales verhuisd was, 
waar hij in vergetelheid leefde. In 1895 was hij 
door gebrek gedwongen andermaal do Ned. 
regeering om hulp te vragen. Zijn desbetreffend 
verzoek aan het Departement van Koloniën 
werd aanvankelijk geweigord, doch in 1897 is op 
veler aandrang hem een jaargeld toegekend 
van f 1200. Hij overleed te Peterliam in 
Nieuw Zuid-Wales op 20 Mei 1905. Eene uit
voerige levensschets met portret van C. Ledger, 
komt voor in „Eigen Haard” 1897, no. 6 en 7.
Zie ook Ind. Mercuur 1905, no. 28. blz. 468.

LEDO. Zie BëNGKAJANG.
LEEA, plantengeslacht der Vitaceeën, met 

een aantal soorten in Ned.-Indiê, heesters of 
hoornen met samengestelde bladeren en kleine 
bloemen. Inl. namen: Djarak laoet (mal.),
Kajoe b&jcl,— girang, — lëngki (jav.), Kiboehaja,
Soelangkar (soend.). Sommige soorten worden 
gebruikt voor omheiningen. De bladeren Avorden 
als groenten gegeten en liet sap ervan is een 
inlandsch geneesmiddel. .C, • < / j .

LEEMANS (CONRADUS). De bemoeienis vrtn 
don bekenden Leidschcn archeoloog met Nedor- 
landsch-Indië, bepaaldelijk met do Javaanscho 
oudheden, neemt temidden van zijn veelom
vattende werkzaamheden slechts een onder
geschikte plaats in. Het is echter zeer gelukkig 
geweest dat de man, die gedurende een halve 
eeuw do leidende archeoloog van Nederland 
was, in een tijdperk toon het nog mogolijk was 
het gchccle arbeidsveld der. oudheidkundige 
wetenschap te o verzien, pok dit onderdeel niet 
heeft verwaarloosd

Uit den aard der zaak moeten wij hier ons 
beperken tot Leemans’ betrekkingen met Indië 
en kan er geen poging worden gedaan zijn 
dienste voor -de archeologie in het algemeen 
tot haar recht te doen komen. Leemans vverd 
in 1809 to Zalt-Bommel geboren on overleed 
in 1893 to Leiden; na in 1835 gepromoveerd

aan

riemen, die als sandalen dienst doen. Ook do 
bekende muiltjes met stempeldruk komen hier 
veelvuldig voor.

Java en Madoera zijn tevens het land der 
lederen paardentuigen en voor de Europcesche 
ingezetenen Avorden allerlei voorAverpen voor 
dagelijksch gebruik gemaakt. De leerlooierij 
is vroeger beter geschoold geAveest, Avant Raffles 
vermeldt zelfs het gebruik van tAvee basten als 
looimiddel. Centra van lederbewerking zijn op 
Java Solo en Semarang (zie G. P. Rouffaer, de 
voorn, industr, d. inl. bew. v. Java e. Madoera, 
Den Haag 1904 blz. 116 e. v.).

Hier op Java vinden Ave iets, dat aan het uitge
sneden perkamentAverk van T+mor herinnert: de 
wajang koelit, de perkamenten Avajangfigurcn. 
Wat ginds met een mes uitgesneden Avordt, slaat 
men hier met behulp van fijne beiteltjes uit. De 
huid van jonge en magere karbouwen Avordt 
eenige dagen in Avater geAvcekt en daarna af
gespannen en gedroogd. Het reeds genoemde 
afschrappen volgt en een afwasschen met kulk- 
Avater. Vroeger Avcrd het leder maandenlang ge
rookt om duurzaam materiaal te verkrijgen. Do 
wajangfiguur wordt nu gesneden en op den A'orm 
wordt met een spitse stift het patroon voorge- 
teekend, op een stuk galihasëm-hout (het hart 
van den tamarindestam) gelegd en door een stuk 
lood bezwaard. Voor het uitslaan gebruikt men 
tal van kleine ponsen (Jav. tatah) in allerlei sim
pele vormen. Doch door het geestig combinceren 
en het ineenvoegen van ponsen Aveot de Javaan- 
sche pönatah een uiterst fijne on tevens geestige 
versiering te vormen. De kleederpatroncn Avorden 
zorgvuldig in dit a jour werk aangeduid on de gou
den sieridcn weet men onbegrijpelijk handig in 
het harde leder in fijne figuurtjes Aveer to gevon.

Na het uitslaan Avorden de lederen figuren met 
witte lijm verf gegrond en daarop met lijm- 
verf in allerlei kleuren beschilderd en mot op
geplakt bladgoud vermooid. Maar hoe aardig deze 
beschildering ook is, bezit de grillige wajang- 
contour met zijn rijke uitgcslagen dekoratie als 
ZAvart- on wit, als schuduAvbeeld do hoogste, 
artistieke waarde. Dan komt eorst uil, dat do 
kunst van don bcitolanr hier do voornaamste is. 
J. A. Loebèr Jr., Techniek on Sierkunst in den 
Ind. Archipel. VI. Leder- en perkamentAverk, 
schorsbereiding on aardewerk. Vorder do litera- 
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te Londen. Hij leefde van 1836—58 in Zuid- 
Amerika als handelaar in alpaca-avo! en kinabast, 

heeft zich grootc internationale verdiensten 
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tclijk alles byeonvindt, wat toentertijd over 
Boroboedoer (en verscheiden andere oudheden) 
bekend was. Minder gelukkig, en niet vrij te 
pleiten van ccnigo kortzichtigheid, was het 
protest, dat hij, eveneens in .1873, deed hooren 
tegen de voorgenomen, door hem onnoodig

van het monu-

tc zijn werd hij nog in datzelfde jaar belast 
met de leiding van ’s Rijks Museum van Oud
heden te.Leiden, waarvan hij het directeurschap 
in 1891 necvlegde. Tovens bestuurde hij van 
1839 af het Museum-Von Sicbold, dat bij zijn 
aftreden in 1880 was uitgegroeid tot ’s Rijks 
Ethnographiscli Museum. Niettegenstaande zijn 
zorgvuldige museum -ad min istratie vond hij 
gelegenheid tot het schrijven van een groot 
aantal publicaties, van welke een tot op 1885 
volledige lijst te vinden is in de „Etudes archc- 
ologiques, Jinguistiques et historiques dédiées 
a Mr. Ie l)r. C. Leemans” (1885) p. 341—348. Een 
biographie van Leemans, van de hand van 
Dr. W. Plcyte, is opgenomen in het Jaarboek 
der Koninklijke Academie van Wetenschappen 
voor 1S94. p. 1—17.

Klaarblijkelijk heeft de wen schel ij kh eid om 
een catalogus samen te stellen van do aan zijn 
zorg toe vertrouwde Indische oudheden Leemans 
er het eerst toe gebracht zich ernstig daarmede 
bezig te houden. In 1842 reeds verscheen de 
„Beredeneerde beschrijving der Asiatische en 
Amerikaansche monumenten van het Museum 
van Oudheden”, welke, na de belangrijke uit
breiding van de verzameling in de eerstvolgende 
decenniën, in 1SS5 vervangen werd door een 
„Beschrijving van dc Indische Oudheden van 
het Rijks-Museum van Oudheden te Leiden”, 
eveneens door Leemans vervaardigd. In dien 
tusschentijd had hij herhaaldelijk mededeelin- 
gen over Javaansche oudheden gepubliceerd, in 
hef bijzonder berichten over de daar (o.a. door 
Friederich.zie aldaar) verrichte werkzaamheden of 
over in het Museum aanwezige bescheiden aan
gaande vroegere onderzoekingen. Zoo werden 
in 1853 oude beschrijvingen van Prambanan 
behandeld (Bijdr. Kon. Inst. 3, p. 1—26), en in 
1865 verslag gegeven van de opnamen van 
Friederich op den Diëng, in verband met het 
voorafgaand onderzoek van dat terrein sinds 
1814 (Versl. Meded. Kon. Acad. v. Wctenseh. 
8, p. 301—333). Ook de Algemeene Konst- en 
Letterbode bevatte herhaaldelijk mededeelin- 
gen van Leemans op dit gebied.

Zijn belangrijkste werk is intusschen de mono
grafie over „Böró-Boedoer op het eiland Java”, 
welke in 1873 uitkwam als verklarende tekst bij 

-de reproductie van in 1849—1853 door en onder 
leiding van F. C. Wilsen (zie aldaar) vervaardigde 
tcekeningen van dat monument. De lange tijds
duur tusschen het gereedkomen der tcekeningen 
en hot verschijnen van het werk wijst reeds 
aan, dat zich bij deze uitgave groote moeilijk
heden hebben voorgedaan, voor een nauwkeurig 
overzicht waarvan verwezen moet worden naar 
Leemans’ Voorrede. Dat hij de verschijning 
heeft mogelijk gemaakt is zijn niet geringe ver
dienste. Sinds 1856 was hij belast met het 
toezicht op de reproductie der tcekeningen, die 
een zorgvuldige correctie behoefden; in 1859 werd 
hem eveneens het schrijven van den tekst opge
dragen, nadat gebleken was dat op de medewer
king van Ds. J. F. G. Brumund (zie aldaar), wien 
die taak oorspronkelijk was toegedacht, niet 
gerekend kon worden. In aanmerking genomen, 
dat Leemans het monument nooit gezien had 

geheel moest afgaan op de tcekeningen en op 
verhandelingen van Bruinund, Wilsen 
deren, is het boek een zeer verdienstelijke 
pracstalie, waarin men duidelijk en ovorzich-

geachte fotografische opname 
ment. Naden Catalogus van 1885 heeft Leemans 

dc Indische oudheden niet meer geschreven. 
Zijn belangstelling erin is echter tot het einde 
van zijn ambtelijk leven onverzwakt gebleven.

LEEN, LEENRIJK, LEENROERIGE LAN
DEN. Met dezen nnam (luidden Europeanen dik
wijls de verhouding aan, die er op Sumatra, Oe- 
lebes en elders bestond tusschen inlandsche va-

over

( zalrijken en inlandsche opperrijken. De naam is 
alleen dan ongevaarlijk, indien men bedenkt, 
dat de verhouding niets gemeen hoeft met die 
van ons middeleeuwsche leenstelsel. Nog vreem
der is de betiteling, als zij dient om de verhou
ding aan te duiden, die bestaat, tusschen zelf- 
besturendc landschappen en het Gouvernement, 
welke in de politieke contracten meestal een 
leenbetrekking wordt genoemd en waarbij het 
woord „leen” in het Maleisch zelfs wordt weer
gegeven met pindjëman. Op Celebes en elders 
maakte de Compagnie verschil tusschen bond
genootschappelijke landen (inlandsche rijken, 
waarmede wij internationale betrekkingen on
derhielden) en leenroerige landen (inlandsche 
rijken, die minder of meer onder onze suzereini- 
teit waren gekomen); deze beide namen zijn in 
de 19e eeuw in zwang gebleven, lang nadat het 
onderscheid, waarop zij doelden, reeds was ver 
d wenen.

LEENINGEN. Over leeningen ten laste van 
Ned. Indië in het tijdvak vóór dat der batige slo
ten zie men het artikel BIJDRAGE en het aldaar 
genoemde werk van Dr. E. B. Kielstra, „De Fi
nanciën van Ned. Indië”. Toen dc tijd der batige 
sloten voorbij was en de Indische begrooting te
korten begon te vertoonen, ontstond er ook voor 
de kolonie een leeningvraagstuk. Gedurende on
geveer dertig jaar is dat in dien zin opgelost, dat 
Indië het geld ontving uit ’s Rijks schatkist, 
nadat het moederland zijnerzijds v. z. n. het be
drag op dc geldmarkt had opgenomen zoodat liet 
tegenover derden voor het geleende aansprake
lijk bleef, terwijl Indië met de .terugbetaling van 
de rente en van de aflossing aan het moederland 
werd belast. Dit geldt “zoowel vaste als vlottende 

schuld; ten aanzien van de laatste uit den aard 
der zaak met uitzondering van de bedragen, wel
ke in Indië, indien noodig ter versterking van de 
kas aldaar, bij de Javasche Bank werden opge
nomen tegen onderpand van gouvernements- 
productcny

De eerste twee leeningen, waarvan dc rente en 
aflossing ten laste van N.-I. werd gebracht, zijn 
op bovengenoemden voet aangegaan in 1883 en 
1898. Beide strekten ter consolideoring van door 
het moederland ten laste der kolonie aangegane 
vlottende schuld. Bij de wet van 16 Maart 1883 
(Ned. Stb. no. 34) werd besloten tot het aangaan 
van oënc 4 pCls goldleening van / 60 millioen, 
waarvan / 45 millioen ten behoeve van Indië. Die 
leen ing werd bij de wetten van 9 Mei 1886 (Ned. 
Stb. no 102) on 30 Deo. 1895 (Ned. Stb. no 236) 
achtereenvolgens geconverteerd in eeno tegen 
3£ % en eeno togen 8 % rente. Daarna mach
tigde de wet van 9 Juni 1898 (Ned. Stb. no 142)
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tot hot aangaan van cone 3 pcrccntslooning van 
ƒ 55 millioen, goheel ton bohocvo van Indië. Van 
die / 45 on / 55 millioen was op 1 Januari 1918 
door de kolonie nog terug te betalen resp. bijna 
/ 36.5 en bijna / 40 millioen, terwijl op de In
dische begrooting voor dat jaar voor rente en 
aflossing over die bedragen was uitgetrokken 
/ 1.540.000 + /2.319.400 of / 3.859.400.

Begin 1905 was de vlottende schuld ten laste 
van Indië wederom zóó gestegen, dat consolidcc- 
ring opnieuw noodig was. Daar de economische 
toestand, vooral op Java, destijds echter minder 
j. unstig was, kwam het moederland toen, ook in 
verband met het feit, dat het vroeger groote bij
dragen uit de kolonie genoten had, Indië geldelijk 
te hulp door eene 3 percentslcening ad ƒ 40 mil- 
lioon aan te gaan en de opbrengst daarvan ten 
voordeelc der Indische geldmiddelen te doen ko
men. Met de terugbetaling van rente en aflossing 
nopens die leening werd Indië derhalve niet be
last. Wet van 18 Maart 1905 (Ned. Stb. no 97; 
Ind. Stb. no 304, zie in het bijzonder artt. 8 
en 9). Tegelijkertijd werd een in 1904 door Neder
land aan Indië verstrekt renteloos voorschot van 
/ 2.188.000 door de kolonie afgelost (artt. 1 Oen II).

Intusschen werd meer en meer de wenschelijk- 
heid bepleit om leeningen ten name van Indië en 
buiten juridische aansprakelijkheid van het moe
derland aan te gaan. Daar van sommige zijden 
aan de rechtspersoonlijkheid van Ned. Indië 
werd getwijfeld, stelde de Minister Foelc bij zijn 
in 1906 ingediend ontwerp tot wijziging van de 
Indische comptabiliteitswet (zie BEGROOTING 
VAN N.-I. bl. 219) vopr, die rechtspersoonlijkheid 
wottelijk te erkennen of vast te stellen. Die vast
stelling geschiedde eerst op voorstel van den Mi
nister De Waal Malefijt bij de wet van 29 Juni 
1912 (Ned. Stb. no 207; Ind. Stb. no 459) en 
werd opgenomen in art. 1 der Compt. wel.

In verband daarmede werd ook art. 14 dier 
wet, krachtens hetwelk gekllecningcn ten laste of 
onder waarborg van N.-I. niet mochten worden 
aangegaan dan uit krachte der wet, gewijzigd. 
Ten einde mogelijk te maken dat eene daartoe 
strekkende regeling allereerst van de Indische 
rogeoring uitgaat, werd bepaald dat gcldleenin- 
gen (andere dan ter verkrijging van kasgeld door 
uitgifte van bewijzen van vlottende schuld of 
beleening
laste van N.-I. niet worden aangegaan noch gcld- 
leeningon door N.-I. worden gewaarborgd dan 
krachtens de wet of krachtens besluit van den

allo togen eene rente van 5 %. Do uit
gifte goschieddo in Nederland en in Indië. Do 
eerslo leening bedroeg 62 1/a millioen, de tweede 
80 millioen en do derde 50 millioen gulden, 
ondorscheidenlijk met aflossingstermijnen 
25, 40 en 40 jaar. De eerste is vóór 1 April 1925, 
de tweede vóór 1 Mei 1921 en de derde voor I 
Mei 1922 niet vatbaar voor conversie of versterk
te aflossing.

Bij de genoemde wet van 29 Juni 1912 weid 
vorder nog bepaald, dat do Gou vemeur-Generaal 
met inachtneming van bij algemcenen maatregel 
van bestuur te stellen regelen bevoegd zou zijn 
do uitgifte van Ned. Indische schatkistbiljetten 
of schatkistpromessen te bevelen. De van de 
Kroon uitgaande regeling, die daarbij is voorge
schreven, is nog niet tot stand gekomen. Doch 
toen het in Augustus .1914 volstrekt noodig werd 
geacht in Indië tot de uitgifte van schatkistbil
jetten over te gaan, kwam bij de in Ind. Stb.
1914, no 548 afgekondigde ordonnantie eene 
noodregcling tot stand, welke den G. G. bevoegd 
verklaarde schatkistbiljetten uit te geven en te 
beleenen. Van de daarop verleende Koninklijke 
goedkeuring blijkt uit Ind. Stb. 1915 no 749.

Ten slotte spreekt het meergenoemd artikel 14 
nog van verpanding of beleening van gouvernc- 
mentsproducten; daarvoor is machtiging van 
den G- G. voorgeschreven.

Omtrent geldleeningen ten laste van gewesten 
of gedeelten van go westen met eigen geldmid
delen zie DECENTRALISATIE.

Literatuur : De Indische leeningen van 1836—
38, I. G. 1903 I, 240; II, 1200; II 1548 en verder 
vorsehillende overzichten in I. G. 1903, 1904 en 
1905. Voorts Econ. 1903, II, 949. De Meester in 
het Ind. Gen. 1905 bl. 151—191. Gedr. St. en 
Hand. St Gen over do wet van 29 Juni 1912.
Institufc Col. intern. Compte rendu 1913. Les ^ 
omprunts coloniaux, blz.377—411 en 174—304.
Zie ook C. R. 1901 in het verhandelde op blz.
130—174 en 237 vlgd. I. G. 1915, I 555, 593,"
811; II, 897. Onze Eeuw 1915, II, 148>cZ •
Gids 1915 I, 641. T. B.-B. 44 (1913) I, 93, 221; 45 
(1913) 6. — Interpellatie Van Vuuren. Hand.
Tw. K. 1914/15 blz. 1468—1478; 1511 — 1558.
Koloniaal Tijdschrift 11910 blz. 497, 774. c/j yt i

LEEUWERIK. De in den Archipel voorkomen- K C* *! * 
de leouwerikken behooren tot het genus Mirafra.
Op Java, Bali en Borneo leeft M. javanica, een iets /.
op onze soort gelijkende, doch kleinere vorm, 
welker onderdeden ongevlekt zijn en die op Java 
bekend is als Brandjangan. Op Elores^ komt een 
kleine donkere vorm, M. paria, voor.

LËGÈN. Zie PALMWIJN/^vj-“>-
LEGER. Formatie. Eene -geschiedenis van 

het leger tijdens de O.-I. Comp. moet nog gc- 
schrovon worden; hior is hot do plaats niet, op 
nadere bijzonderheden daaromtrent in te gaan.
Slechts zij hier vermeld, dat een eenigszins gere
gelde troepen macht in onze Indische bezittingen 
opgericht werd, toen het bezetten van versterkin
gen bij onze handelsncdorzettingen en loges en 
hot verkrijgen en behouden van landbezit aan 
do O.-I. Comp. noodzakelijk voorkwam. In de 
eerste tijden onzer vestiging in Indië worden do 
bonoodigde Europccsche krijgslieden getrokken / 
uit de opvarenden dor handelsvloten, aangevuld 4 
met aangeworven of als slaven verkrogen inlan
ders, welke troepen gesteund werden door hulp
benden van bevriende inlandscho vorsten. Het

van

gouvernementsproducten) tenvan f

1 ‘o

G.G. in overeenstemming met den Raad van 
N.-I., goedgekeurd bij do wet. Bij do herziening, 
welke de C. W. in 1916 onderging in verband met 
de instelling van den Volksraad (Ned. Stb. no 
536; Ind. Stb. 1917 no 115) werd die bepaling ten 
slotte in dier voege gewijzigd, dat overeenstem
ming met don Volksraad, in plaats van met den 
Raad van N.-I. geëischt wordt. Deze regeling 
zal in werking tredon met ingang van 21 Mei 
1918. (Ned. Stb. 1917 no 281). De nieuwe tekst 
dor C. W. is volledigopgonoroon in Ned. Stb. 1917 
no 275; Ind. Stb. no. 521; artikel 14 werd
daarin vernummerd tot 18.

Sedert do wijziging van 1912 zijn roods drie 
leeningen ten name en ten laste van Ned.-Indië 
aangegaan t. w. krachtens de Ned.-Indische 
Leeningwctten 1915 (Ned.-Stb. no 127; Ind. 
Stb. no 309), 1916 (Ned. Stb. no 208; Ind. Stb.

19J7 (Ned. Stb. no. 502)413), onno.
35
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Indische brigade echter nog niet vertrokken en 
werd toen gebruikt om hem te bestrijden. Eerst 
in het begin van 181b kwamen 1/27 man te 
Batavia aan. Van de Engelschcn werd o.a. een 
bataljon Amboneezen, dat in Bantam was gele
gerd, overgenomen, alsook een honderdtal z.g. 
Bcngaalsche lanciers en eenige over den Archipel 
verspreide fortjes en versterkingen met bewa
pening en uitrusting.

Gaandeweg werden meer troepen uit Nederland 
gezonden, zoodat 7 Oct, ISIS er slechts een te 
kort van 1000 Europeanen was op de sterkte 
van 5125 door de militaire commissie bepaald. 
Die troepen, verdeeld over verschillende garni
zoenen, werden aangevuld door een overcom- 
pleete werving van inlanders. Het korpsverband 
verviel, zoodat tijdens den oorlog op Java er 
dan ook slechts sprake was van colonnes, be
staande uit 400 a 000 bajonetten, 2 veldstukken 
en 1 detachement cavalerie, terwijl de garni
zoenen buiten Java uit detachementen beston
den, hoewel in 1S23 de infanterie-korpsen op 
papier in 3 afdeelingen werden samengevoegd. 
Bij besluit van de Commissarissen-Gcneraal van 
5 Juli 1S16 no. 1 (Ind. Stb. no. 1) was Java 
verdeeld in drie groote militaire afdeelingen, 
waarvan de commandanten te Batavia, Sema- 
rang en Soerabaja zouden verblijf houden.

De legerorganisatie van 1814, ontworpen zon
der volledige kennis van den omvang der bezit
tingen, die ons door de Engelschen zouden wor
den teruggegeven, werd bij besluit van den Gouv.- 
Generaal d.d. 3 Juli 1819 no. 2, op vooistel van 
Generaal de Koek uitgebreid, zoodat de sterkte 
toon bedroeg 7620 Europeanen en 5466 inlanders 
of totaal 13.086 man. Genoemd besluit behelsde 
de eerste definitieve formatie van het Indische 
leger.

De verschillende wijzigingen, die delegerfor- 
matie van 1816 tot 1830 onderging, worden uit
voerig medegedeeld in: „De Java-oorlog van 
1825—30”, Eerste deel, door P. J. F. Louwen 
wel in Hoofdstuk VIII en de bijlagen 29 t/m 40. 
Hieruit zij hier alleen vermeld, dat van 1820— 
’25een Generaal-Commandant der infanterie on 
cavalerie werd benoemd, dat in 1819 afdcelings- 
en plaatselijkc staven in het leven werden geroe
pen, en dat in hetzelfde jaar te Scmarang een 
militaire school werd opgericht, die echter 1 Sep
tember 1826 weer werd opgeheven. Teneinde te
gemoet te komen aan het groote incompleet ge
durende den Java-oorlog, werden ingevolge 
Kon. Besluit van 26 Octobcr 1826 no. 138, drie 
georganiseerde bataljons uit Holland gezonden, 
gevormd uit vrijwilligers met een verband voor 2 
jaren. Dit korps, de z.g. „Expeditionnaire Af- 
deeling” kwam ter sterkte van 3145 man op Ja
va aan en werd dadelijk te velde ge
bruikt. Twee jaren later waren er slechts 1059' 
man van over; enkelen van deze gingen over bij 
het Indische leger, doch het meercndeel keerde 
naar Nederland terug. (Zie ook hierna onder : 
Aanvxdlhvj Minderen).

Hoewel nimmer bij wet of koninklijk besluit 
bepaald, was in 1830 de scheiding tusschen de 
landmacht in Nederland en die in Indie een 
voldongen feit geworden.

De formatie van 4 Dec. 1830 bevatte 8 batal
jons infanterie, 1 depót, waartoe behoorden de 
kleine garnizoenen op Java, en op de Buitenbe
zittingen; I regiment cavalerie; 1 regiment ar-

bleck niet altijd gemakkelijk de legermacht op 
de gevorderde sterkte te houden. Reeds in 1637 
verzocht de Gouv.-Genenoraal Van Diemen om 
toezending van een paar honderd of meer En- 
gelschc, Waalsclie of Fransche mindere militairen, 
daar er uit het Gemeenebest niet voldoende kon
den verkregen worden om het jaarlijks benoo- 
digde getal van 3 a 4000 man. op sterkte te 
houden. Behalve uit Aziaten werden ook mili
tairen getrokken uit een langzamerhand ont
luikend geslacht van gemengd bloed.

Herhaalde malen werd de formatie der Comp. 
troepen gewijzigd en werden plannen ter reorga
nisatie ingediend, zooals in 17S6 door de com
missie samengesteld uit den Brigadier Colonel, 
hoofd der militie te Batavia en luit.-col. Wohl- 
farth, en in 1790 door een militaire commissie 
(Vaillant, Verheull en Grabenstein), die echter 
werden verworpen.

Eerst- nadat de bezittingen der O.-I. Comp. 
waren overgegaan in handen van de Bataafsche 
republiek, kwam er wat meer orde in de organi
satie der troepen.

De Gouv.-Generaal Daendels, die bij zijn komst 
op Java aldaar een leger van ongeveer 4000 man 
aantrof, terwijl er nog een tweeduizend man in de 
Molukken gelegerd waren, deed al het mogclijke 
om de armee uit te breiden, o.a. door contracten 
met de vorsten van Madoera. Hij bepaalde,\dat 
het leger zou worden ingedeeld in 18 batalj'ons 
infanterie, 3 bataljons artillerie, 5 eskadrons ca
valerie. De troepen werden echter nimmer tot de 
volle sterkte gebracht. Bij de komst van zijn op
volger, den Gouv.-Gcneraal Janssens, die 100 
voltigeurs medebracht, waren er 7500 man in
fanterie, 750 artilleristen, 450 man bereden ar
tillerie en 500 dragonders, totaal 9200 man, bij 
Batavia aanwezig. Die troepen werden toen inge
deeld in 2 brigades, samen sterk 4 regimenten, 
ieder 3 bataljons tellende, benevens een regiment 
jagers van 2 bataljons, 5 eskadrons cavalerie en 
de 3de compagnie rijdende artillerie.

Toen in 1814 bepaald werd, 
meerendeel der koloniale bezittingen 
Engeland aan Nederland zou worden terugge
geven, werd door eene militaire commissie, be
staande uit den luitenant-generaal J. W. Jans
sens en de kolonels J. Van den Bosch, A. L. Van 
Diemen en De Koek een organisatie voor het 
Indische leger ontworpen. Het zou bestaan uit 1 
regiment Europeesche infanterie, 6 bataljons 
inl. infanterie, 2 garnizoens-bataljons, 1 regi
ment cavalerie, 1 bataljon artillerie, 1 bataljon 
pioniers en een generalen staf, totaal 5125 Euro
peanen en 5350 inlanders, totaal generaal 10.475 
man. — De bataljons infanterie zouden bestaan 
uit 2 Europeesche en 4 Inlandsche compagnieën. 
De voor de organisatie van deze strijdmacht uit 
Nederland uit te zenden troepen zouden be
schouwd worden als een corps d’armée, van het 
Nederlandsche leger gedetacheerd, en volgens 
Kon. Besl. van 14 Sept. 1814 no. 60 bestaan uit: 
1 regiment infanterie, staven en flankeur-com- 
pagnieën voor 2 bataljons infanterie, staf, offi
cieren en onderofficieren voor 1 garnizoens-batal
jon, staf regiment cavalerie, 1 eskadron, officie
ren en onderofficieren voor 1 compagnie inlan
ders, staf bataljon artillerie, 3 compagnieën, offi
cieren en onderofficieren voor 2 compagnieën 
inlanders, generale staf, totaal 2996

Toen Napoleon van Elba terugkwam, was deze
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tilloric on een compagnie pioniors *), totaal 
13.555

In tijd van oorlog moest volgons deze formatie 
het leger worden uitgebreid mot 1440 man infan
terie, 950 man artillerie, allen inlanders, bene
vens de volgende hulptroepen: 1500 man van do 
legioenen van Mangkoe Nogoro en Pakoe-Alam; 
2150 man van do barisan van Madoera; 450 man 
van de djajang-sëkars en 7700 man pradjoerits. 
Generaal Von Gagorn achtte voor do verdediging 
van Java tegen een buitcnlandschen vijand een 
macht van ongeveer 32.000 combattanten 
noodig.

Deze formatie onderging in het t ijdperk 1853— 
1883, in welk laatstgenoemd jaar een geheel nieu
we werd vastgesteld, talrijke wijzigingen, waar
van de voornaamste uit het ondervolgende zullen 
blijken:

1853—1872. Bij Kon. Besl. van 1 Aug. 1868 
no. 45 werden de grondslagen vastgesteld voor 
een nieuwe inrichting van het Departement van 
Oorlog, door de opheffing van den generalen staf 
en een verdeeling der werkzaamheden van het 
algemeen beheer over de verschillende directiën 
der wapens en diensten, behoudens de instelling 
voor de infanterie en cavalerie van een afzonder
lijke afdeeling onder de leiding van den comman
dant der le militaire afdeeling op Java. — In 
afwachting van eeno definitieve reorganisatie 
weiden deze wijzigingen bij Indisch besluit van 
30 Juni 1869 no. 1 uitgevoerd, en was het 
Departement van Oorlog voorloopiginde volgen
de afdcelingen verdeeld: I. kabinet van den leger
commandant; II. infanterie en cavalerie; III. 
artillerie en inspectie draagbare wapenen; IV. 
genie, topographiscli bureau en militaire verken
ningen ;V. militaire administratie; VI. geneeskun
dige dienst.

In hetzelfde jaar had in deze organisatie nog 
een nadere wijziging plaats, hoofdzakelijk daarin 
bestaande, dat bij de He afdeeling gevoegd werd 
het bureau „personeel on algemeene militaire 
zaken” en deze afdeeling niet langer onder be
heer van don commandant der le militaire af
deeling op Java, maar op zich zelf onder een ko
lonel kwam te staan.

De 3 op Java bestaande garnizoens-bataljons 
worden langzamerhand, door hot opheffen van 
posten op dat eiland, bestemd tot het afgevon 
van bezettingen aan de Lampongs, Billiton, Flo- 
res en Timor en zoodoende opgelost in 2 subsis- 
tenten-knders, 1 strafdetachcment, degarnizoens- 
compagniën van Bantam.cn Chcribon en het gar
nizoensbataljon van de 2o Militaire Afdeeling.

De garnizoonsinfanterio op de Buitenbezit
tingen onderging belangrijko uitbreiding als ge
volg van do onluston op Borneo, de annexatie 
van do Pasocmahlandcn en onzo vestiging op 
Siak. Zoo ontstonden 9 garnizoensbataljons (één 
van de 2o Mil. Afd. op Java, één van Sumatra’s 
Westkust, één van Banka, één van Palombang, 
één van lliouw, waartoe Siak werd gerekend, 
één van do Wester- on één van do Zuider- en Oos- 
torafdeoling van Borneo, één van Colebcs en één 
van do Molukkcn) benevens vier garnizoenscom- 
pagnieën (die van Ohoribon, van Bantam, van 
Bonkoolon en van do Lampongsclio districten).

Do vcld-infantorie, op 16 bataljons gebracht, 
word in 1857 (Kon. besl. 2 Sept. no. 57) uitge- 
broid met een 17o bataljon als gevolg van de in
trekking van posten op Sumatra’s Westkust en in 
het belang van eonc behoorlijke vordediging dezer 
landstreok. Do cavalcrio bleef nagenoeg onver-

man, waaronder ^ 6000 Europe
anen. Bovendien behoordo nog tot het leger het 
inlandschc korps van Sëntot. (Zie KRIJGS
VERRICHTINGEN Java). Dit logcr word ge
commandeerd door een Generaal-Majoor (titu
lair) en do 11.000 man infanterie door één 
kolonel, , L

Deze formatie onderging tusschen 1830 en 
zeer vele détail-wijzingen, waaronder1853,

de nieuwe formaties van 1832 en 1836 en 
die, vastgesteld bij de Kon. Besluiten van 17 Juni 
1839 on 12 Juni 1840 de belangrijkste zijn.
Terzake wordt slechts het ondervolgendc aangc- 

stipt: Do formatie van 1832 telde 540 officieren, 
5789 Ëuropeescho- en 7217 Inlandscho minderen. 
In 1838 werd do totale legersterkte opgevoerd 
tot ^ 20.000 man, w.o. 900 officieren en 12.500 
Europeanen. In Juni 1839 (Gouv. besl. 25 
Juli n°. 3) had een nieuwe verdeeling van
Java in drie groote militaire afdcelingen plaats.

Het aantal van 8 bataljons infanterie volgens 
de formatie van 1830, was in 1847 reeds gestegen 
tot 14, terwijl het zg. dépot vervangen was door 
5 garnizoens-bataljons. Het pas opgcrichtc korps 
pupillen behoorde mede tot de formatie der in
fanterie. In 1851 was het aantal garnizoens-ba
taljons uitgebreid tot 8 on waren daarenboven 
opgericht 2 garnizoens-compagnieën. Het straf- 
detachement te Klatèn behoorde eveneens tot do
formatie der infanterie.

In 1840 werd het leger met nagenoeg 50 %, 
voornamelijk inlanders, uitgebreid, terwijl ook 
voor hot eerst het Afrikaanschc element in defor
matie werd opgenomen. De formatiesterkte be
droeg toen 879 officieren, 6090 Europeesche, 
763 Amboincesche, 1502 Afrikaansche- en 10.760 
Inlandschc minderen.

De artillerie was in 1851 ingedecld in een staf 
van het wapen, de commandementen dor artille
rie in elk der drie militaire afdcelingen op Java en 
do artillerie op do Buitenbezittingen, en telde, 
bohalvo het personeel der magazijnen, inrichtin
gen en werkplaatsen, 14 compagnieën.

In 1850 werd de sterkte van liet korps sap- 
peurs op 6 compagnieën gebracht en werd het 
korps militaire opzichters der genie opgericht.

In verband met een door den Generaal Von
Gagern ontworpen plan tot verdediging van In- 
dië togen een buitcnlandschen vijand, zie VER- 
DEDIGINGSSTELSEL VAN INDIË, werd deze 
opper-officier in 1853 in commissie naar Indiö 
gezonden om voorstellen tot een nieuwe wijziging 
van do formatie van het Indisch leger to 
doen. Hoewel omtrent do defensie nog belang
rijke punten onopgelost blovcn, word toch reeds 
bij Kon. Besl. van 2 Aug. 1853 lett. E14 geheim 
een nieuwe formatie vastgesteld.

Volgens deze moest de sterkte van het leger 
1226 officieren, 27.708 minderen, waarvanzijn:

10.291 Europeanen, 17*1*1 Amboneezon en 14.703 
inlandscho militairen, verdeeld over: staf van 
den Gouv.-Gen., staf van den Legercommandant, 
militair departement, gewestelijko en plaatsolijko 
staven, infanterie, korpsen pradjoerits (werden 
nimmer opgericht), cavalerie, artillerie, genie, 
korps pupillen, geneeskundige en hospitaaldienst, 
militaire administratie en korps stafmuziek.

i) In 1832 (Gouv. Besl. van 17 December 
no. 2) herdoopt in „sappeurs.”
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158) werd con niouwo formatie van den generalen 
staf vastgesteld, volgens welke dit dienstvak, zou 
bestaan uit; o. een hoofdbureau; b. don topo- 
graphisclion dienst, ondervordecld in: het diri- 
geerend bureau, de militaire verkenningen, hot 
photographisch atelier, het lithographisch eta
blissement en den instrumentmakers win kei.

Volgens liet Kon. besluit van 28 Januari 1882 
13 (Ind. Stb. no. 113), waarbij een ge

heel nieuwe formatie werd vastgesteld, bestond 
het leger uit: den staf van den Gouverneur- 
Generaal, het Departement van Oorlog [onder
verdeeld in Ie afdeeling (kabinet), He afdceling 
(personeel en militaire zaken, benevens infante
rie en cavalerie), Ille, IVc, Ve en Vle afdeeling 
(hoofdbureau onderscheidelijk dor artillerie, der 
genie, der militaire administratie en van den 
geneeskundigen dienst), Vlle afdeeling (hoofd- 
bureau van den generalen staf benevens topo- 
graphischon dienst)]; den gewestolijken staf, 
den plaatselijken staf, het wapen der infanterie 
(waartoe behoorden het commandement der in
fanterie te Willem I, 18 veld bataljons, 4 depot- 
bataljons, 1(T garnizoensbataljons, 4 garnizoens- 
compagnieën, 5 subsislentenkaders met 7 kleino 
detachementen, een suppletie-depot en 2 straf- 
detachementen); het wapen der cavalerie (staf, 
4 veld eskadrons, 1 depot-eskadron en 1 detache
ment te Makassar); het wapen der artillerio 
(staf, 4 veld- en 4 bergbatterijen, 7 compagnieën 
vesting-artillcrie op Java en 8 op de Buitenbe
zittingen, artillerieconstructiewinkel, pyrotech- 
nische werkplaats, 2 buskruitmolens, de geweer- 
makorsschool, geweermakersatelicrs, magazij
nen); het wapen der genie (staf, ge westelijken- en 
plaatselijken dienst, de genietroepen en werklie
den omvattende: staf, twee compagnieën en één 
in At joh gelegerd detachement genietroepen en 
het korps genie werklieden, dienst der genie- 
magazijnen); den dienst der militaire administra
tie (hoofdbureau, geweslelijke intendance, ad- 
minislratieven dienst bij korpsen, garnizoenen, 
ziekeninrichtingen en magazijnen van klceding 
en uitrusting); den geneeskundigen dienst (korps 
officieren van gezondheid, korps militaire apo
thekers, korps militaire paardenartsen en liet 
personeel van den hospitaaldienst); liet korps 
militaire ambtenaren; het korps militaire schrij
vers; de militaire school te Meester-Oornelis en 
de voorbereidende cursussen (bij het Je en 2e de
pot-bataljon); bet korps pupillen; de militaire 
arrest- en pro voost huizen (bef militaire huis van 
arrest te Memarang en de provoosthulzen, geves
tigd in de militaire audjtie/i op Java en in do Bui
ten bezittingen).

Voren bedoeld Kon. besluit in Ind. St b. 
1882 no. 113 word wege.nn de vel" mwlort in do 
mgorfoJ'Jiuitio aangoln'iiebIe wijzigingen, waar
door bol aan nverziolilolijhhnid had ingohoot, 
)>(j Kon. besluit van 6 Muui't MH ft IIO. ftft (Ind. 
Stb. no. •101) opnieuw vaal goal e|i| ; die veelvul
dige wijzigingen blijken voldoende uil de hier
onder volgende korte hesohrijving van de tegen
woordige (1017) inrichting on uumensioHing 
van hot leger.

andord, eveneens de artillerie; alleen word, wat 
'laatstbedoeld wapen betreft, het aantal Europe
anen bij do veld- en bergbatterijen uitgobroid.
Desappours werden in 1870 ingrijpend gereorga

niseerd. Tot dien tijd werden zo zoowel te velde 
als voor bouwwerken in tijd van vrede gebezigd; 
bij Kon. besluit van 19 Juni 1870 werden ze ge
splitst in „mineurs en sappeurs”, bestemd voor 
den arbeid te velde en „hot korps werklieden” 
(ambachtslieden). Ds hospitaaldienst werd gaan
deweg uitgebreid. De volgende nieuwe onderdoo
ien van het leger kwamen tot stand: het topo- 
graphisch bureau en do militaire verkenningen, 
de militaire school te Meester-Cornelis, het kader 
voor hot militair huis vaïT arrest en het korps 
militaire schrijvers. In 1872 bedroeg de feitelijko 
formatie van het leger: 1349 officieren, 11.566 
Europeescho-, 545 Afrikaansclie-, 763 Amboi- 
nooscho- on 13.820 Inlandsche minderen.

1872—1SS2. In 1873 werd een 18e veldbataljon 
opgericht met gelijktijdige opheffing van posten 
op Java en vermindering van do sterkte van het 
garnizoensbataljon van de Wester-afdeeling van 
Bornco. In 1875 werden de vcld-bataljons inge- 
deeld in 4-instede van in 6 compagnieën. In 1S76 
werden opgericht 4 depot-bataljons, waarbij do 
rocruton werden opgeleid, hetgeen tot dusver bij 
de veld bataljons plaats had.

In 1874 werd, met behoud van het bestaande 
atrafdetachement te Klalèn voor Europeanen, 
te Ngawi een dergelijke inrichting gevestigd voor 
Inlanders en Afrikanen.

no.

I

i

De cavalerie werd in 1873 (Kon. hesl. 16 Au
gustus no. 75) algeheel gereorganiseerd; door de 
op Java aanwezige detachementen djajang se- 
lcars en de lijfwachten detachementen bij het 
regiment cavalerie in te doelen, en een in
krimping van liet Europeescho element bij dat 
wapen, werd de ruiterij wel in getalsterkte uit
gebreid, , doch feitelijk verzwakt. Een in 1877 
voorgestelde aanzienlijke formatie vermindering 
van het regiment cavalerie tot twee veld-es- 
kadrons, werd, dank zij de daartegen in ludiö 
geopperde ernstige bezwaren, niet doorgevoerd. 
In 1882 werden weder afzonderlijke detachemen
ten lijfwachten dragonders opgericht die ge
heel buiten bet leger stonden. (Zie LIJFWACH
TEN DRAGONDERS). In 1875 werd het aan
tal veld batterijen van 3‘/2 op 4, dat der bergbaf- 
terjjon van 5 op 4 gebracht en in verband hior- 
medo hot. aantal Europeanen bij dat wapen uii
ge breid.

In 1873 (Kou. besluit van 16 Augustus no. 
7-1) werd de Iegerformat ie uil gebreid met een ge. 
neralen staf, sterk 2 hoofdofficieren on J2 kapi
teins, die met do daartoe behoorendo inrichtingen 
en instellingen, als het topogrnphisoh bureau, de 
militaire verkenningen «mi de stafschool (word 
iit Imliö nooit opgerioht) een afzonderlijke nfdeo- 
litsg van het Dep. v. Oorlog zou vormen. Als over
gangsmaatregel word een stafbureau opgerioht, 
bestaande uit een hoofdofficier en vijf kapiteins, 
om, onder hot ounuddcllijk bevel van den leger
commandant, alle aardrijkskundige, statistische 
en strategische gegevens te verzamelen, die voor 
de verdediging tegen een buitenlauusehon vijand 
en bij verwikkelingen met inlandsche vorsten 
van nut

Legtrcommando. Aan liet hoofd van liet leger
t ion verneu r-di'iistaat, rechtstreeks onder 

Generaal, die volgons art. 42 van hot Regeo- 
ringsreglement opperbevel hebber van do land
macht is, eon luitenant-generaal, die (zie ïnd.- 
Stb. 1866 no. 157), tevens chef van het

koudon zijn. Dit stafbureau nam op 
19 Nov. de werkzaamheden over van hot lijdelijk 
in het leven geroepen bureau voor krijgstoerus
tingen op Sunnitra. In 1876 (Ind. StbVlSïö no.
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Departement van Oorlog is. De legercom
mandant wordt, op voordracht van den Mi
nister van Koloniën, door den lconing bonoomd.

Territoriale indeeling en algemeene organisatie 
het veldleger. Ten einde een begin van uit

voering te geven aan het reeds sedert 1901 ge
koesterde denkbeeld om de vrcdcsformatio van 

veldleger op Java door een indeeling in 
brigades in overeenstemming te brengen mot 
do oorlogsorganisatie, werden met intrekking 
van het Gouv. besluit van 25 Juli 1839 No. 3 
(regelende de territoriale indeeling), bij het 
Gouv. besluit in Ind. Stb. 1906, No. 211 Java 
en Madoei'a in vier, in stede van in drie, 
militaire afdeelingen verdeeld. Blijkens dit 
besluit, zooals dit sedert is gewijzigd bij de be
sluiten in do Ind. Staatsbladon 1910 No. 609 en 
1915 No. 200, omvat de le mil. afdcoling op 
Java de rcsidentiën Bantam on Batavia bene
vens het eiland Biliton; de 2e mil. afdeeling 
op Java de rcsidentiën Pekalongan, Semarang, 
Soerakarta, Djokjakarta en Këdoe — laatstge
noemde met uitzondering van het regentschap 
Karanganjar der afdeeling Këboemèn — de 3e 
mil. afdeeling op Java do residontiën Rembang, 
Soerabaja, Madoera, Bcsoeki, Pasoeroean, Ke- 
diri en Madiocn benevens de residentie Bali en 
Lombok; de 4e mil. afdeeling op Java do 
rcsidentiën Preangcr Regentschappen, Ohcribon 
en Banjoomas, zoomede het regentschap Karang
anjar der afdeeling Këboemèn van de residentie 
Kedoe. Bij vorenbedoeld besluit van 1906 kwam 
het commandement der Infanterie te Magölang 
te vervallen. Een tweede stap op den weg dor ' 
invoering van eone territoriale brigadc-indeeling 
van het eiland Java was de bij het Kon. besluit 
in Ind. Stb. 1907 No. 242 in het formatie
besluit van 1882 opgenomen bepaling, dat do 
op Java gelegerde veld bataljons door den Gou- 
vemcur-Gcncraal kunnen worden ingedeekl in 
brigades, samengesteld uit de verschillende 
wapens en onderscheidenlijk gecommandeerd 
door do commandanten van de mil. afdeelingen, 
waarin het meerendeel van do tot de brigndo 
behoorendc troepen is gelegerd. Sedert is het 
streven er op gericht gebleven om geleidelijk 
de dislocatie van de troepen in overeenstem
ming te brengen met do indeeling in brigades, 
een toestand die thans (1917) nagenoeg is be
reikt door terugkeer naar .lava van do vroeger 
opAtjeh gelegerde veld infanterie — behoudens 
’/* bataljon — on van 1 bataljon van Sumatra’s 
Westkust, zoomede door legering tc Bandoeng 
en Tjimahi van 3 veld bataljons, x/2 eskadron 
cavalerie, 2 batterijen veldartillerie, te jVInlang 
van ’/jj eskadron cavalorio enz. Een brigndo van' 
het veldleger omvat, behalve don staf, 4 ba
taljons infanterie, 1 eskadron cavalerie, 
afdeeling veld- of bergartillerio (2 batterijen),
1 mitrailleur compagnie, 1/3 compagnie genie
troepen. Do brigadecommandanten, tevens tor- 
riloriale commandanten zijnde, hebben als zoo
danig ook onder hunne bevelen de overigo in 
hunne afdeeling gelegerde, niet tot do brigado 
behoorendc troepen (zijnde eenigo infantcrio 
korpsen, de vesting-artillcric, het korps genie
troepen, het personeel van den geneeskundigen 
dienst enz.), met uitzondering evenwel van het 
personeel van den staf van tien Gouvorneur- 
Generaal, van het Dep. van Oorlog en van den 
topographiseben dienst.

Het militair territoriaal gezag op de buiten
bezittingen wordt uitgeoefend door hoofd- of 
subalterne officieren dor infanterie met den 
titel van gewestclijk-militair-commandant; waar 
voor een der buitenbezittingen in de leger- 
formatic geen afzonderlijk militair comman
dant is uitgetrokken, berust het gewestelijk 
militair commando bij den commandant der 
garnizoenstroepen, in het gewest gelegerd. De 
buitenbezittingen tellen thans de navolgende 
militairo commandcmenton: Atjch en Onderhoo- 
righeden (waaronder het gewest Oostkust van 
Sumatra), Sumatra’s Westkust, Tapanoeli, Pa- 
lembang en Djambi, Riouw, Wester-afdeeling 
van Bornco, Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo, Celobcs en Menado, Timor on Onder- 
hoorigheden, Amboina en Ternatc.

Bij het Gouv. besluit in Ind. Stb. 1907 
No. 261, werden vastgestcld: a „Regeling van 
do verhouding en de samenwerking tusschen 
de burgerlijke en militaire autoriteiten” en 
b. „Instructie voordo Afdeelings- tevens Brigade
commandanten op Java en de Gewcstclijk- 
militaire commandanten op de Buitenbezit
tingen”.

Samenstelling. Volgens het hoogergenoemde 
Kon. besluit in Ind. Stb. 1915 No. 404, zooals 
dat sedert wederom is gewijzigd, omvat het 
leger de volgende staven, wapens, dienstvakken, 
korpsen en instellingen: don staf van den 
Gouverneur Generaal, het Departement van 
Oorlog, den generalcn staf, den ge westelijken 
staf, den plaatselijken staf, do infanterie, de 
cavalerie, de artillerie, de genie, de intendance, 
de militaire administratie, den militairen ge
nceskun digen dienst, den topographischendienst, 
den trein, het korps ambtenaren, het korps mili
tairo schrijvers, het korps stafmuzikanten, do 
militaire school, do hoefsmidscliool, het renion- 
te-depot, do permanente militaire spoorweg 
commissie en de militaire arrest- en provoost- 
huizon.

Departement van Oorlog. Met het doel om de 
infanterie een eigen chef te geven werd de 
samenstelling van het Dep. van Oorlog, zooals 
die in 1882 was, bij het Kon. besluit in Ind. 
Stb. 1889, No. 144, in dier voege ge
wijzigd, dat do toenmalige Ile Afdeeling (per
soneel en militairo zaken, benevens infanterie 
on cavalerie) gesplitst word in een nieuwe 
Ie Afdeeling voor algemeene legerbelangen (per
soneel en militaire zaken) benevens cavalerie 
en een gereorganiseerde Ile Afdeeling: hoofd
bureau der Infanterie, aan het hoofd waarvan 
do chof van het wapen — later (zie hieronder) 
do inspecteur dor infantorie. Vóór dien vormde 
het kabinet van don Legercommandant de 
le Afdeeling; dit werd nu een zelfstandig onder
deel van het Dep. van Oorlog, doch bij eene 
reorganisatie in 1907 (Ind. Stb. No. 242), 
weer saamgcsmolten mot de Ie Afdeeling, dio 
toen don naam van Io Afdeeling-Sccretariaat 
ontving. In 1902 (Kon. besluit in Ind. Stb. 
No. 136), werd een afzondorlijk hoofdbureau 
der Cavalerie als VIIIe Afdeeling van het Dep. 
van Oorlog opgericht, in verband waarmede 
de staf van het regiment Cavalerie op 1 April 
1902 ovorging van Sajatiga naar Batavia. In 
1907 (Ind, Stb. No. 242) word de topo- 
graphischo dienst, die tot dusver een onderdeel 
van den goncralen staf had uitgemaakt, tot
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gelang (Ind. Stb. 1912, No. 2G4), bestaat 
deze staf uit 6 luit.-kolonels, plaatsolijke 
commandanten te Batavia, Meester-Oornelis, 
Tjimahi, Magelang, Soerabaja en Koeta-Radja 
en voorts uit 9 kapiteins- of luitenants-plaatsc- 
lijke adjudanten. In garnizoenen, .waarvoor geen 
afzonderlijke plaatselijke commandant is uit
getrokken, is met dat commando belast do 
hoogste of oudste in rang zijnde troepenofficier 
ter plaatse met den titel van plaatselijk-militair- 
commandant.

Infanterie. Blijkens het Kon. besluit in Ind. 
Stb. 1915, No. 404, behooren tot dit 
wapen, behalve de staf, de veldbataljons, de 
mitrailleurcompagnieën, de afdeeling ordon
nans-wielrijders, het korps marechaussee, de 
garnizoensinfanteric, de subsistentenkaders, de 
dopotbataljons, de kaderscholen en het straf- 
detachement.

Veldbataljons, In 1897 werden in ver
band met de actie in Atjeh tijdelijk twee reserve- 
bataljons opgericht, die in 1901 (Ind. Stb. 
No. 1G6) als 19o en 20e veldbataljon in de for
matie van het leger werden opgenomen, tegen 
gelijktijdige aanzienlijke inkrimping van de 
garnizoensinfanterie. Voorts werd bij de reor
ganisatie van de vcld-infanterie in 1912 (Ind. 
Stb. No. 264) het aantal veld-bataljons weder 
met één — het 21ste — uitgebreid, tegen vermin
dering van het aantal depot bataljons met één.

Standplaatsen derveldbataljons (ultimo 1917): 
le, 2e en 7e Bataljon te Magelang, 3e Bataljon 
te Banjoe-Biroe (tijdelijk 2 compagnieën to 
Koeta Radja), 4e en 9e Bataljon te Tjimahi, 
5e Bataljon te Semarang, Go Bataljon te Gom- 
bong (1 compagnie te Tjilatjap), 8e en 19o 
Bataljon te Malang (van laatstgenoemd bataljon 
tijdelijke staf en 2 compagnieën op G'elebes, 
2 compagnieën te Ngawi), 10e en 20e Bataljon 
te Weltevreden, I Ie, 12e en 16e Bataljon to 
Meester-Gornelis, 13e Bataljon te Soerabaja, 
14e Bataljon te Buitenzorg, 15e Bataljon le 
Bandoeng, 17e Bataljon verdeeld over Padang 
Pandjang en Fort-de-Kock, I8c Bataljon te Poer- 
woredjo, (3 compagnieën tijdelijk to Meeste r- 
Comelis), 21e Bataljon lijdelijk to Willem I .

Een veldbataljon, gecommandeerd dóór een 
majoor of luitenant-kolonol, bestaat uit 4 com
pagnieën, elk onder bevel van een kapitein. 
Tot 1912 (zie hierna) werden de verschillende 
land aa rd en co m pagn iesge wij ze b ij een goh o ud on, 
zoodat er Europeesche-, Amboineosche- en 
Inlandsche compagnieën waren; bij beide laatste 
bestond het kader gedeeltelijk uit Europeanen. 
Het aantal compagnieën der verschillende land
aarden en hare samenvoeging tot bataljons on
dergingen in den Joop dor tijden hcrhaaldolijk 
wijzigingen; zoo bestonden in 1882: 1 bataljon 
met 4 Eur. comp., 3 bataljons elk met 2 Eur. - 
en 2 Amb. comp. en 10 bataljons elk met I 
Eur.- en 3 Inl. comp.; in verband mot een 
groote uitbreiding van het Amb. element, werd 
de veldinfanterio in 1885 samengesteld uit:
5 bataljons elk met 2 Eur.- en 2 Amb. comp.,
5 bataljons elk met 2 Eur. en 2 Inl. comp. en 
8 bataljons elk met 1 Eur.- en 3 Inl. comp. In 
1905 was de samenstelling: 5 bataljons elk met
1 Eur.- en 3 Amb. comp., 8 bataljons elk met
J Eur.- en 3 Inl. comp. en 7 bataljons elk mot
2 Eur.- en 2 Inl. comp. en in 1910:4 bataljons
elk met 4 Amb. comp., 10 bataljons elk met

zelfstandig dienstvak verheven en in verband 
daarmede, als IXe Afdeeling van het Dep. van 
Oorlog, een hoofd bureau van dien dienst op
gericht. Eindelijk kwam in 1913 (Kon. besluit 
in Ind. Stb. No. 3S9) eene scheiding tus- 
schen den dienst der intendance en dien der 
administratie tot stand, die de oprichting van 
een afzonderlijk hoofdbureau der intendance, 
Vlle Afdeeling B. van het Dep. van Oorlog, 
noodig maakte, in verband hiermede werd het 
hoofd bureau van den Generalen Staf Vlle Af
deeling A. van het Dep. van Oorlog.

Het Dep. van Oorlog bestaat thans dus uit 
do volgende 10 afdeelingen:

I Afd., Secretariaat, aan het hoofd waarvan 
een Majoor, Luit.-Kol. of Kolonel.

Ile Afd., Hoofdbureau der infanterie, onder 
een Generaal-Majoor.

Ille Afd., Hoofdbureau der artillerie, onder 
een Kolonel of Gen. Majoor.

IVe Afd., Hoofdburean der genie, onder 
een Kolonel.

Ve Afd,, Hoofdburcau der mil. administratie, 
onder een Luitcnant-Koloncl.

Vle Afd., Hoofdburcau van den mil. geneesk. 
dienst, onder een Generaal-Majoor.

Vlle Afd. A, Hoofd bureau van den generalen 
staf, onder een Kolonel of Gen. Majoor.

Vlle Afd. B, Hoofdbureau der intendance, 
onder een Kolonel.

VlIIe Afd., Hoofd bureau der cavalerie, 
onder een Luit.-Koloncl of Kolonel.

IXe Afd., Hoofdbureau van den topogr. 
dienst, onder een Kolonel, Luit.-Kol. of Majoor.

In 1914 (Ind. Stb. No. 479) verkregen, 
meer in overeenstemming met hun werkkring, 
de chefs van de vier wapens, die van den ge
neeskundigen dienst en van de militaire ad
ministratie den titel van „Inspecteur”.

Vermeld zij nog, dat op de begroeting voor 
1912 gelden werden toegestaan voor de over
brenging van het Dep. van Oorlog van Wel
tevreden naar Bandoeng, met welke geleidelijke 
overbrenging medio 1914 een begin is gemaakt 
en die in 1917 was voltooid; thans zijn alleen nog 
liet hoofdburcau van den geneeskundigen dienst 
en dat van den topografischen dienst te Welte
vreden gevestigd.

Generale Staf. Hiertoe behooren, behalve de 
officieren van het hoofd bureau van dien staf, 
de kapiteins bij de gewestelijke staven in elk 
der 4 mil. afdeelingen op Java, ter Sumatra’s 
Westkust en in Atjeh en Onderhoorighcden 
en verder (lijdelijk) een officier belast met do 
bestudeering van legeraangelegenheden in Japan 
en China. Sedert 1913 is bij het hoofd bureau 
een bureau inlichtingen opgericht, onder een 
burgerlijk ambtenaar, en in 1916 een krijgsge
schiedkundige afdeeling, onder een oud-offieier 
met den titel van directeur.

Gewestelijkt Staf. Hiertoe behooren de com
mandanten van de vier militaire afdeelingen 
op Java, tevens brigade-commandanten, de 
kolonels, militaire commandanten ter Suma- 
tra s Westkust en van Atjeh en. Onderhoorig- 
heden en 8 kapiteins- of luitenants-adjudanten.

Plaatselijke Staf. Na de intrekking van do 
afzonderlijke plaatselijke commando’s te Se
marang (1897) en Padang (1914) on het in do 
formatie opnemen van de plaatselijke com
mando’s te Meester-Oornelis, Tjimahi en Ma-
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2 Eur.- en 2 Inl. comp. en 6 bataljons elk met 
1 Eur. en 3 Inl. comp. Bij het Kon. be
sluit in Ind. Stb. 1912 No. 264 verkregen 
alle compagnieën een

zijn uit de afdccling te Salatiga eenigc sectiën 
(-j- 150 man) wielrijders-strijdors gevormd,
die bestemd zijn om aan dc lcgercavalcrie te 
worden toegevoegd.

Korps Marechaussee. Zie MARE
CHAUSSEE.

Garnizoens-Infanterie. In 1882 
bestond de garnizoensinfanterie uit 10 garnizoens
bataljons, n.1. van de 2e Mil. Afd. op Java, 
Sumatra’s Westkust, Atjeh en Onderhoorig- 
heden (twee), de Oostkust van Sumatra, Banka, 
de Westerafdeeling van Borneo, de Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo, Celebes, Menado 
en Timor, en Amboina en ïernate, en 4 gami- 
zoens-compagnieën, n.1. van Bantam, de Lam- 
pongsche districten, Benkoclen en Riouw, In 
1886 werd het garnizoens-bataljon van Banka 
teruggebracht tot een garnizoens-compagnie en 
onderging dat van de Oostkust van Sumatra 
een aanzienlijke uitbreiding. In 1895 werd, tegen 
opheffing van het garnizoensbataljon van de 
2e Mil. Afd. op Java, bij wijze van tijdelijken 
maatregel een garnizoensbataljon van Lombok 
in het leven geroepen, dat in 1898 aanzienlijk 
werd ingekrompen en in 1901 geheel werd op
geheven. In 1906 werd het garnizoensbataljon 
van Sumatra’s Westkust vervangen door een 
garnizoens-compagnie van Tapanoeli, doch in 
1914 weder opgericht, in verband met de ver
plaatsing van het 16e Bataljon van Padang- 
Pandjang naar Java. In verband met het op
heffen van eenige militaire posten ter Sumatra’s 
Oostkust en de indeeling van eenige andere bij 
het gebied van het gouvernement van Atjeh 
en Onderhoorigheden werd in 1907 het garni- 
zoens-bataljon van de Oostkust van Sumatra 
teruggebracht tot een garnizoens-compagnie 
en een derde garnizoens-bataljon van Atjeh en 
Onderhoorigheden opgericht. In 1905 werd het 
garnizoensbataljon van Palembang gereorgani
seerd in dier voege, dat, alnaarmate politie
personeel beschikbaar kwam, enkele militaire 
posten konden worden opgeheven; dit bataljon 
werd in 1909 herdoopt in garnizoensbataljon 
van Palembang en Djambi. In 1907 werd het 
garnizoensbataljon van de Zuider- en Ooster
afdeeling van Borneo, in verband met de actie 
in dat gewest, aanzienlijk uitgebreid. In 1908 
werd de garnizoenscompagnie van Bantam 
opgeheven en dc bezetting van dat gewest terug
gebracht tot een ^detachement te Serang, be- 
hoorende tot het subsistenten-kader te Batavia; 
ook werd in dat jaar opgericht een garnizoens- 
compagnie van Soemödang (Preanger Regent
schappen), waarvan de bestemming van die 
der overige garnizoens-infanterie afweek, wijl 
zij noodig was in hot belang van de defensie 
tegen een buitenlandschen vijand. In 1909 werd 
opgeheven de garnizoens-compagnie van Banka 
en opgericht een garnizoens-bataljon van Timor 
en Onderhoorigheden, tengevolge waarvan dat 
van Celebes, Menado en Timor den naam kreeg 
van garnizoensbataljon van Celebes en Menado 
en uiteraard werd ingekrompen. In 1912 ver
dween de garnizoens-compagnie van de Lam- 
pongsche districten uit de formatie, in 1914 
en ’15 gevolgd door die van Benlcoelen en 
die van Sumatra’s Oostkust. Dc politioneele 
taak van de meeste der in den loop der tijden 
opgeheven militaire posten in de Buitenbezit
tingen werd opgedragen aan detachementen

gelijke samenstelling 
en bestaan thans uit één Eur. afdeeling (sectie) 
en drie gemengd Amb.-Inl. afdcelingen. Deze 
samenstelling heet bij te dragen tot verbetering 
van het gehalte der minder geveohtswaardige 
elementen — de Inlandsche — en tot verhoo- 
ging van de gevechtskracht van het geheel; met 
het oog op den strijd tegen een buitenlandschen 
vijand werd het een bepaalde eisch genoemd, 
dat alle compagnieën eenzelfde gevechtswaarde 
vertegenwoordigen. De vredessterkte van een 
z.g. gemengde compagnie bedraagt: 4 officieren 
en — met inbegrip van het kader — 64 Eur., 
33 Amb.- en 94 Inl. minderen.

Sedert kort is bij elk veldbataljon opgericht 
een geweermitrailleur-afdeeling van 2 sectiën 
elk van 3, op draagpaarden vervoerd wordende, 
z.g. Madsen-geweren.

M i t r a i 11 o u r-c o m p a g n i e ë n. Alhoewel 
reeds in 1904 op de begrooting gelden waren 
toegestaan voor invoering van mitrailleurs, duur
de het, in verband met proefnemingen a. a., 
tot 1912 (Kon. besluit in Ind. Stb no. 
509) vóór de mitrailleur-organisatie in de leger- 
formatie werd opgenomen. Volgens bedoeld 
besluit bestaan er 4 mitrailleur-compn. — één 
voor elke brigade van het veldleger — waarvan 
3 elk samengesteld uit 4 sectiën en 1 uit 3 sectiën, 
elke sectie a twee mitrailleurs,systeem Schwarz- 
lose, die op draagpaarden worden vervoerd. Bij 
mobilisatie wordt uit de vierde sectiën van de 
3 eerstbedoelde comp. een 5e compagnie ge
vormd. Standplaatsen: Weltevreden, Magelang, 
Ma lang en Tjimahi. De vredessterkte van een 
compagnie van 4 (3) sectiën bedraagt: 4 (3) 
officieren, 73 (56) Eur. en Inl. minderen en 
25 of 26 (19 of 20) paarden.

Afdeeling Ordonnan s-W i e 1 r ij d e r s. 
Reeds in 1903 werd binnen de grenzen der 
normale formatie, bij wijze van proef, bij 
het 10e Bataljon te Weltevreden een afdeeling 
militaire wielrijders opgericht; zij vormde van 
genoemd korps de -Ie compagnie. Van de oor
spronkelijke bedoeling om de militaire wiel
rijders te bezigen als wiclrijders-strijders (op 
rijwielen bereden infanterie) werd spoedig af- 
gezien en de afdeeling kreeg de bestemming om 
bij de staven van de verschillende troependcelen 
ordonnansen-dienst te verrichten en werd uit
sluitend met het oog daarop geoefend. In 1908 
werd do wielrijders compagnie naar Atjeh ge
zonden en aldaar bij het 14c Bataljon ingedeeld; 
het volgende jaar werd bij het 10e Bataljon 

nieuwe afdeeling wielrijders opgericht, dieeen
wederom, evenals de eerste, in mindering van 
het aantal compagnieën van dat korps kwam. 
Alhoewel de noodzakelijkheid van de oprichting 

wielrijders-afdeeling, die niet in minvan ecu
dering van de sterkte der veld-infanterie kwam, 
herhaaldelijk was bepleit, werden eerst 
in 1913 voor dat clocl gelden op de begrooting 
uitgetrokken. De vredessterkte van de thans 
in de legerformatio opgenomen afdeeling or- 
donnans-wiel rijders, wier garnizoen Bandoeng 
is, doch die thans (1917) tijdelijk over Welte
vreden en Salatiga is verdeeld, bedraagt 3 
officieren, 22 Eur., 16 Amb. en 61 Inl. mindere 
militairen. Bij wijze van tijdelijken maatregel
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jons boven de formatie werden opgericht, dio 
in 1895 reeds grootendeels uit afgerichte man
schappen bestonden en onderscheidenlijk in 
1898 en 1900 weder werden opgeheven.

Kadorso holen. Zie ONDERWIJS, MI
LITAIR. A.

Strafdetachcment. In 1882 waren 
or 2 strafdetachcmenten, één te Ngawi voor 
Inlanders, Amboincezen en Afrikanen en één 
te Klatcij voor Europeanen, elk met een be- 
wakiiigsdetachemcnt. In 1892 werd het deta
chement te Klatèn opgeheven en dat te Ngawi 
bestemd voor opname van militairen van allo 
landaarden; het tot dit strafdetacliement be- 
hoorendc bewakingsdetachement verdween in 
1905 uit de legerformatio en met de bewaking 
werd belast een afdceling der veldtroepen: 
tot 1914 een compagnie van het 5e, daarna 
twee compagnieën van het 19c Bataljon. Een 
„Reglement voor het strafdetacliement” is opge
nomen in de alg. order voor het leger 1903 no. 136.

Cavalerie. Van de cavalerie-troepcn, die vol
gens de formatie van 1882 tot het leger behoor
den, werd het detachement te Makasser in 
1905 opgeheven. Na den terugkeer van Atjeh 
van het 1c peloton van het 4e eskadron in 
1909 — de overige pelotons van dat eskadron 
waren reeds vóór dien teruggekeerd 
het wapen in zijn geheel op Java gelegerd. 
In genoemd jaar werden de detachementen 
lijfwachten-dragonders te Soerakarta en Djokja- 
karta als „eskadron-lijfwacht-cavalerie” bij het 
leger ingedeeld. (Zie LIJFWACHTEN-DRA
GONDERS.) In 1911 werd het 4e eskadron 
gesplitst in twee zelfstandige lialve-eskadrons, 
waarvan één te Malang en één te Tjimahi 
werd gelegerd. Bij het Kon. besluit in Ind. 
Stb. 1913 no. 390 werd o. m. bepaald, dat 
het commando over de niet tot do bri
gades van het veldleger behoorendo (twee) 
veldeskadrons, zoomede over het depot-eska- 
dron zal worden uitgeoefend door een majoor. 
Bij Kon. bcsl. van 31 Mei 1917, no.1 J (Ind.Stb. no. 
389) werd 1 peloton ordonnansen (1 luitenant, 14 
Eur. en 28 Inl. minderen benevens 43 troepen
paarden) in de formatie opgenomen. Inge
volge het Kon. besluit in Ind. Stb 
no. 337 werd bij elk eskadron of zelfstandig halt- 
eskadron één sectie k drie machinegeweren 
(Madsengeweren) ingcdeeld, in verband waar
mede de formatie dier onderdeden eenige uit
breiding onderging. Bewapening: karabijn en 
sabel. Standplaatsen: Je en 2e veldeskadron 
te Batavia, R. II. 4e veldeskadron to Malang, 
L. II. 4o veldeskadron te Tjimahi, eskadron 
lijfwacht-cavalerio verdeeld over Soerakarta 
en Djokjakarta, peloton ordonnansen lijdelijk 
te Willem 1 (in de toekomst te Bandocng), 
het depot-eskadron te Salatiga (gaat over naar 
de Bandoengsche hoogvlakte). Vredessterkte in 
totaal: 34 officieren, 588 Eur. on 421 Inl. minde
ren, benevens 906 paarden. Eene reorganisatie 
der cavalerie kwam in 1918 tot stand, het wapen 
bestaat thans uit : den staf, het commandement 
der cavalerie te (Salatiga), 6 veldeskadrons (elk 
a drie pelotons), het peloton ordonnansen, het 
depot-eskadron en de kadersehool ; een der veld
eskadrons kreeg de bestemming van lijfwacht- 
cavalerio (zie LIJFWACHTEN DRAGON
DERS). Voor aanvulling paarden, zieREMONTE.

Artillerie bestaat, behalve uit den staf van

gewapende politie. Thans (1917) bestaat do 
garnizoens infanterie uit de garnizoensbataljons 
van: Palembang en Djambi, Atjeh en Ondcr- 
hoorigheden (drie), Sumatra’s Westkust, de 
Westerafdceling van Borneo, de Zuider- en 
Oostcrafdeeling van Borneo, Cclcbcs en Mcnado, 
Timor en Ondcrhoorigheden, Amboina en Tcr- 
nato en uit de garnizoenscompagnieën 
Soemëdang, Tapanoeli en Riouw. Al deze korpsen 
zijn, onderverdeeld in compagnieën en detache
menten, over verschillende garnizoenen verspreid.

Bij de garnizoensinfanteric zijn uitsluitend 
Amb.- en Inl. korporaals en manschappen iu- 
gedeeld; alleen bij het garnizoensbataljon 
Amboina en Ternate zijn de Amb. door Eur. 
vervangen, terwijl de garnizocnscompagnie van 
Soemëdang uit de drie landaarden is saamge- 
steld. De bowapening der garnizoenstroepen 
bestaat niet, zooals die der veldtroepen, uit het 
geweer met bajonet, doch uit karabijn en ma- 
réchaussec-sabel (klewang),
Subsisten ten kaders. Sedert de opheffing 

van het Subsistentcnkader te Semarang in 1914, 
bedraagt het aantal dier kaders‘4,'die, sedert den 
overgang in 1917 van dat te Batavia naar Ban- 
doeng, zijn gevestigd te Bandocng, te Soerabaja, 
te Padang en te Koeta-Radja. Ook te Mcnado is 
een subsistentcnkader, doch dit vormt niet even
als de 4 overige, een zelfstandig onderdeel van het 
leger, maar maakt deel uit van het garnizoens
bataljon van Celebes en Mcnado. Van de 4 
eerstgenoemde kaders wordt dat te Koeta- 
Radja door een luitenant gecommandeerd, 
terwijl de andere 3 onder bevel staan van een 
kapitein. Aan het hoofd van het subsistenten- 
kader te Menado staat een adjudant-onder- 
officier. Do zelfstandige subsistenten-kaders die
nen tot tijdelijke opname van militairen, die 
uit Nederland aangekomen, derwaarts moeten 
worden opgezonden en in het algemeen van 
die militairen, die, om welke reden ook, tijdelijk 
niet bij andere korpsen kunnen worden ingedeeld. 
Tot het subsistentcnkader te Bandocng behoort 
administratief het detachement te Serang.

D e p o t-b ataljons. Van de in 1882 be
staande vier depot-bataljons werd er één, het 
vierde, dat tot 1894 te Padang, daarna te Fort 
de Koek gelegerd was, bij de reorganisatie 
Tier Infanterie in 1912 opgeheven; de 3 depot- 
bataljons zijn thans (1917) gelegerd: het 1c 
te Bandocng (vóór 1915 te Buitenzorg), liet 
2o verdeeld over DjokjakrfHa en Soerakarta 
(vóór 1907 te Magelang) en het 3c te Malang. 
De bestemming van deze bataljons is de recru
ten zoodanig op te leiden, dat zij de oefeningen 
bij de veldbataljons kunnen volgen en desnoods 
bij expeditiën of bij mobilisatie mede te velde 
kunnen trekken. (Instructie opgenomen in do 
alg. order voor het leger 1907 no. 55). Het totaal 
aantal recruten bij de depot-bataljons mag 
niet meer bedragen dan 525 Europeanen, 194 
Amboincezen en 924 Inlanders. De recruten 
worden naar hun landaard zooveel mogelijk 
gelijkmatig over de compagnieën verdeeld; er 
zijn 3 Eur.-, 1 Amb.- en 6 Inl. rccruten-compag- 
nieën. Tot 1897 behoorde tot elk der 4 toen
malig bestaande depot-batalj 
school. (Zie ONDERWIJS, MILITAIR. A.)

Vermelding verdient nog dat, tot berging 
van het toenmaals aanzienlijke overcompleet 
bij de Infanterie, in 1894 twee recruten-batal-

van:

van

was

1914

ons een kader-
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het wapen, uit de arlillerictroepcn en don dienst 
van liet materieel der artillerie en van deartillorie- 
werkplaatson. Tot het hoofdbureau der artillerie 
(Ille Afdoeling van het Dep. van Oorlog) bohoort 
ook de commissie van proefneming.

De artilleriotroepen bestaan uit 
de bereden artillerie en do vesting-artillerio.

B e r e d e n-A r t i 11 e r i e. telde in 1882 : 
4 veld- en 4 bergbatterijen, terwijl bij de 
pagnie artillerie van Sumatra’s Westkust 2 
sectiën bergartillcrie waren ingedeeld; tot do 
compagnie artillerie van Celebes behoorde één 
sectie bergartillei'ie. In 1896 werd bij wijze 
van tijdelijken maatregel een reserve-berg- 
batterij opgericht, die in 1898, door terugkeer 
van een bergbatterij van Atjeh naar Java over- 

, bodig geworden, weer werd opgeheven. De 
sectie bergartillerio op Celebes verdween in 
1903 uit de formatie. In afwachting van de 
verwezenlijking van sedert jaren aanhangige 
plannen tot reorganisatie van het geheole wa
pen, welke samenhingen met invoering van 
snelvuurgeschut bij het bereden gedeelte, werd 
in 1904 (Gouv. besluit van 4 Sept. no. 13) 
ingevolge koninklijke machtiging (Kon. be
sluit in Ind. Stb. no. 126) een tijdelijlce 
formatie voor het wapen der Artillerie vast
gesteld, die voor de bereden artillerie ton ge
volge had, dat de staf der veld- en bergbatte
rijen van Banjoe Biroo werd overgebracht naar 
Batavia als onderdeel van het hoofd bureau van 
het wapen en dat 2 veld batterijen te Batavia 
tot een divisie onder een majoor werden ver- 
eenigd, eveneens één veld- en één bergbatterij 
te Banjoe-biroe; de vierde veld-batterij was 
toen gelegerd te Willem I en de overige drie 
bergbatterijen onderscheidenlijk te Salatiga, 
Socrabaja en Batoo-Djadjar. Bij deze tijdclijko 
formatio werd reeds rekening gehouden met 
een samenstelling van de batterij uit 4- instede 
van uit 6 stukken. In 1905 vervielen do 2 sec
tiën bergartillcrie ter Sumatra’s Westkust. Toen 
in 19JJ bij alle veld batterijen snelvuurgeschut 
was ingevoerd, werden bij supplotoiro begrooting 
gelden voor een reorganisatie der veld-artillerie 
aangevraagd; deze aanvraag werd echter door 
de Tweede Kamer niet in behandeling genomen, 
evenmin bij de begrooting voor 1913; bij Gouv. 
besluit van 23 Juli J913 no. 67 echter werd 
voor de veld-artillerie een nieuwe tijdelijlce for
matie vastgcsteld, volgens welke dit wapon- 
ondordocl in vredestijd zou bestaan uit twee 
afdeelingcn, elk van 2 batterijen a 4 stukken 
on een afzonderlijk depót te Tjimahi, mot dien 
verstande, dat deze onderdeelen eene zoodanigo 
samenstelling zouden hebben, dat bij mobilisatie 
bij elke afdoeling eene derde batterij kon 
worden opgericht. Het Kon. Besluit van 6 
Maart 1915 no. 54 maakte een einde aan do 
zg. lijdelijke formatie terwijl bij het Kon. be
sluit van denzelfdcn datum no. 55 de geldende 
formatie van dit wapen, die, wat do veld-artil- 
lorie betreft, met het vorenomschrevenc over
eenkomt, weer in de legorformatie werd vast- 
gelcgd. De vredessterkte van een veld batterij 
bedraagt: 4 officieren, 67 Eur,- en 85 ïnl. 
mindere militairen en 86 paarden. Een afdee- 
ling veld-artillerie is gelegerd te Batavin, do 
andere te Tjimahi. Eene reorganisatie der 
borgartillerio wacht op invoering van snelvuur
geschut bij dat wapononderdeel; de reeds in

1909 aangevangen beproeving van geschut heeft 
thans (1917) nog niet het gewenscht resul
taat gehad. Do bergartillcrie is voorloopig 
nog saamgcsteld uit: een afdoeling van 2 bat
terijen te Banjoe Biroe en twee zelfstandige 
batterijen, onderscheidenlijk te Malang on te 
Salatiga. Do vredessterkte van een bergbat- 
terij bedraagt: (4 of 5) officieren, 64 (of 87) 
Eur.- en 62 (of 84) ïnl. mindere militairen en 
47 (of 64) paarden.

Bij het uitbreken van den grooten Eur. oor
log in 1914 werden de oude bergvuurmonden 
buiten gebruik gesteld en do batterijen be
wapend met meer moderne 7 c.M. kanonnen, 
die vroeger als proefberggcschut naar Indië 
waren gezonden, doch, daar zij als zoodanig 
niet geheel hadden voldaan, sedert bij de ves
ting-artillerio waren ingedeeld.

Do Eur. kanonniers der bereden-artillerie 
zijn bewapend met karabijn, hot overige per
soneel is voorzien van pistool M. 11.

V e s t i n g-a rtillcrie. De 8 compagnieën 
vesting-artillerio in de Buitenbezittingen die 
in de formatie van 1882 voorkwamen, zijn, — 
met oprichting van één te Sabang,—geleidelijk 
opgeheven met gelijktijdige uitbreiding van do 
vesting-artillerie op Java, die in 1S82 7 com
pagnieën telde, zoodat de tijdelijke formatie 
der artillerie van 1904, waarvan hiervoren sprake 
was, 1 compagnie te Sabang en 10 compagnieën 
op Java telde. Van deze laatste werden in 
1904 vier vereenigd tot een bataljon te Batavia, 
bestemd voor de bezetting van de verdedigings
werken nabij die hoofd plaats; sedert genoemd 
jaar maakt ook de staf dor vesting-artillerie, 
evenals die van het bereden gedeelte, een on
derdeel uit van het hoofdbureau van het wapen.
In 1905 werd de compagnie, vormende de 
artillorie-bezettingen van Soerakarta en Djok- 
jakarta, die uitsluitend dienden voor de 
verdediging van do forten aldaar tegen een 
inlandschen vijand, opgeheven, terwijl in 1912 
do compagnie van Seinarang naar Tjilatjnp., 
overging. Dientengevolge telt de vesting-artillerie 
thans (1915) in totaal 10 compagnieën, waarvan 
één bataljon a 4 compagnieën te Batavia, 1 com
pagnie verdeeld over Bandoeng en Soemedang, 1 
compagnie te Salatiga (tijdelijk te Bandoeng), 1 
compagnie te Soorabaja, 1 compagnie teTjilatjap,
1 compagnie te Batoe-Djadjar en 1 compagnie 
te Sabang. Een reorganisatio van de vesting-artil
lerio wacht op eene beslissing omtrent het aantal 
on den aard van^de bonoodigde verdedigingswer
ken in vorband met de nadere voorstellen 
botreffondo de verdediging van Indië (Zie: VER
DEDIG INSSTELSEL VAN INDIË). De vredes- 
storkto van hot bataljon vesting-artillerie bo- • 
draagt 25 officieren, 410 Eur.- en 267 Inl. mindere 
militairen, terwijl de overige 6 compagnieën 
te zamon tellen: 25 officieren, 415 Eur.- en 
248 Inl. mindere militairen.

Do Eur. kanonniers der vesting-artillorio 
zijn bewapend met de karabijn, do overige 
militairen van dit wapononderdeel met het 
pistool M. 11. Het aantal soorten van vuur
monden dor vesting-artillorio bedroeg in 1915 
19 (Zio Wetenschappelijk Jaarboriclxt 1915,' 
uitgegeven door do Indische krijgskundige 
Vorecniging).

Tot do Artillerieworkplaatsen 
belmoren ook do Artillericconstructiewinkel (zie

/
com-

)

i
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spoorweg- en telegraafcompagnie een afdeeling 
draadlooze telegrafie opgericht; ten be-

CONSTRUOTIEWINKEL), de Pyrotcchnische 
werkplaats, de geweermakersschool en de ge- 
weermakerswerkplaatsen. Do Pyro technische 
werkplaats, sedert 1910 te Bandoeng en vóórdien 
te Soerabaja gevestigd, is bestemd tot het vóórt
brengen, herstellen en wijzigen van emstvuur- 
werken en wat daartoe behoort, ook voor de 
zeemacht; bij deze inrichting worden ook de 
noodige onderzoekingen ingesteld nopens bus
kruit en aanverwante artikelen. Aan het 
hoofd ervan staat een kapitein of majoor der 
artillerie. De te Meester-Cornelis gevestigde 
geweermakersschool, aan het hoofd waarvan 
een luitenant der artillerie staat, dient tot het 
opleiden van Eur. geweer- en Inl. lademakers 
en tot het bewaren van eenvormigheid in de 
herstelling van de draagbare wapenen en de 
mitrailleurs. De geweermakers  werkplaatsen, ge
vestigd in de meeste groote garnizoenen, die
nen tot herstelling van de in de verschillende 
magazijnen opgelegde en de bij het leger, de 
schutterijen, de andere, niet rechtstreeks tot 
het leger behoorende korpsen en de erkende 
schietvereenigingen in gebruik zijnde draagbare 
wapenen, alsmede tot herstelling van mitrailleurs.

Tot den dienst van het materieel behooren de 
directiën van het materieel; tot het wapen nog 
de inspectie der draagbare wapenen.

Genie, samengesteld uit den staf van het 
wapen en de genietroepen. Tot den staf behoo
ren, behalve het hoofdbureau, (IVe Afdeeling 
van het Dep. van Oorlog), het personeel van 
den ge westelijken en plaat selijken geniedienst, 
de magazijnmeesters, conducteurs, architec
ten, opzichters en militaire onderopzichters en 
teekenaars, zoomede het korps genie werklied en. 
De gewestelijkc- en plaatsclijke geniedienst om
vat 7 (tijdelijk S) gewestelijke eerstaanwezend- 
schappen, elk onder een hoofd- of subaltern 
genie-officier; standplaatsen van de gewestelijke 
eérstaanwezend-genieofficieren: Batavia, Ban
doeng, Magelang, Soerabaja, Padang, Koeta- 
Radja, Makasser (tijdelijk) en Amboina.

Het Korps Genietroepen. Het korps 
mineurs en sappeurs, sedert Januari 18S2 her
doopt in „korps genietroepen”, bestond in 
genoemd jaar uit den staf en 2 compagnieën 
op Java en 1fx compagnie op Atjeh. Het op 
Java aanwezige gedeelte van het korps was 
toen te Willem I in garnizoen, doch werd, 
wegens den slechten gezondheidstoestand al
daar, in 1890 te Malang gelegerd; in 1897 werd 
het naar Magelang overgebracht en in 1904 
naar Tjimahi, alwaar het nu (1917) nog in 
nizoen is. In 1890 werd de 1/2 compagnie op 
Atjeh teruggebracht tot een detachement van 
45 man en thans (1917) is in genoemd gewest 
een sectie van de 3e veldcompie gelegerd. Met 
genoemde 3e compagnie werd het korps in 
1896 uitgebreid, terwijl in 1902 en in 1914 
onderscheidenlijk een spoorweg- en telegraaf- 
eompagnie en een depöt-compagnie werden op
gericht. De spoorweg-afdeeling van dc spoorweg
en telegraafcompagnie was in 1912 en *13 tij
delijk in Atjeh werkzaam bij den aanleg van 
de stoomtramlijn Langsar—Koewala Simpang. 
In 1913 werd het Inl. personeel van bedoelde 
afdeeling uit de formatie geschrapt. Nadat 
sedert 1910 in Indië proeven 
op het gebied van 
werd in 1912 bij de telegraafafdeeling van de

voor
hoeve van dc oefening met radiotelegraafsta- 
tion onderging de legerformatio in 1917 een 
uitbreiding met 12 troepenpaarden en het 
noodige personeel der veld-art.; ook onderging 
in genoemd jaar de eigenlijke telegraafafdee
ling een groote uitbreiding, terwijl een korps 
reserve-telegrafisten in het leven werd geroe
pen (Zie onder Legerreserve in dit artikel). De 
vredessterkte van een veldcompagnie bedraagt 
4 officieren, 62 Eur.- en 108 Inl. mindere mili
tairen, die der spoorweg- en telegraafcompagnie: 
o officieren, 2 man administratiefkader, 24 
Eur. spoorwegwerkers, 56 Eur. telegrafisten 
en 24 Eur. radio-telegrafisten.

Het korps genie werklieden is, 
naar de behoeften van de geniewerken, in kleine 
detachementen over geheel Indië verspreid.

Het korps magazijnmeesters bestaat uit 1 
hoofdmagazijnmeester en 7 magazijnmeesters 
(burgerlijke ambtenaren) en 4 onderluitenants- 
of ad judant-omlerofficicren magazijnmeesters, 
het korps conducteurs uit S onderofficieren, 
het korps architecten en opzichters uit 3 archi
tecten en 18 opzichters (burgerlijke ambtena
ren) en 6 militaire onderopzichters, en het korps 
teekenaars uit 18 militairen, waaronder 1 adju- 
dant-onderofficier, 2 sergeant-majoors, de overi
gen sergeant, korporaal of soldaat.

Intendance en Militaire Administratie waren
tot het inwerkingtreden van het Kon. besluit 
in Ind. Stb. 1913 no. 389 vercenigd tot 
één dienstvak, onder den naam van „Militaire 
Administratie”. Volgens de formatie van 1882 
omvatte dat dienstvak, behalve het hoofd- 
bureau (Ve afdeeling Dep. van Oorlog), de ge
westelijke intendance en den administratieven 
dienst bij korpsen, garnizoenen, ziekeninrich
tingen en magazijnen. Thans, d.w.z. na de in 
1913 tot stand gekomen scheiding tusschen 
intendance en militaire administratie, omvat 
de intendance het hoofd bureau (VIIc Afdee
ling B van het Dep. van Oorlog),den gewestclijken 
dienst, den dienst der magazijnen van klce- 
ding en uitrusting en de militaire bakkerij. 
Aan het hoofd van het dienstvak staat een 
kolonel-hoofdintendant, wiens instructie is 
opgenomen in de alg. order voor het leger 1913 
no. 40. Voor het intendance-beheer is Indië 
verdeeld in 9 gewostelijke-intendantschnppen, 
elk onder een hoofdofficier of kapitein geweste- 
lijk-intendant. Standplaatsen: Batavia, Mage
lang, Soerabaja, Bandoeng, Padang, Koeta 
Radja, Bandjermasin, Makasser en Amboina. 
Tot het personeel van den dienst der magazijnen 
van kleeding en uitrusting behooren: de maga
zijnmeesters (7 burgerlijke ambtenaren en 18 
onderofficieren), de conducteurs (15 onder
officieren) en de kleer- en schoenmakers (10 
onderofficieren of korporaals). De militaire 
bakkerij te Tjimahi bestaat reeds sedert 1904, 
doch werd eerst in 1911 in de legerformatio 
opgenomen; zij staat onder beheer van een ad- 
judant-onderofficier-magazijnmeester en 
ziet de garnizoenen in de lo en 4e Militaire 
Afdeeling op Java van brood.

Tot de intendance behoort ook het burger
lijk personeel (1 administrateur en 1 opziener) 
van het grasland te Tjimahi, (Ind. Stb. 1917 
no. 389), dat de garnizoenen te Bandoeng,

gar-

voor-

waren genomen 
de draadlooze telegrafie,
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'Tjimahi on Padalarang (gedeeltelijk) 
vóórziet.

Het dienstvak der Militaire Administratie 
staat onder een luitonant-kolonel-kwartior- 
raeester, inspecteur, en omvat, behalve het 
hoofd bureau (Vo Afdeeling Dep. van Oor
log), don ge westelijken dionst en den dienst 
bij do korpsen, garnizoenen en ziekeninrich- 
tingen. De gewestelijke dienst omvat 9 inspec- 
tie-afdeelingon, waarvan 1 onder eon majoor-, 
elk der overige ondereen kapitein-kwartiermees- 
ter. De dienst bij de korpsen, garnizoenen en 
zieken inrichtingen wordt uitgeoefend door sub- 
alterno officieren (1 kapitein, 36 luitenants of 
onderluitenants, 50 adjudanten-onderofficier en 
28 sergeant-majoors).

Militaire Geneeskundige Dienst. Tot 1909 waren 
de militaire- en de burgerlijke geneeskundige 
dienst vereenigd onder één (militairen) chef, 
die als zoodanig den titel voerde van „Chef 
over den Geneeskundigen Dienst”. Naar aan
leiding van het rapport van do in December 
1906 ingesteldo „Commissie tot voorbereiding 
van een reorganisatie van den burgerlijken 
geneeskundigen dienst”, kwam een scheiding 
tusschen beide diensten tot stand. Hot grooto 
incompleet aan offieioren van gezondheid 
maakte omstreeks 1907 een positieverbetering 
van deze categorie van landsdienaren noodza- 
kclijk; van do daartoe getroffen maatregelen 
zij hier vermeld, dat voor den chef (sedert 1914 : 
inspecteur) van den militair-geneeskundigen 
dienst, dio tot dusver den rang van kolonel 
bekleedde, in 1908 de rang van generaal- 
majoor in het leven werd geroepen, terwijl 
het aantal hoofd-officieren met 8 word uitgo- 
breid. De militaire geneeskundige dienst omvat 
de korpsen officieren van gezondheid, militaire 
apothekers, apothekers-assistenten en mili
taire paardenartsen, benevens het personeel 
van don hospitaaldienst. Van de offieioren van 
gezondheid zijn, behalve de inspecteur, _,] 
hoofdofficier en 2 subalterne officieren te werk 
gesteld op het hoofd bureau (Vle Afdeeling 
Dep. van Oorlog), terwijl de overigen (20 
hoofd- en 154 subalterne officieren) zijn in
gedeeld bij den ge westelijken- en plaatselijken 
geneeskundigen dienst. In elke militaire afdee
ling op Java en in elk militair commandcment 
in de buitenbezittingen namelijk staat de mili
taire geneeskundige dienst onder een hoofd- 
of subaltern officier van gezondheid met den I 
titel van „gowestelijk eerstaanwezend officier 
van gezondheid”, terwijl in elk garnizoen do 
oudste officier van gezondheid den titol van 
„plaatselijk eerstaanwezend officier van gezond
heid” voert. Het korps militaire apothekers telt 
na do reorganisaties van dat korps in 1913 en 
1917 : I lcolonel-apotheker, 2 dirigccrend 
apothekers le of 2e klasse (luitcnant-koloncl of 
majoor), on 21 subalterne officieren (kapiteins 
of Je luitenants; het korps militaire apothe
kers-assistenten: 6 onderluitenants en 20
assistenten le, 2e of 3o klasse (adjudant-on- 
deroffieioron) en het korps militaire paarden
artsen 1 dirigccrend paardenarts (luitenant- 
kolonel of majoor) met den titel van „inspec- 
teur-paardenarts” en 9 subalterne officieren 
(kapiteins, le on 2e luitenants). Tot den mili
tairen geneeskundigen dienst behooren ook de 
magazijnen van geneesmiddelen te Weltevreden

en te Bandoeng, zoomedo het in 1917 (Ind. 
Stb. no. 389) in do legerformatie opgenomen 
Contraal Militair Geneeskundig Laboratorium 
te Weltevreden. Het personeel van den hos
pitaaldienst, ingedecld bij de verschillende 
hospitalen en ziekenzalen, bestaat uit adju- 
dant-onderofficieren-, sergeant-majoors-, 
sergeanten zickenopzichters, korporaals- on 
soldaten ziekenverpleger en, sedert 1914 (Kon. 
besluit in Ind. Stb. no. 337), ook uit inl. hos
pitaalsoldaten le on 2e klasse; bij de groote 
hospitalen zijn mede verpleegsters te werk ge
steld. Bij gebrek aan militair verplegers- 
personeel kunnen tijdelijk civiele per
sonen, zoowel mannelijke- als vrouwelijke, 
als verplegers (verpleegsters) worden aange
nomen. Vorengenoemde hospitaalsoldaten (in
landers) treden in tijd van oorlog op als zie
kendragers; in vredestijd verrichten zij in de 
militaire ziekeninrichtingen op Java de werk
zaamheden, welke vóór dien aan inlandscli 
burgerpersoneel waren opgedragen. Het „Regle
ment voor den militair

van gras

:
en

geneeskundigen dienst 
in Nederlandsch-Indië” is vastgesteld bij het 
Gouv. besluit in Ind. Stb. 1909 no. 225. (Zip 
ook in dit artikel Aanvulling officieren.)

Topoqraphische Dienst. Zie: TOPOGRAPHI- 
SOHE DIENST.

Trein. Met het doel om het Indische leger 
van een, reeds in vredestijd georganiseerden, 
transporttrein te voorzien, zijn in den loop der 
jaren talrijke voorstellen gedaan en vele proe
ven genomen (met ezels, muildieren, kameelen, 
olifanten), alle echter vrijwel zonder eenig 
resultaat. Bij militaire expeditiën werd dan 
ook nagenoeg uitsluitend in hot militair trans
port voorzien door dragers, als hoedanig in 
de meeste gevallen, wegens de moeilijkheid 
om vrije inlanders daarvoor te verkrijgen, 
dwangarbeiders werden gebezigd. Van eenigo 
organisatie van een trein was eerst in 1896 
sprake, toen bij Gouv. besluit van 22 Novem
ber no. 9 ten behoeve van den militairen trans
portdienst in Atjeh en Onderhoorigheden, bij 
wijzo van tijdelijken maatregel, een park van 
100 draagpaarden werd opgericht, waarbij 
eenig militair personeel en do noodige dwang-.* 
arbeiders-geleiders werden ingedeeld. Bij wijzo 
van proef werd in 1902 op Java een transport
trein in het leven geroepen, welke in 1904 
(Kon. besluit in Ind. Stb. no. 208) in de nor
male formatie van hot leger werd opgenomen. 
Deze trein bestond op voet van vrede uit 
den staf en 2 treincompagnieën, één te Mees
tor Cornolis on één te Somarang; elke com
pagnie telde 1 luitonant-commandant, 8 man 
kader, 100 Lreinsoldaten en 168 paarden. .Bo
venbedoelde treinafdeeling op Atjeh werd be
schouwd als een gemobiliseerd gedeelte van 
den trein op Java, waarbij als geleiders dwang
arbeiders zijn ingedeeld, een maatregel van 
tijdelijken aard, die tot op heden (1917) is 
bestendigd. Bcido treincompagnieën van Java 
worden in 1905—1906 ingedeeld bij do expo- 
ditionnairo troepenmacht op Zuid-Celebes, waar
bij zij goede diensten bewezen.

Aangozien de organisatie van het trein- 
wezen niet voldeed aan do daaraan te stellen 
eischon, werd in 1912 een roorganïsatio voorge- 
steld, die geleidelijk tot stand zou komen, in 
verband waarmede bij do bogrooung van 1913
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meesters, waarvan 1 hoofd-magazijnmccstor. Do 
magazijnmeesters behooren gedeeltelijk tot do 
artillerie en de genie, gedeeltelijk tot do inten
dance en zullen geleidelijk de officieren-raaga- 
zijnmeesters vervangen.

Korps militaire schrijvers, telt thans (1917) 
25 adjudant-onderofficioren, 69 sergeant-ma
joors, 199 sergeanten en 246 korporaals of 
soldaten. Dit personeel is, naar behoefte, over 
do verschillende wapens en diensten verdeeld 
en op de militaire bureaus te werk gesteld. 
Ontbrekende militaire schrijvers kunnen wor
den vervangen door burger-schrijvers, die in 
vier klassen worden onderscheiden. Bepalin
gen omtrent samenstelling, indienststelling, 
aanvulling, indeeling, bevordering, enz. van 
hot schrijverspersoneel zijn vervat in verschil
lende kon. en gouv. besluiten, die zijn opge
nomen in de, sedort herhaaldelijk gewijzigde 
algemeene order voor het leger 1903 no. 25.

Korps stafmuzikanten, in garnizoen te Wel
tevreden, telt (zie het Kon. besluit in Ind. 
Stb. 1915 no. 404), 1 kapelmeester, 1 hulpkapel- 
meester en ten hoogste 29 stafmuzikanten der 
le, 2e of 3e klasse; bovendien kunnen bij de 
stafmuziek 10 Eur. militairen ter beproeving 
of opleiding zijn ingedeeld.

Militaire school, Zie ONDERWIJS, MILITAIR.
Hoefsmidschool, werd bij kon. besluit in Ind. 

Stb. 1908 no. 240 in de formatie van 
het leger opgenomen; zij is gevestigd te Sala- 
tiga en staat onder toezicht van den inspec
teur der cavalerie. De eerstaanwezend paar
denarts te Salatiga is directeur der school. 
Zoowel voor de cavalerie als voor de bereden- 
artillerie worden hoefsmeden aan deze inrich
ting opgeleid. Bij de algemeene order voor hot 
leger 1908 no. 57 is een reglement voor do 
hoefsmidschool vastgcsteld,

Remonte-Depot. Zie REMONTE.
Permanente Militaire Spoorweg Commissie, 

werd in 1890, bij wijze van tijdelijken maatregel, 
in het leven geroepen in het belang van eono 
spoedige troepenconcentratie bij opkomend 
oorlogsgevaar, teneinde het gebruik van spoor
wegen alsdan en in oorlogstijd in zijn vollen 
omgang te regelen. Bij het Kon. besluit in Ind. 
Stb. 1901 no. 166 werd zij als een onder
deel van den generalen staf in de legerformatie 
opgenomen. Sedert het Kon. besl. in Ind. 
Stb. 1915 no. 404 vormt zij een afzon
derlijk legeronderdeel; de commissie is samen
gesteld uit: den chef van den generalen staf 
als voorzitter en 3 leden, waaronder de hoofd- 
inspecteur der spoor- on tramdiensten op Java, 
een hoofdofficier of kapitein van den generalen 
staf, en een kapitein of luitenant van een der 
vier wapens, tevens secretaris. Aan de.commis
sie kunnen ton hoogste drie actief dienende of 
gepensionneerdo hoofd- of subalterne officieren 
en ten hoogste drie spoorwegdeskundigen als 
buitengewone leden worden toegevoegd.

Militaire arrest- en provoosthuizen worden 
onderscheiden in de militaire strafgevangenis 
tevens huis van detentie te Tjimahi en de pro
voosthuizen. Het in de formatie van 1882 
voorkomende militair huis van arrest te Se- 
marang, werd in 1896 overgebracht en kreeg 
(Gouv. besluit van 1 Augustus J898), daar 
het bestemd was tot opneming van mot mili
taire gevangenis zoowel als van

slechts met een deel van do daaraan verbon
den kosten rekening werd gehouden. Ingevolgo 
het Kon. besluit in Ind. Stb. 1913 no. 
389 bestaat de gereorganiseerde trein in vredes
tijd uit den staf, 2 compagnieën en een deta
chement, met een totale sterkte van 10 offi- 
ren, 60 Eur.- en 279 Inl. mindere militairen, 
62 rij- en 375 troepenpaarden. De compag
nieën zijn onderscheidenlijk gelegerd te Mecs- 
ter-Cornelis — c.q. met de detachementen te 
Tjimahi en Batoedjadjar — en te Willem I
— c.q. met detachementen te Salatiga en Ma- 
gelang; het detachement is in garnizoen te Malang. 
Ten einde het veldleger voldoende bewegingsvrij
heid te waarborgen zijn in oorlogstijd noodig: 
476 draagpaarden, 1623 voertuigen van lichte 
constructie (zg. Japansche karren) elk met 2 
paarden, 126 kookwagens elk met 2 paarden, 
608 inheemsche voertuigen met paarden, een 
en ander afgescheiden van het materiaal voor 
het veldhospitaal en de eventueel in dienst te 
stellen lastautomobielen. Een gedeelte van de 
voertuigen kan geleid worden door burger- 
personen; voor het meerendcel zijn echter 
militaire geleiders noodig. In totaal moet bij 
mobilisatie over liet volgende militair personeel 
bij den trein beschikt kunnen worden: 8 offi
cieren, 56 Eur,- en 2419 Inl. mindere militai
ren. In de meerdere behoefte aan militair per
soneel bij mobilisatie zal worden voorzien door 
indeeling van personeel der legerreserve (zie 
hierna) en — speciaal voor wat betreft het Inl. 
personeel — door vorming van eene reserve 
van tot het leger behoorende inheemsche mi
litairen, die in vredestijd werkzaam worden 
gesteld in betrekkingen bij de politie en in 
andere civiele functiën, waarvan de vervulling 
in oorlogstijd niet noodzakelijk is of waarin 
alsdan zonder bezwaar op andere wijze kan 
worden voorzien. Deze voor den trein bestemde 
inl. militairen komen jaarlijks voor oefening 
gedurende één maand onder de wapenen, zoo- 
dat maandelijks + 160 van die militairen in 
de sterkte van de treinafdeelingen zullen tel
len. De toeloop tot deze zg. Inlandsche reserve,
— wel te onderscheiden van de boven ge
noemde Legerreserve, waarover in dit 
artikel nader — is echter niet bijster groot, 
zoodat men in 1915 noodgedwongen dwang
arbeiders bij de treinafdeelingen te werk heeft 
moeten stellen en in 1917 personeel van het 
legioen van Mangkoe Negiirii en van dc korp
sen Barisan op Madoera tot geleiders bij de trei
nen van het veldleger in opleiding heeft 
genomen. De ongegradueerde militairen van 
den trein zijn bewapend met karabijn en 
marechausseesabel. Sedert 1912 zijn bij do 
hoogergenoemde treinafdecling in Atjeh en 
Onderhoorigheden wederom olifanten ingedeeld; 
in 1915 waren 10 dieren aanwezig, terwijl het 
in de bedoeling ligt dit aantal tot ten hoogste 
15 uit te breiden.

Korps Ambtenaren; hiertoe behooren 2 inge- 
van den Topographischen dienst, I 

referendaris, 1 stam boek beheerder, 1 archi
varis, 1 bibliothecaris, 1 chef van het bureau 

van de krijgsgeschied
kundige afdeeling van den gen. staf, 1 beheerder 
van het grasland te Tjimahi en 42 commiezen, 
de laatslen allen werkzaam bij het Dep. 
Oorlog; bovendien, sedert 1913, 15 magazijn-

;
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inlichtingen, 1 directeur

van
met militaire
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detentie gestraften, don 
strafgevangenis
Deze inrichting staat geheel onder militair 
beheer; het personeel bestaat uit een kapitein - 
directeur,
goanten en 1 korporaal op 25 gevangenen of 
gedetineerden (minimum 11).

Bedroeg in 1882 het aantal militaire audi- 
tiën 11, thans (1917) is het aantal krijgsraden 
ingekrompon tot 6, met de volgende stand
plaatsen, in elk waarvan — mot uitzondering 
van Makasser — eon provoosthuis is: Bata
via (rechtsgebied de le en de 4e Mil. Afd. op 
Java on de militaire commandomenten van 
Riouw, Palombang en Djambi en do Wester- 
afd. van Borneo), Magelang (rechtsgebied do 
2o en de 3e Mil. Afd. op Java, het militair com- 
mandement der Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo en do residentie Bali en Lombok), 
Padang (rechtsgebied de militaire commande- 
raenten van Sumatra’s Westkust en Tapanoeli), 
Kocta-radja (rechtsgebied het militair com- 
mandement van Atjeh en Onderhoorigheden), 
Makasser (rechtsgebied de militaire commande- 
menten van Celebcs en Menado en van Timor

naam van „Militaire 
tovons huis van detentie”.

van i 4000 man to vormen. Blijkens de 
morio van toelichting, behoorendo bij do be- 
grooting voor 1913 echter werd deze z.g. „In- 
landscho reserve” bestemd

mo-

voor indeeling bij 
den nieuw georganiseerden trein. (Zie hiervoren 
onder „Trein”). De in 1917 in het leven ge
roepen dienstplicht voor Nedcrlandsche onder
danen van Europecscho afkomst en de to vor- 
wachten invoering van dien plicht voor de 
onderdanen, behooronde tot de Inl. of do daar
mede gelijk gestolde bevolking (zie MILITIE), 
maakt eon nieuwe, grondige regeling van het re- 
servevraagstuk noodzakelijk. Een dusdanige rege
ling kan in 1918 worden verwacht. Als reserve- 
formaties kunnen thans ook nog genoemd worden:

а. Het vrijwillig autoraobielkorps op Java 
on Madoera, waarvan de regeling is vastge
steld bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1913 
no. 48 (het telde in 1917 G6 leden).

б. Het vrijwillig motorberichtrijderskorps op 
Java en Madoera, waarvan do regeling is vast
gesteld bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1910 
no. 322 (sterkte vastgesteld op 20 man).

c. Het korps reserve-telegrafisten, waarvan 
hot voorloopig reglement betreffende samen
stelling, beheer en oefening is vastgesteld bij 
do ordonnantie in Ind. Stb. 1912 no. 285.

2 adjudant-ondorofficieren, 3 sor-

en Onderhoorigheden) on Amboina (rechts
gebied militaire commandement van Am
boina en Ternate). Bij elk provoosthuis, behalve 
dat te Amboina, waar geen personeel noodig 
is, zijn ingedeeld 1 provoostgeweldigo en één 
of meer stokkenknechts (korporaals), al naar 
gelang van het aantal arrestanten.

Nog niet in de legerformatie opgenomen 
is de proef-vlieg af dceling, die bij G. B. van 30 
Mei 1914 no.39 bij wijze van tijdelijken maat
regel. werd opgericht. Zie LUCHTVAART.

Legerreserve. Bij ordonnantie in Ind. Stb. 
1902 no. 390 is vastgestold een „Voor- 
loopige regeling betreffende do oprichting en 
hot beheer van een legerreserve in Indië”, 
welke thans (1917) nog van kracht is, doch welke 
inrichting bestemd is om to worden opgoheven, 
o.m. in verband met de invoering van don 
militairen dienstplicht. (Zie MILITIE). Alhoowel 
het aantal reservisten (gewezen militairen van 
hot Indische leger) van 50 (44 Eur., 1 Amb. 
en 5 Inl.) in 1904 steeg tot 393 (361 Eur., 4 
Amb. en 28 Inl.) in 1917, kon dezo reserve, 
gelet op de belangrijke aanviriling van levende 
strijdkrachten, welke voor hot bieden van een 
hardnekkigen tegenstand tegenover een bui- 
tcnlandschcn vijand beslist noodig zal zijn, 
van niet veel beteokenis worden geacht. Daar
om werd, blijkens do memorie van toelichting, 
behoorendo bij do bogrooting voor 1912, over
gegaan tot hot vormen — naast vorengenoem
de legerreserve — van eene reserve door in 
vredestijd goed gesignaleerde inlandsclio mi
litairen in civielen dienst te doen ovorgaan 
ondor verplichting om voor horhalingsoofonin- 

bij mobilisatie ondor do wapenen to

d. De korpsen rcserve-lijnleggers en tele
fonisten, waarvan het voorloopig reglement, 
betreffende samenstelling, beheer en oefening 
is vastgesteld bij de ordonnantie in Ind, Stb. 
1913 no. 314.

Ten slotte zij nog vermeld, dat ook de schut
terijen, de vrijwilligerskorpsen, de korpsen 
barisan van Madoera en het legioen van Mang- 
koo Negara (zie de desbetreffende artikelen) 
geroepen kunnen worden om met het leger 
saam te werken tot verdediging van het grond
gebied van Nedcrlandsch Indië.

Aanvulling officieren. Voor wat betreft de 
wijze van aanvulling van do officierskorpsen 
der vier wapens, on van hot dienstvak der 
militaire administratie wordt in de eerste plaats 
verwezen naar het ter zake medegedeelde in het 
artikel „ONDERWIJS, MILITAIR”. Ook door 
dotacheering en overplaatsing van officieren 
van het Nedcrlandsche leger wordt het In
dische officierskorps aangevuld. Vooral in tij
den, waarin veel van het leger werd gevergd 
(1894 Lombok, 189G en volgende jaron Atjeh) 
zijn gedetacheerde Nedcrlandsche officieren 
een zeer gewaardeerde versterking van het 
Ind. officierskorps geweest. Deze detachee- 
ringon tot aanvulling van incompleet moeten 
wel onderscheiden worden van die, gegrond op 
hot Kon. besluit in Ind. Stbl. 1871 no. 
17G, waarbij is bepaald, dat jaarlijks eenigo 
subalterne officieren van hot Nederlandsche- 
bij het Indische leger en omgekeerd van dit 
leger bij hot Nedcrlandsche zullen worden ge
detacheerd en zulks teneindo do Nedcrlandsche 
officieren in Indië krijgsorvaring to laten op
doen en de Indische officieren in Nederland 
hunne thcoretischo en technische kennis te 
doen vermcerderon. Enkolo nanteekeningen 
omtrent de aanvulling van do dienstvakken 
van den generalon staf en van de intendance, 
zoomede van hot officierskorps van den ge
neeskundigen dienst mogen hior nog volgen. 
Ingevolgo het Kon. besluit in Ind. Stb. 
1876 no. 158, bohclzonde eeno reorganisatie

;

;
I

gen en
komen; do hierdoor in het vrodeslegor open- 
vallonde plaatsen worden natuurlijk aango- 
vuhl. De voor de inl. reservisten opon to stel
len civiele betrekkingen zijn van zoodanigen 
aard, dat zij in oorlogstijd niet vervuld bclioe- 
von te worden of zondor bozwaar door andero 
personen waargenomen kunnen worden (op
passer bij do politie, bureau-oppassor, bood- 
schaploopor, magazijnsknecht, enz.). Op die 
wijze werd het mogelijk geacht oen reservo .

z
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besluit van G Mei 1880 no. 41 en opgenomen in 
Bijblad 4366; het word sedert herhaaldolijk 
gewijzigd, laatstelijk bij Kon. besluit van 23 
November 1914 no. 151). Do Reglementen voor
de opleiding van militaire apothekers en -paar
denartsen worden aangetroffen respectievelijk 
in de bijbladen 7053 en 3254. Ook kunnen 
artsen, apothekers en paardenartsen onder be
paalde voorwaarden een verbintenis als officior 
van gezondheid, militair apotheker of militair 
paardenarts aangaan.

De militaire geneeskundige dienst heeft 
steeds te kampen gehad mot gebrek aan offi
cieren van gezondheid en dikwijls ook met 
gebrek aan apothekers. Om den toeloop te be
vorderen werden maatregelen getroffen tot 
verbetering van de positie der officieren van 
gezondheid; zij worden beter bezoldigd en voor 
hen zijn gunstiger bepalingen omtrent bevor
dering en pensionnccring in het leven geroc. 
pen dan voor de andere officieren (Zie Kon- 
besluiten in Ind. Stb.
1910 no. 592). Desniettegenstaande heeft men 
nooit vreemdelingen in het korps officieren van 
gezondheid kunnen missen; deze kunnen, even
als trouwens Ncderlandsche artsen, ook 
tot een lijdelijke verbintenis worden toegelaten; 
zie hieromtrent de bijbladen 3387, 3537 en 5297, 
voor tijdelijke aanstelling tot militair apotheker 
bijblad 3848. Tijdelijke officieren van gezond
heid 2e klasse kunnen gedurende, dan wel 
bij liet einde van hun tijdelijk verband, met 
behoud van anciënniteit overgaan in liet vasto 
korps officieren van gezondheid (zie Ind. Stb. 
1907 no. 34 
Kon. besluit in Ind. Staatsblad 1907 no. 462 
is bepaald, dat de voor do Europecsche offi
cieren van de landmacht geldende bepalingen 
omtrent bevordering, ontslag, op non-activi- 
teitsstelling en toekenning van pensioen, toe
passelijk zijn o]) inlanders, die tot officier van 
gezondheid worden benoemd, nadat zij in 
Nederland de vercischte opleiding hebben ge
noten. Dit besluit werd bij het Kon. besluit 
in Ind. Stb. 1912 
lijk verklaard op de met inl. gelijkgestelde 
personen. Thans 1917 telt hot korps officieren 
van gezondheid 4 Inlanders on 1 Chinees.

Zie ook onder GENEESKUNDIGEN DIENST 
B. militaire. Voor „Inlandscho officieren” wordt 
verwezen naar het artikel ONDERWIJS, MI
LITAIR.

Aanvulling Minderen. 8 Juli 1814 benoemde 
Koning Willem I eene commissie, die voorstel
len had te doen omtrent een nieuwe „Krijgs
macht voor Indië”. Deze commissie adviseerde 
de krijgsmacht te doen bestaan uit korpson- 
vrijwilligers van het Nedorlandscho leger, die 
bij toerbeurt naar Indië zouden gaan. Kon 
dat niet, dan stelde zij — als hulpmiddel — 
voor, naar Indië uit te zenden: aan te werven 
vrijwilligers, waaronder: vreemdelingen, vrij
willigers van het Ncderlandsche leger (zoo 
noodig aan te wijzen), vrijwilligers van de militie 
en deserteurs. Deze troepen zouden 
blijven vormen van 
Tengevolge van den terugkeer

J) Een nieuw reglement voor do opleiding
van officier van gezondheid is vastgesteld
bij Kon. Besl. van 2 Maart 1918 No. 10.

Ind. Stb.van den bij Kon. besluit in 
1873 no. 270 opgerichton gcnoralon staf, werd 
de opleiding der stafofficieren in Indië losgelaten 
om plaats te maken voor een opleiding in 
Nederland en werden bij dien staf bij voorkeur 
ingedeeld „officieren, dio den volledigen cursus 
tor krijgs- (of vroegere staf-) school doorloopen 
hebben, voorzoover do rapporten nopens hun 
verblijf aan die inrichting van onderwijs tot 
zoodanige plaatsing aanleiding geven”.

Waren geen officieren beschikbaar, die aan 
dien eisch voldeden, dan konden ook andere, 
bij hun wapen uitmuntende, officieren der vier 
wapens bij den generalen staf worden ge
plaatst. Artikel 17 van de „Regeling van de 
bevordering, het ontslag en het op non-acti- 
viteit stellen van de Europeesclie officieren” 
(Kon. besluit van 24 November 1S59 no. 69, 
sedert herhaaldelijk gewijzigd en aangevuld, 
en vervangen door de regeling in Ind. Stb. 
1910 no, 592) bepaalde o. m. dat de officieren 
van den generalen staf door den Gouvernour- 
Generaal worden benoemd op voordracht van 
den Commandant van het leger. De thans 
(1917) geldende, hiorvoren genoemde regeling 
(Kon. besluit in Ind. Stb.1 910 no. 592) houdt in 
artikel 24 een gelijkluidende bepaling in en voorts, 
dat de officieren van den generalen staf wor
den gekozen uit die officieren van de verschil
lende wapens, die voor den dienst bij dien 
staf een bijzondere geschiktheid bezitten.

Artikel 20 van vorenbedoelde Regeling van 
1859 schreef voor dat in de openvallendo plaat
sen bij het korps militaire intendance wordt 
voorzien door bevordering, en, voor zooveel 
betreft den laagsten (kapiteins)rang door over
plaatsing van alleszins geschikte officieren van 
het korps kwartiermeesters, bij voorkeur van 
hen, die den volledigen intendanee-cursus aan 
de Hoogero krijgsschool met vrucht hebben 
doorloopen. Artikel 29 van de Regeling van 
1910, zooals dit artikel luidt ingevolge het Kon. 
besluit van 9 Nov. 1917 no. 49, stelt het dienst
vak der intendance, zoo noodig met bevordering 
tot kapitein-intendant, open voor officieren van 
een der wapens of van de militaire administratie, 
die getoond hebben voor den intendancedienst 
eene bijzondere geschiktheid te bezitten; tot 
dusver echter is nog geen officier van een der 
wapens bij de intendance geplaatst.

Speciale opleiding tot officier van gezond
heid en tot militair apotheker bij het Indische 
leger heeft vroeger bestaan, tot 1868 bij de 
„Rijkskweekschool voor militaire geneeskun
digen” te Utrecht, daarna, tot 1886, voor 
officieren van gezondheid bij het militair hos
pitaal te Amsterdam en voor militaire apothe
kers te Utrecht. Sedert laatstgenoemd jaar 
echter heeft de aanvulling van bedoelde offi
cieren plaats uit studenten van de Nederland- 
sche universiteiten, die zich verbinden voor 
den Indisch militairen dienst onder het genot 
van een toelage, waarvan het bedrag in den 
loop der jaren zeer aan verandering onder
hevig is geweest en verband hield met de bo- 

militairc geneeskundigen en apo
thekers. Het „Reglement voor de opleiding 
van studenten in de geneeskunde aan do No- 
derlandsche universiteiten tot officier van ge
zondheid bij het leger in Ncdorlandsch-Indië 
of bij de zeemacht” is vastgesteld bij Kon.

1908 no. 287 en

34). Bij het1908en no.

604 ook toepassé -no.

een deel
hoefte aan het Ncderlandsche leger.

van Napoleon
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van Elba gingen eerst in Oetobcr 1815 de eerste 
detachementen naar Indië. Na 1818, van welk 
tijdstip de nooit officieel vastgesteldo scheiding 
tusschen het leger in Nederland en dat in 
Indië foitclijk dagteekont — alhoewel ze eorst 
in 1830 een voldongen feit was —, liet de aan
vulling van het Indische leger uit Nederland 
zeer
uitbreken van 
de formatie ontbrak. Daar de resultaten van 
de werving onvoldoende blejcen, bepaalde het 
Kon. besluit van 28 October 1826 no. 138, 
dat een expeditionnaire afdeeling, ter sterkte 
van ruim 3000 man, voor 2 jaren naar Indië 
zou vertrekken. (Zie hiervoren onder Formatie 
blz. 546). Het zenden van georganiseerde 
korpsen uit Nederland had ook in 1829 en 
1835 plaats, doch overigens werden de in Ne
derland aangeworvenen of van het Nederland- 
sche leger overgenomen of gedetacheerde mili
tairen als detachementen suppletic-troepen naar 
Indië gezonden en aldaar bij bestaande korpsen 
ingedeeld. (Omstreeks 1895 zijn enkele malen 
complete compagnieën van de Koloniale Reserve 
naar Indië gezonden, welke aldaar tijdelijk bij
eengehouden, doch later over bestaande korp
sen werden verdeeld).

Voor een volledige geschiedenis van de wer
ving in Nederland ten behoeve van het Ncdcr- 
landsch-Indisch leger wordt verwezen naar: 
„De aanvulling van het Europeesche element 
in het Nederlandsch-Indische leger”, voor
dracht gehouden door J. C. van den Belt in 
de Vereeniging tot beoefening van de krijgs
wetenschap (Orgaan dier Vereeniging, 1911 — 
1912, IVe Afdeeling), waaraan het vorenstaande 
en ook hetgeen volgt grootendeels is ontleend.

In den loop der jaren heeft men tot een 
groote verscheidenheid van middelen zijn toe
vlucht moeten nemen om de resultaten der 
werving in Nederland in overeenstemming te 
brengen met de behoefte aan Europeanen 
voor het leger in Indië en toch is men dikwijls 
daarin niet geslaagd, zooals uit het ondervol
gende moge blijken. In de eerste 15 jaren van 
«1e koloniale werving volgden de bepalingen 
daaromtrent elkander snel op en gelijken tred 
daarmede hielden de voorschriften tot tegen- 
gang van desertie, welk kwaad zulke verhou
dingen aannam, dat gemiddeld 25 % van de 
aangenomonen uit dien hoofde niet naar Indië 
vertrokken, terwijl vele anderen Indië nooit 
bereikten, omdat zij wegens insubordinatie 
a.a. uit de gelederen verwijderd moesten worden. 
Het aantal vreemdelingen onder de aange- 
nomenen was toen bijna even groot als dat der 
Nederlanders, doch eerstbcdoolden konden voor 
het op sterkte houden van de Indische troepen
macht niet worden gemist. Na het beëindigen 
van den .Java-oorlog deed do Belgische om
wenteling de uitzending van militairen naar 
Indië tot een minimum dalen en nam de deser-

In 1833

Het volgende jaar dwong de nood ertoe, zelfs 
manschappen uit de 2e klasse van militaire dis
cipline onder bepaalde voorwaarden tot een ko
loniale verbintenis toe te laten. Ook toen bleven 
de resultaten van de werving nog onvoldoende 

daarom werden in 1848 de handgelden 
hoogd en van / 10 voor Nederlanders en / 6 voor 
vreemdelingen gebracht op respectievelijk / 24 
en / 9, terwijl aanbrengpremiën werden uitge
loofd van / 10 voor een Nederlander en / 1 
een vreemdeling. Het resultaat van al deze maat
regelen, waaronder enkele zeer bedenkelijke, was, 
dat het gewone jaarlijksche contigent van 1000 
man en een buitengewoon contingent van dezelf
de sterkte naar Indië konden worden uitgezon
den. In 1850 hadden bedoelde maatregelen hun 
effect reeds weer verloren en was men gedwon
gen het handgeld der vreemdelingen op / 24 te 
stellen; in 1854 moesten de handgelden wederom 
verhoogd en gebracht worden op ƒ 60 voor Ne
derlanders en / 40 voor vreemdelingen. Een 
maatregel, eveneons in het belang van de kolo
niale werving was de schenking van Koning 
Willem III van het landgoed Bronbeek in 1859, 
tot stichting van een „KoloniaaF’MÏÏÏtair In
validenhuis” (zie het artikel BRONBEEK). In 
1859 werd bejjaald, dat aan onderofficieren en 
korporaals van het leger in Nederland een gra
tificatie van onderscheidenlijk / 140 en / 125 
worden uit betaald bij overgang naar het Indi
sche leger. Dank zij de oprichting van werfburaux 
in enkele plaatsen in het buitenland, werd de toe
loop van vreemdelingen zóó groot, dat in 1860 
d; 1530 Europeesche militairen boven de forma
tie in Indië aanwezig waren. In dat jaar brak 
der de vreemde militairen (Zwitsers) te Sema- 
rang een opstand uit. (Zie E. de Waal, Onze 
Indische financiën, Deel II, blz. 149). Van 
1863 tot 1866 werden in ’t geheel geen vreemde
lingen aangenomen. Na 1860 stegen de handgel
den nog voortdurend: in 1862 tot /120 voor 
„ingelijfden bij de militie”, in 1866 tot / 200 
Nederlanders en / 160 voor vreemdelingen. Ook 
de gratificatiën voor militairen van het Neder- 
landschc leger bij overgang naar het Indische 
werden verhoogd, vooral in 1873 toen do le A- 
tjeh-expeditie ruime uitzending van militairen 
noodig maakte. Deze expeditie noodzaakte het 
handgeld te verhoogen tot ƒ 300 
bintenis voor 6 jaren, terwijl voor een 4-jarige 
verbintenis / 200 werd betaald. Per provincie 
werden 3 onderofficieren als weryers aangesteld, 
een maatrogol, die weinigresultaat had en dan ook 
spoedig weer werd ingetrokken. De werving van 
vreemdelingen daarentegen had in die jaren wel 
goede resultaten. In 1878 daalde de behoefte aan 
vrijwilligers, zoodat beperkende bepalingen be
treffende do werving in het leven werden geroe
pen: voor vreemdelingen werd het handgeld 
teruggebracht op / 200 voor 6- en op ƒ 100 voor 
4 jaren, terwijl strengere oischen werden gesteld 
met betrekking tot het gehalte van vreemdelin
gen. Echter was men er op uit het aantal Neder
landers uit te breiden, want eindo 1S78 werden 
weder onderofficiercn-wervers in dienst gesteld 
teneinde zoodoende den toeloop van Nederlanders 
te vermeerderen; wederom evenwel werd deze 
maatregel spoedig ingetrokken wegens gebrek 
aan resultaten. Toen in 1883 het uit Indië ge
vraagde contingent niet kon worden uitgezon
den, moesten — evenals ook in de volgende ja-.
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ontlast van do administratieve bemoeienis met 
do werving, dat het uit betalen van aan bron g- 
geldon als regel zou worden afgeschaft, dat het 
handgeld voor Nederlanders en vreemdelingen 
hetzelfde zou zijn, n.1. voor een 6-jarige verbin
tenis ƒ 225, waarvan — aan Nederlanders — 
/ 150 zou worden uitbetaald, terwijl ƒ75 belegd 

worden in de Rijkspostspaarbank (deze 
laatste bepaling is in 1914 weer ingetrokken), dat 
de detachecringstcrmijn van miliciens van 2 jaar 
zou worden gebracht op 3 jaren met behoud van 
de premie van / 20 en dat het „proefverband” 
zou worden ingevoerd — van 1/2 tot 1 jaar — 
voor hen, die voor een dadelijk ingaando ver
bintenis ongeschikt werden bevonden, hetzij 
wegens mindere pliysieke geschiktheid, dan wel 
wegens een minder gunstig verleden, In 1914 
(Kon. besluit van 27 Maart no. 21) werden do 
premiën voor Europeanen bij engagement en 
reëngagement wederom herzien en bij engage
ment gesteld op / 250 voor een verbintenis van 
6 jaren; voor geoefende onderofficieren en min
deren der Artillerie op / 300 voor 6 jaren on voor 
vreemdelingen op / 225 voor C jaren. Bij reën
gagement voor 3, 4, 5 of 6 jaren op onderschei
denlijk ƒ 225, ƒ 300, / 375 en / 450. Het handgeld 
bij detacheering naar Indië voor 3 jaren van 
ingclijfden bij de militie en landweerplichtigen 
werd gesteld op / 200. Nog in hetzelfde jaar wer
den de premiën verhoogd tot ƒ 400 voor een vrij
willige verbintenis van 6 jaren en / '200 voor een 
verbintenis van 3 jaren. Deze maatregelen had
den niet het minste succes, want in 1915 bereikte 
het incompleet aan Europeanen bij het Indische 
leger het bedenkelijke cijfer van ruim 3-100, het
geen aanleiding gaf wederom een beroep te doen 
op het Nederlandsche leger. Bij Kon. besluit van 
19 Augustus 1915 no. 52 werd bepaald, dat voor 
militairen van de Nederlandsche landmacht 
de gelegenheid zou worden opengesteld om 
voor 2, 3 of 4 jaren bij het Indische leger te wor
den gedetacheerd onder het genot van een premie 
van onderscheidenlijk / 300, / 400, en / 500.

Hier dient nog te worden vermeld, dat in 
1907 een begin werd gemaakt mot een proef om 

te gaan of het groot incompleet aan Europe
anen niet gedeeltelijk aangevuld kon worden mot 
Surinaamscho kleurlingen. Een dertigtal Suri- 
namers werd daartoe bij de Koloniale Reserve 
geoefend en daarna naar Atjeh gezonden (Fe
bruari 1911). Zij voldeden niet, zoodat het, blij * 
keus het koloniaal verslag van 1912 geen aan
beveling verdiende het incompleet aan Euro
peanen in het leger met dit element aan te vul
len. Thans wordt een proef op kleine schaal ge
nomen met aanwerving van Curaijaoscho in
boorlingen.

Hot steeds stijgend tekort aan Europecscho 
vrijwilligers, is een der redenen geweest, die ge
leid hebben tot de invoering van den militairen 
dienstplicht (Zie: MILITIE).

Zie voor waf betreft de werving in Nederland 
ook de Regeling betreffende de Koloniale Re
serve (Kon. besluit van 24 September 1909 no. 
84), zooals die sedert is gewijzigd en ook do arti
kelen WERFDEPOT, KOLONIAAL- on RE- 
SERVE-KOLONIALE.

Tof 1880 werden alle detachementen supplctic- 
troepen gedirigeerd op Batavia; sedert dat jaar 
tot aan de opheffing van het tor Sinnat ra’s West
kust gelegerde 4e Depot-Bataljon (1912), gedeel-

ren — eenige beperkende bepalingen worden op
geheven, en word getracht meer milicions te 
bewegen zich voor twee jaren bij het Indische 
leger te laten detacheeron. Waren in 1S86 tenge
volge van een en ander ook al eenige betere resulta
ten bereikt, in de volgende jaren kon het ver- 
eischte contingent weer niet worden uitgezonden 
en werden'de autoriteiten van het Nederland- 
sche leger aangespoord hun volle aandacht aan 
de werving te schenken; aanplakbiljetten en 
annonces in nieuwsbladen moesten reclame ma
ken voor den kolonialen militairen dienst. Des
niettegenstaande bleven tot 1890 de wervings- 
rcsulfaten ongunstig. In genoemd jaar werd de 
koloniale reserve opgericht (zie het artikel RE- 
SERVE-KOLONIALE) en de verwachtingen 
daarvan met betrekking tot de aanvulling van 
het Europeesche element in het Indische leger, 
waren hoog gespannen, waarvoor trouwens re
denen bestonden. Het handgeld namelijk be
droeg ƒ 100 meer dan bij aanneming bij het Ko
loniaal Werfdepot te Harderwijk; de aangeworve- 
ne bleef in den regel ïj aar bij hët korps alvorens 
naar Indië te worden uitgezonden, had het recht 
om na het eindigen van zijn verbintenis of na 
een zesjarig verblijf in de koloniën naar Neder
land terug te keeren en verkreeg het vooruit
zicht op een gagement, dat 10 % hooger was, 
dan tot dusver. Ondanks dit alles echter bleven 
de resultaten beneden de verwachtingen: bij het 
Werfdepot bleef de toeloop van vrijwilligers sta- 
tionnair, bij de Koloniale Reserve werden in de 
jaren 1S91 en ’92 slechts onderscheidenlijk 162 en 
164 man aangenomen.

Al waren ook enkele jaren voor do werving 
gunstiger dan de andere, toch is sedert — behou
dens in 1894 (Lombok-expeditie) — Nederland 
niet in staat geweest de gevraagde contingenten 
voor Indië te leveren, en zulks niettegenstaande 
de vele gunstige bepalingen die, met betrekking 
tot de dienstneming bij het Indische leger, in 
het leven werden geroepen. Van een maatregel, 
die wèl eenig resultaat had, dient hier nog mel
ding te worden gemaakt: in 1907 werden, bij 
wijze van proef, op 6,later op 8 plaatsen in Neder
land werfagenten aangesteld die alle inlichtin
gen betreffende den kolonialen militairen dienst 
konden verstrekken en tevens Nederlanders 
en niet in workelijken dienst zijnde miliciens 
voorloopig onderscheidenlijk voor dienstne
ming en detacheering konden aannemon; hun 
werd voorts opgedragen vreemdelingen, vrijwil
lig dienende militairen en in workelijken dienst 
zijnde miliciens den weg te wijzen om tot een 
verbintenis voor het Indische leger te geraken.

In 1905 en ’06 moesten in Indië, wegens ge
brek aan Europeanen, enkele Eur. compagnieën 
worden omgezet in Amboineeschc; bij G. B. van 
15 Oclober 1916 no. 11 werd bepaald, dat bij 

hoogste 12 Veld bataljons de ontbrekende 
Eur. mindere militaire door Amboineezen kun-

zou

na

ten

nen worden vervangen.
Sedert 1906 moeten Europeanen — ook die in 

Indië worden aangeworven — zich verbinden om 
te dienen bij de koloniale troepen, zoowel in — 
als buiten Europa. Toen in 1909 de koloniale 
werving in Nederland onder het Departement 

^bracht (zie het artikel 
WERFDEPOT KOLONIAAL), werd tevens 
o.m. bepaald, dat de korpsen van het Ncder- 
landsche leger zooveel mogelijk zouden

:

worden
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telijk ook op Padang (9 MO detachementen per 
jaar). To Batavia worden de supplotio-troopen 
tijdelijk opgenomen door het subsistonten-kador 
(van 1869 tot 1892 door het sedert opgoheven 
suppletic-depot te Mccster-Cornclis), vanwaar 
zij worden ingcdeeld bij de vcrschillonde korpsen 
van het leger; de militairen der infanterie sedert 
1878 bij een der in dat jaar opgerichte depot- 
bataljons.

Werving in In d i ë. Sedert de opheffing 
van hot korps Pupillen (zie GOUVERNE- 
MENTSPUPILLEN), welke inrichting jaarlijks 
ccnige Europeeschc militairen voor het leger 
leverde, geschiedt de aanvulling van het leger in 
Indië uitsluitend door werving, zoowel wat be
treft het Europcesche als het Inlandsche ele
ment. Uitdrukkelijk bepaalt het Gouv. besluit 
van 9 April 1852 no. 15, dat kunstgrepen, van 
welken aard ook, om personen, bepaaldelijk om 
Inlanders tot dienstneming te verlokken, ver
boden zijn. Om den toeloop van Indo-Euro- 
peanen te bevorderen zijn in den loop der tijden 
in de koloniaal-militaire literatuur vele voorstel
len gedaan, doch tot bijzondere maatregelen van 
blijvenden aard hebben die niet geleid. Alleen 
dient vermeld, dat bij Gouv. besluit van 17 Juli 
1905 no. 28 werd bepaald, dat ter bevordering van 
de werving van Indo-Europeanen, in Indië geboren 
Europeanen een voorloopige verbintenis kon
den aangaan,indien zij, bij aanmelding tot dienst
neming, behept worden bevonden met ziekten 
of gebreken, die van zoodanigen aard zijn, dat 
het vermoeden gewettigd is, dat zij na indeeling 
gedurende zes maanden bij een korps, gelegerd 
in een voor hen geschikt klimaat, volkomen ge
schikt voor den actioven militairen dienst zullen 
zijn. Alhoewel in 1910 slechts een vijftal Indo- 
Europeancn een dusdanige voorloopige verbin
tenis had aangegaan, is bedoelde milde bepaling 
tot op lieden (1917) bestendigd. Indejaren 1911 — 
1915 bedroeg het aantal in Ncderlandsch Indië 
aangenomen Eur. militairen 784.

Het grootste gedeelte (^ Va) van bet Indische 
leger heeft altijd bestaan uit militairen van in- 
hcemschcn landaard; het Bengalcesche element, 
dat daarvan in den aan vang dor vorige eeuw nog 
een aanzienlijk deel uitmaakte, is reeds spoedig 
na den Java-oorlog daaruit bijna geheel ver
dwenen. Omtrent de werving van Balineczcn 
tijdens genoemden oorlog wordt verwezen naar: 
E. S. de KIe rek. De Java-oorlog 1825—’30, 
Vierde deel, blz. 4 9—60. Het hoofd bestanddeel 
van hot Inlandsche element vormen de Javanen 
en Socndanoczen, hot bosto — het meest ge- 
vechtswaardige — do Amboineezen. Dozo Jaat- 
sten worden op grond daarvan dan ook nagenoeg 
geheel op donzelfden voet gekleed, verpleegd on 
betaald als de Europeanen. Onder den algomoo- 
nen naam van 
de werving betreft, nevens de inboorlingen van 
de Molukscho eilanden en hunne afstammelingen, 
mede begrepen dio uit do residentie Menado 
(waaronder ook de afdceling Gorontalo) en hun
ne nakomelingen. Zio het artikel AMBOINEE- 
ZEN. De overige inheemsche militairen worden 
met betrekking tot de werving onderscheiden in 
Javanen, Soendancezen, Madoereezcn, Boegi- 
neczen en Maleiers; onder de laatslen zijn be
grepen al de inlanders, die niet tot een der overi
ge, hiervoren genoemde, categorieën behooron, 
als Timoreczen, Niassers enz. Do handgelden of

premiën bij dienstneming voor 6 jaren, die in 
1832 voor Amboineezen / 40 voor de overige
Inlanders / 20 bedroegen, zijn later aan vele 
andcringcn onderhevig geweest (in 186S 
Inlanders gesteld op / 50 voor 6 jaren, in 1873 
op ƒ80 voor 6 jaren). Meermalen ook werd de 
werving van een bepaalden landaard tijdelijk 
gesloten of wel met bijzondere middelen , 
wakkerd, al naar gelang van dien landaard 
overcompleet dan wel een incompleet aanwezig 
was. De bedragen der premiën bij engagement en 
roëngagement zijn vastgesteld bij het militair 
tarief no. 13, volgens hetwelk aan Amboineezen 
bij dienstneming voor 6, 4 of 2 jaren onderschei
denlijk worden uitbetaald / 200, ƒ120 of/60 en 
aan Inlanders voor 6 of 2 jaren onderscheidenlijk 
ƒ75 of ƒ25 (aan Timoreezen onderscheidenlijk 
ƒ 120 en ƒ40). Bij Gouv. besluit van 7 Mei 1914 
no. 14 werden, bij wijze van tijdelijken maatregel 
en in afwijking van het militair tarief no. 13, de 
premiën voor Inlanders (uitgezonderd Timo
reezen) gesteld op ƒ 100 voor 6 jaren en ƒ 30 voor 
2 jaren en do premiën bij roëngagement voor 
dezen landaard voor 6, 4, 2 en 1 jaar, onderschei
denlijk gebracht van ƒ75 op ƒ100, van ƒ 50 op 
ƒ 60,
Bedoelde tijdelijke maatregel is bij de Ind. be- 
grooting voor 1915 bestendigd. Toen in 1914 
do verwikkelingen in Europa de autoriteiten in 
Indië bedacht deden zijn op een spoedige ver
sterking van de weermacht, werd de werving 
daar te lande onbeperkt opengesteld, met het 
resultaat dat nog vóór het einde van het jaar niet 
alleen het incompleet aan Europeanen door In
landers was aangevuld, doch zelfs een overcom
pleet aan militairen aanwezig was.

De hoofden van gewestclijk bestuur werden 
reeds bij Gouv. besluit van 9 April 1S52 no. 15 
door do Rogccring uitgenoodigd om in het be
lang. van de werving naar hun beste vermogen 
mede te werken; den residenten van Amboina 
on Menado werd bovendien aanbevolen om aan 
de bijzondere bepalingen betreffende de wer
ving in hun gewest de meest mogelijke openbaar
heid te geven en om, zonder bepaalde pressie uit 
te oefenen, de werving van Amboineezen en Me- 
nadoneezen door gepaste middelen te bevorderen 
(Gouv. besluiten van 5 September 1873 no. 24 en 
13 April 1875 no. 30). In elk garnizoen is een of
ficier belast met de aangelegenheden, de werving 
betreffend; personen, die in dienst wenschen te 
treden, kunnen zich daartoe bij bedoelde officio- 
ren aan melden, al of niet door tusschcnkomst 
van een aanbrenger. Aan daartoe geschikte In- 
landsche ondoroffieren wordt gelegonheid gege
ven de werving to bevorderen; zij kunnen zich 
daartoe buiten den rayon van het garnizoen be
geven. Op plaatsen, waar geen garnizoen ligt, 
zijn de instructeurs der gewapende politie of 
andere daartoe geschikte personen met de wer
ving belast door en onder toezicht van do 
hoofden van gowestolijk bestuur (Gouv. besluit 
van 16 Juni 1905 no. 13). Amboinocsche, Ma- 
doereeschc, Boogineesclie, Niassche en Timo- 
roesche (Rottineescho) onderofficieren 
schappen kunnen in het belang

en
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aange-
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ƒ 25 op ƒ 30 en van ƒ 10 op ƒ 15.van

;

;

j

„Amboineezen” worden in al wat

en man
van de werving 

voor 4 a 6 maanden met verlof naar hunne nego
rijen worden gezonden, onder genot van vrij 
transport en vrije voeding gedurende do heen - 
en terugreis en van soldij gedurende den 
loftijd (Gouv. besluiten van 5 September 1873

ver-
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De wijziging van art. 113 van hot Regeerings- 
reglement bij de wet van 23 Moi 1917 (Necl. 
Stb. no. 418) heeft ton doel do mogelijkheid to 
openen om voor IndiÖ gcicklolijk over to gaan 
tot een ander stolsel van logorvorming, n.1. een 
kadermilitio leger. Zio MILITIE.

Ondervolgendo, aan de Koloniale Verslagen 
ontleende staat, moge een denkbeeld geven van 
de formatie- en werkelijke sterkte van het leger 
in den loop dor tijden.

no. 24 en 16 Juli 1905 no. 13). Zoons van mili
tairen of gewezen militairen kunnen, nadat zij 
hun 14e levensjaar zijn ingetreden, tot een voor- 
loopige verbintenis worden toegelaten; bij het 
intreden van hun 17e levensjaar moeten zij zich 
verklaren omtrent hot aangaan van een verbin
tenis (Gouv. besluit van 16 Juli 1905 no. 13).

Volgens de jongste mailberichten is einde 
1917 ©on proef begonnen met aanwerving van 
Atjehors voor hot lcgor.

SterktoFeitelijke formatie
Ja ren

Euro- Amboi- In- 
peanen. noozon. landers.

Amboi-
neezen.

In- Offi-
cieren.

Euro- 
cieron. peanen.

Ofli-
landers.

Ultimo 1855
„ 1860
„ 1865
„ 1870

1054
1255
1314
1342
1530

9283 
10284 
12228 
12160 
14273 
14974 
14134 !
14329 ! 
14059 
13952 
12881 
12820 
12811 
12065 
12037 
11906 
11909 
12198

1744
1308

11354 
15104 
14314 
13877 
15838 
14562 
13895 
17444 
17854 
18441 
17206 
16546 
16473 
17361 
17865 
18471 
18466 
18822

1021 7863
12674
11065
12831
14826
15555
13770
13720
16395
13802
12054
10656
10133

9671
9138
8557
8503
8535

12779 
15073 
14209 
13824 
18203 
14816 
13618 
16537 
19421 
18903 
19329 
16789 
16060 
15913 
16437 
19207 
20189 
20781

1110
1127 1189
1255872 984

763 1273 820
1875 801 1416

1456
1371
1384
1376
1367

967!
1880
1885

1481 970 1322
14821453 1661
22421890 1447 2290

2777
4093
5-104
5706
5685
6080
6948
9277
9350
9495

1442
1435
1386

23491895
1900
1905
1910

3377
4572
4714

1371
1361 1339
1357
1351

1911 4714 1325
1912 4789 1276
1913
1914
1915
1916

1340 4807 1294
1336 4873

4872
1285

1339 1293 I1349 5084 1310

Overcompleet Incompleet,
Jaren

Offi
cieren.

Euro
peanen.

Amboi-
neezen.

In- Offi-
cicron.

Euro-
poanen.

Amboi-
ncozen.

In
landers. landers.

Ultimo 1855 
1860

1425 33 420 634
2390 128 19 3199

1865 112 59 1 163 105ni 1870 671 57 71 539»

1875 553 166 2365 114i99

1880 581 352 254 25»»' 1885 179 82 364 277
907

99
I1890 48 63 60999

1895 2336 428 1507 6699

1900 i716 462 68 15099

1905 532 2123 15 827
2164
2678
2994
2889
3349
3406
3663

91

1910 992 143 22»*
1911 971 32 41399

1912 1291 75 144 8 
2428

99
I1913 2141 46! 1914 4404

4478
736 5199

1915 172 5 
1959

4699

1916 4411:! 399 9
Afgesloten Maart 1918. H. B.
LEGER DES HEILS. In 1894 begon het Leger 

dos Heils zijn arbeid opJava.die zich sedert heeft 
uitgebreid tot Celcbes en Sumatra. Het Hoofd- 
kwartier is

de geheelc leiding van het werk uit, als b.v. do 
keuze der posten,do plaatsing cno verplaatsing der 
officieren enz. Deze laatsten, thans 
in getal onder wie zoowel mannen als vrouwen

200ruim
gevestigd teBandoeng. Vandaar gaat
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worden steeds paarsgewijze uitgezonden; zijn ze 
gehuwd, dan gaa.t natuurlijk een echtpaar samen 
uit, hun werkwijze is als die in do Wcstorscho 
landen. Zij loven op hoogst eenvoudige wijze, 
zooveel mogclijk geheel als inlanders. Als vrucht 
van zijn arbeid heeft het Leger des Hcils thans 
honderdon Indische heilsoldaten en vele In land- 
sche officieren (Javanen, Amboincezen, Menado- 
neezon enz.) In 1917 is in Bandocng een Kweek
school voor Inlandsche Officieron van bot Leger 
des Heils geopend.

De eigenlijke zending s-a r b e i d onder 
de inlandsche bevolking wordt verricht in de z.g. 
„desa-posten”. Deze vindt men op Java o.a. te 
öheribon, Poerworedjo, Sapoeran, RftgcL Moelja, 
Bawèn, Pati, enz. en op Celobes (Midden-Celebcs) 
te Bora, Kalawara, Koclawi en Sebedi. Aan 
elk dezer posten zijn inlandsche scholen ver
bonden.

Voorts heeft het Leger des Heils „militaire 
tehuizen” te Batavia (Weltevreden), Soerabaja, 
Malang, Solo en Bandocng. In verband daarmede 
heeft evangelisatie-arbeid plaats, worden open
bare samenkomsten gehouden, huisbezoek ge
daan, enz.

Ook onder de Chineezen te Batavia wordt door 
liet Leger des Heils geëvangeliseerd.

M aatscli appel ij k werk. De volgen
de maatschappelijke inrichtingen zijn thans in 
werking:

Een „tehuis voor Javaansche jongens” (waar 
verwaarloosden en jeugdige misdadigers worden 
opgenomen) te Kcdoeng Pani bij Semarang 
(velen dezer jongens worden, na een paar jaar to 
Kcdoeng Pani vertoefd to hebben, overgeplaatst 
naar de landkolonie te Kalawara [Cclebcs]); 
een „tehuis voor Javaansche meisjes” (verwaar
loosden en heelc of halve weczen) te Djokjakarta; 
kindertehuizen voor Indo-EuropcancnlcSalatiga, 
fo Bandoengen te Medan (Sumatra); reddingshui- 
zen voor meisjes to Weltevreden en te Semarang; 
een tehuis voor ongehuwde moeders, met daaraan 
verbonden verloskundige kliniek, to Soerabaja; 
een inrichting voor zieke en behoeftige inlanders 
(Boegangan) te Semarang; een ooglijders-hospi- 
taal en kliniek te Semarang; een landkolonie to 
Kalawara (Midden-Celebes), gesticht om ver
armde Javanen naar Celebes te doen immigree- 
ren en hen daar in betere omstandigheden to 
plaatsen door het incultuurbrengcn van bosch- 
gronden. Zie KOLONISATIE.

Arbeid onder m o 1 a a t s c h c n. Van

gara I eone jaarlijksehc toelage van 4000 Spaan- 
sche matten toegekend als tegemoetkoming in 
de kosten van het-onderhoud van zijne troepen. 
Van dozen maatregel, die in de eerste plaats de 
strekking had om, als tegenwicht tegen do 
macht van den sultan van Djokja en den Soesoe- 
hoonan van Solo, het aanzien van de Mangkoe 
Negaran te verhoogen, verwachtte men tevens 
hulp en bijstand ingeval van verwikkelingen met 
genoemde Javaansche vorsten.

Na den dood van Mangkoe NegariL I (1795) 
werd bedoelde toelage eerst tot de helft vermin
derd en later (1801) geheel ingetrokken, als ge
volg waarvan de hulptroepen van de Mangkoe 
Negaran werden ontbonden.

In 180S bracht de dreigende oorlog met En
geland den Gouverneur-Gcneraal Daendels 
er toe om Pangcran Aria Praboe Prang 
Wëdana te doen bijdragen in het scheppen van 
een krijgsmacht op Java door van hem te 
verlangen het onderhouden van een uit ver
schillende wapens samengesteld korps ter 
sterkte van 1150 man, hetwelk overal zou 
kunnen worden gebruikt, waar zulks noodig 
mocht zijn. Die verplichting ging gepaard met 
de benoeming van den Pangéran tot kolonel in 
dienst van Z. 31. den koning van Holland op 
een jaarlijksch inkomen van 6540 rijksdaal
ders en eeno verhooging van do som van 
2000 Spaanscho matten, welke hem kort te 
voren was toegelegd, tot 4000.

Begin September 1811 werd het korps toege- 
voogd aan de troepen, die in de nabijheid van 
Semarang waren saamgetrokkon om de Engcl- 
sclien nabij die plaats het hoofd te bieden 
(Zie KRIJGSVERRICHTINGEN java). Na 
de capitulatie op 17 September werd het korps 
ontbonden, doch kort daarop (Februari 1812) 
door het Engelsche tusschcnbestuur weer opgc- 
richt. Sedert is het blijven voortbestaan en 
zijn de kosten van onderhoud langzamerhand 
geheel ten laste van het N. I. Gouvernement 
gekomen.

Het legioen, dat, zoo lang het niet gemobili
seerd is, onder het toezicht van den Resident van 
Socrakarta staat, was tot voor kort samengesteld 
uit den staf, een bataljon Infanterie cn l/s eska
dron Cavalerie; deze ruiterij werd echter bij Gouv. 
besluit van 24 Aug. 1916 no 32 met ingang van 
1 Sept. d. a. v. opgeheven; bij dit besluit werd 
tevons bepaald, dat bij officicele plechtigheden 
het eskorto te paard voor het hoofd van het 
Mangkoe Negarascho huis zal worden gegeven 
door het te Socrakarta gelegerde gedeelte van 
het eskadron Lijfwacht Cavalerie (zie LIJF
WACHTEN DRAGONDERS). Commandant 
van het legioen is het hoofd van het Mangkoe 
Negilrascho huis met den rang van Luitenant-Ko- 
lonel of Kolonel; hem zijn toegevoegd een kapi
tein dor Infantorie cn eenigo onderofficieron-in- 
structeur van het leger. De officieren van het lc- 
gioon worden zooveel mogelijk gekozen uit do 
leden van het Mangkoe Negarascho huis. Op 
voet van oorlog worden uit het legioen gevormd 
een bataljon Infanterie van 3 compagnieën 
benevens een depotafdeeling. Het reglement 
van het legioen is opgenomon in bijblad 
5308. (sU- /

LÉGOE eigen];-LEGOE TANAH. Voorged

i de gouvernements-leprozon-kolonic te Pelan- 
toengan (residentie Semarang) word enkelo jaren 
geleden het beheer overgedragen aan het Leger 
des Heils. Hetzelfde zal geschieden met de gou- 
verncmonls-lcprozen-kolonics op de eilanden 
Bali en Lombok, waarvan de gebouwen thans in 
aanbouw zijn.

In de nabijheid van Medan is op een oilandjo 
in de Deli-rivier (Poclau Si Tjanang) een lepro- 
zcn-kolonio opgerieht, waarvoor de gelden bij
eengebracht zijn door particulieren en uit 
Jandschapskassen. Ook van deze leprozerie is 
het beheer opgedragen aan hot Leger des Heils.

In 1917 is van eeno dergolijko inrichting in
aan hetPalembang het .beheer opgedragen 

Leger des Heils.' ‘ ')
LÈGÈTAN (.iav.). Zie SPILANTHES. 
LEGIOEN VAN MANGKOE NEGARA. Tegen 

het einde der 18e eeuw werd aan Mangkoe Në-

no.

ragen
heldendicht. Waarschijnlijk houdt het woord 
verband met het Maleischc lagoe, zangwijze. —

1
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door zijnMalcisch—Hollandsch Woordenboek, 
dat in manuscript door hem voltooid werd; het 
werd later door liet Gouv. aangekocht en aan 
ccne commissie, — waarin Ds. Lenting voorna
melijk werkzaam was, — tor bewerking toovor- 
Irouwd. Deze arbeid werd echter niet volbracht; 
later zijn zelfs bijna alle exemplaren van wat was 
afgedrukt verbrand, zoodat slechts een drietal 
daarvan is overgebleven.

LEIDEN (POÈLAU NJAMOEK BESAR). Een 
der eilandjes in de baai van Batavia.

LEIKOR. Zie LAKOR.
LEITIMOR. Zuidelijk schiereiland van het 

eiland Ambon (zie aldaar).
LÈJOR (SOEND.). Zie LUFFA AOUTAN- 

GULA.
LÉKÖN of Atj. LEUKOEËN. Een district 

van de onderafdceling Simeuloeë dor afdeeling 
Westkust van Atjèh; tevens een zelf besturend 
landschap in het N. deel van het eiland Simoeloc 
of Simaloer.

Het bevat drie kampongs: Lekón, Lhö6- Dalam 
en Langift met 152 mannen, 1G3 vrouwen en 156 
kinderen, totaal 471 zielen (1912). Dat is 
nog maar de helft van do bevolking, die het had 
vóór de vloedgolf van 1907 het landschap teis
terde. Op de geheel onbeschermde kust staat 
een hevige branding, maar de Lbo*- Dalam en 
Langi*- baai leveren zeer goede ankerplaatsen. 
De inheemsche bevolking is verdeeld in vier 
soekoe’s. Daawali onder een Datoe^ Pamoentja*-, 
2. Lasali, 3. Bihau, 4. Lanting, elk onder 
een datoè*.

Van die vier datoefr's was Datoe* Pamoentjaft 
de voornaamste. Later vormde zich nog een vijfde 
soekoe van vreemdelingen onder een Datoc*- Pa- 
ngoeloe, een invloedrijk man van den ovcrwal, 
aan wien Datoe*- Pamoentja*-, zich tegenover die 
vreemdelingen niet kunnende handhaven, het 
premierschap uit handen gaf. Die Datoe^ Pa- 
ngoeloe is thans landschapshoofd en geniet / 15.— 
’s maands plus / 20 cijns, terwijl de pamoontja*- 
maandelijks / 5.— ontvangt.

Als Datoe* Pangoeloo fungeert Dato6, Radja 
Tjoet, wiens korte verklaring dd. G September 
1910 is bevestigd bij Gouvt. besl. dd. 5 Juli 1911.

LËKSA. Er zijn twee riviertjes van dien nuam, 
beide op den ICawi ontspringende en zuidwaarts 
stroomende. Het eene vormt de grens tusschen 
de residenties Pasoerocan en Kcdiri en vereenigt 
zich met de Kali Biroe tot de Lawor, die verder 
zelf bovengenoemde grens vormt en in de Bran- 
tas valt. Hef andere loopt langs Wlingi, afdeeling 
BJitar, residentie Kcdiri en valt ook in de Bran- 
tas. Langs de eerste Kali Leksi vindt men over
blijfselen van een ouden muur, zoogen. Kawi- 
muur; naar men vermoedt zou deze van don top 
van den Kawi tot liet Zuiderstrand hebben door- 
geloopen als grens tusschen de Hindoerijken Toc- 
mapel (Singasari) en Dahd.

LËKSONO. District van de contröle-afdeeling 
Wonosobo, afdeeling en regentschap Wonosobo 
residentie Kedoc, met eene oppervlakte van 159.5 
K.M2. Het district telt 71 desa’s on is verdeeld 
in 4 onderdistricten. Ophot einde van J 905 tolde 
de bevolking ^ *10.000 zielen, allen inlanders. 

LELAÏN EN DENGKA. Landschappen op 
Roti, afdeeling Zuid Timor en oi 1., 
Ti mor en O. In 
Loahoeloo tot één landschap ver

in de Molukkon heeft bij plechtige gelegenheden 
de voordracht plaats, waarin een stuk der oude 
geschiedenis wordt bezongen onder begeleiding 
van gong- en tifaslag (Zie Lègo in art. MUZIEK 
cn MUZIEKINSTRUMENTEN). Wordt er bij 
’t zingen gedanst, dan dient dit om de hoofd- 
personon, wier heldendaden bezongen worden, 
plastisch voor tostellen. (Zie DANSEN, Dl. I, 
blz. 572). Vorgclijk van Hoëvell. Vocabularium 
van Ambonsch-Malcisch Bat. Inst. Reeks 4, 
Deel I (1S77) blz. 1 en id. Twee zangen in de Am- 

V bonsclie landtaal vertaald en verklaard. Tijd
sschrift Batav. genootschap, XXVII (1882) 

blz, G9.
LËGOENDI. I. De Legocndigroep, behoorendo 

tot de onderafdceling Telokbëtong_der residentie 
Lampongschc Districten, is gelegen in straat 

- ' Sopnda, aan den W. ingang van de Lampong- 
v • baai; de doorvaart tusschen deze eilanden en den 

, , vasten wal heel straat Legoendi, De voornaamste 
eilanden dezer groep zijn: Groot Legoendi, Si 
Oentjal, Legoendi Toca, Sidjebi, Sësërot en 
Oenang Oenang.

De Bandar van Pedada (landschap tegenover 
de Legocndigroep op het vasteland) beschouwt 
Groot Legoendi metcenige daaromheen liggende 
kleinere eilanden als zijn eigendom; waarschijn
lijk heeft een der voormalige Sultans van Bantam 
bedoelde eilanden als woeste gronden aan een 
Bandar van Pedada geschonken tor belooning 
van bewezen diensten, wegens de levering van 
peper of iets dergelijks. Het eigendomsrecht is in 
1SG8 door het Gouvernement erkend (Resumé 
onderzoek rechten op de gronden van Sumatra, 
bl. 102). Eenige dezer eilanden zijn gedeeltelijk 
met klappers beplant; voorts worden cr eetbare 
vogelnesten aan getroffen.

In 1624 vestigden de EngeJschen zich op Groot 
Legoendi met het doel er een handelscentrum te 
vormen, evenals de Nederlanders in Batavia 
bezaten; in 1G25 werden zij door groote sterfte 
verplicht het eiland te verlaten. Zie De Jonge, 
Opkomst enz. V, bl. xlv.

II. Aan de Zuidkust van het eiland Nias (resi
dentie Tapanoeli) vindt men de baai van La- 
goendi of Loeaha goendi, waar in 185G een re
doute werd opgericht, die echter later verlaten 
is. Zie T. Xed. Ind. 18G0 I, bl. 331.

LËGOENDI, LAGOENDI (mal., jav., sof.nd.). 
Zie VITEX TRIEOLIA.

LEGUAAN. Europeesch-Indische naarn, ten 
onrechte gebruikelijk voor O. I. soorten van het 
hagedissen-geslacht Var anus (zie onder VARA- 
NIDAE; Waranen) of mal. BIJAWAK (zie al
daar). De naai)) is oorspronkelijk gegeven aan 
de Amerikaansche familie der Igiianidac (in het 
bijzonder aan het geslacht Iguana), en moet dus 
daarvoor bewaard blijven. De leguanen zijn op 
kop en rug, in tegenstelling met de echte wara
nen, van een goed ontwikkelden kam voorzien, 
en zijn plantenclers, terwijl de waranen insecli- 
voor of carnivoor zijn.

LEIDECKER [LEYDECKER, LEIDEKKER, 
LEYDEKKER] (MELCHIOR).Theol.en raed.doc- 
tor, een Zeeuw van geboorte, was predikant te 
Nieuwerkerk op Schouwen, werd als predikant 
naar Indië gezonden, waar hij in 1675 aankwam 
on het leger van Speelman gedurende 1677 volg
de. Het volgende jaar werd hij te Batavia beroe
pen en overleed aldaar 10 Maart 1701. Loidecker 
is bekend door zijne Maleischc Bijbelvertaling

en
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LÉLAJAN. Zie VAARTUIGEN.
LËLAWA. (batav. mal.). Zie VLEERMUI

ZEN, INSEKTENETENDE. ■ f t 
LÉLÉ LÉLÉ GOENOENG(jAv.). Zio VALLEN.

tuinen, met ccn totale oppervlakte van 7 bahoe, 
waarvan slechts 4 baboe productief is, zoodat do 
productie niet meer dan 10 a 12 pikol bedraagt. 
Van meer belang is de aanplanting van katoen in 
do marga’s langs de Lomatang en do Enim. 
De productie nam van G000 picol in 1907 toe tot 
27.000 picol in 1910, 30.800 picol in 1911, maar 
verminderde daarna door droogte en branden 
tot minder dan de helft, n.1. 14.900 picol in 
1912, 15.000 picol in 1913 en slechts 6.200 picol 
in 1914. Het gebied van Sëmendo Darat levert 
veel koffie, ongeveer 8000 picol per jaar. Langs 
de Enim komen goede steenkolen voor, waar
van do ontginning sinds begin Octobcr 1916 
door hot Gouvernement; werd ter hand geno
men; de mijn ligt op 20Ö M. hoogte boven zee, 
op do hellingen van den 2S22 M. hoogen Bockit 
Asem, op ruim 13 K. M. van Ma. Enim, en ruim 
2 K.M. bewesten de aan de Enimrivier gelegen 
doesoon Tandjoeng, in de marga Lawang Kidoel. 
De eerste Jcolentrein vertrok op 8 Augustus 1917 
van Tandjoeng naar Ma. Enim en spoedig daar
na konden dagelijks geregeld meerdere treinen 
afrijden; om de overlading op de Zuid-Sumatra- 
stoomtram te Ma. Enim uit te schakelen zal het 
smalspoor Tandjocng-Ma. Enim worden ver
vangen door normaal spoor, waardoor recht- 
streekscho af voer mogelijk wordt tot het station 
Kërtapati (hoofdplaats Palembang).

Deze steenkolen zijn voor het gebruik op 
stoomschepen door do Koninklijke Marine 
uitmuntend bevonden; met proeven voor ge
bruik ten behoeve der gasfabricage is men nog 
doende. De kolenvelden der Bockit-Asëm wor
den geacht voor jaren in do behoefte te kun
nen voorzien. Do mede in die buurt gelegen 
kolenvelden der in 190G uitgegeven Lëmatang 
concessie zijn door hot Gouvernement in optie 
genomen (in Augustus 1917), en worden thans 
geëxploiteerd door Gouvernementsmijninge- 
nieurs. Van do grootste economische boteekenis 
zijn do potroleumveldon, wclko nabij Kampong 
Min jak op f 15 K.M. afstand van Moeara 
Enim worden gevonden on een der voornaamste 
terreinen der „Koninklijke” uil maken (zie PA
LEMBANG).

Do voorname plaatsen zijn: Moeara Enim 
(zie aldaar), Poelau Panggoeng op 81S M. hoogte, 
Padjar Boelan (1549 inw.) en Kota Agoeng 
(1173 inw.), alle op de Sëmendo hoogvlakte ge- 
logen, Tandjoeng Agoeng, Darmo, en Karang- 
radja op don rechteroever der Enim, Oedjan 
Mas, Pënanggiran, Goenoeng megang, Tanaha- 
bang on Soengoi Rotan, alle op don rechteroever 
der Lomatang gelegen. De tusschcn Bonakat 
on Modong aan do Lomatang aangetroffen oudhe
den, die volgons overlovoring afkomstig moeten 
zijn van het oude rijk van Këdëbong Oendan, 
dat zijn zetel had in Tanah Abang en zich uit- 
strekto van Modong tot Babat, zijn beschreven 
in Not. Bat. Gen. dl. 42 (1904) afl. 2.

LËMATANG OELOE. Ondcrafdeeliug dor af- 
deoling Palembangscho bovenlanden, mot do 
hoofdplaats Lahat (zie aldaar). Zij beslaat een 
oppervl. van 2361 K.M*. heeft een bevolking 
van ruim 36.000 zielen, w.o. een 60-tal Europe
anen, on iJSpO Vreemdo OostcrlingeiVen omvat 
het stroomgebied der Boven-(Oeloe)-Lëmatang, 
(Zio MOESI). Zij omvat hot district Lëmatang- 
Oeloe, ondorvordceld in de ondordistricten: 
a. Lahat mor de marga’s Manggocl en Goe-

LÉLÉA. Vroeger een district van het parti
culiere land Kandahghaoer, residentie Chcri- 
bon, thans (na aankoop van dat land door hot 
Gouvernoment op 1 Juli 1910) een onderdistrict 
van het district Losarang.

LELE’O. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

LÈLÈS. District met gelijknamige hoofdplaats 
van de contröle-afdeeling Tjibatoc, regentschap 
en afdeeling Garoet van do 'Pïëan’ger-regent- 
schappen, met eeno oppervlakte van 138 K.M2, 
en bevattende 2 onderdistricten en 21 desa’s.
Vroeger (vóór 1913) heette dit district Tjikëm- 
boelan. De hoogvlakte van Lèlès, in dit district, 
is bekend om haar natuurschoon.

LELEWAOE. Landstreek der ondcrafdeeling 
Malili, afdeeling Loewoo (Zie aldaar) op de West
zijde van het Z.O. schiereiland van Celebes; 
vroeger een vasalstaatje van Loewoo.

LELOEI. Naam eener P a p e g a a i-soort, 
Eos rubra, op de Kei-cilanden; op Goram heet zij 
Ilier; Eos fxtscata heet op Andai Oejin; 
Eos cyanogenys heet op Misooi Manimgir.

LEMAKNEN, LAMAKNEN. Landschap op het 
eiland Thnor, behoorende tot de ondcrafdeeling 
Bóloc der afdeoling Noord- en Middcn-Timor van 
de residentie Timor en Ond. Dit landschap werd 
bij G. B. 10 Mei 1916 no. 32 met de landschappen 
Fialarang, Kakoeloek Mesak en Silawang tot het 
nieuwe landschap Bóloe Tassi Fcttoh vereenigd.

LËMATANG. Belangrijke rechterzij rivier der 
Moesi (zie SUMATP. A R i v i e r e n).

LËMATANG ILIR. Onderafdccling der afdeo
ling Palembangscho bovenlanden, met dc hoofd
plaats Moeara Enim, aan de samenvloeiing van 
dc Enim en dc Lëmatang, standplaats van den 
controleur. Zij beslaat een oppervlakte van 4621 
K.M2, heeft een bevolking van ruim pff.OOO zie
len, w.o. een 20.-,tal Europeanen en éfeh 460' tal 
Vreemde Oosterlingen en omvat het stroomge
bied der Bcneden'-(Tlir)-Lëmatang, en het geheelo 
stroomgebied der Enim (zie bij MOESI). Zij be 
staat uit het district Lëmatang Ilir, verdeeld in 
de ondordistricten a. Ma. Enim met de marga’s 
Tamblang Patang Poelooh Boeboeng, Tamblang 
Karang Radja, Panang Woloong Pocloch en 
Lawang Kidoel, b. Ma. Mioe met do marga’s 
Panang Tëngah Selawé, Panang Sangang Poc- 
loeh, on Sëmöndo Darat; c. Goenoeng Megang 
ipet do marga’s Ampat Pëtoolai Dalam Blim- 
bing, Lengi, Bonakat, Tamblang Pënanggiran, 
en Tamblang Oedjan Mas, en d. Ma. Niroo met 
do marga’s Soongoi Rotan, Ampat Pëtoelai 
Tjoerocp, Ampat Pëtoolai Dangkoe on Ampat 
Pëtoelai Koeripan.

Dc voornaamste bron van inkomsten voor do 
Inlandscho bevolking is naast do winning van 
do dagclijkscho levensbehoeften, het verzamelen 
van boschprodneten: rotan, damar, was en hout. 
Van hier kwam b.v. het hout voor don aanlog 

den spoorweg Chcribon-Tjikampok op Java. 
Vordcrzijn van belangde productie van Rarót,ka
pok, suikerriet en vooral vruchten. Op de zooge
naamde tanah rënah-gvontfen, dat zyn dc aan 
rivieroevers gelogen gronden, dio bij hoogen wa
terstand ovorstroomd worden, plant do bevolking 

weinig peper. Er zijn echter niet meer dan 5

van
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LËNDJOEWANG (mal.). Zie OORDYLINE.
LENGGANG. Een van de vijf districten, waarin 

de assistont-residentie Billiton is verdeeld, met 
de gelijknamige hoofdplaats, zetel van een dis
trictshoofd^? - ■-

LËNGGOËA (mal. mol.). Zie PTEROOAR- 
PUS INDIOUS.

LËNGGOENDI (mal.). Zie VITEX TRI EO LI A
LÈNGKÈNG (mal.). Zie NEPHELIUM.
LENGKESE. Een der districten van de onder- 

afdeeling Takalar der afdeeling Soenggoo-Mina- 
sa, gouvernement Celebcs en Ond.

LËNGKI (jav.). Zie LEEA.
LËNGKIR. District van de contröle-afdcoling 

Lengkir, afdeeling en regentschap Lamongan, 
residentie Soorabaja, Het district telt 123 desa’s, 
en 4 ondcrdistricten Een groot gedeelte van dit 
district wordt ingenomen door djatibosschen. 
De standplaats van het districtshoofd is Kedocng- 
pring.

LËNGKONG. District van de contröle-afdee-

mai Lcmbak, b. Boenga Mas niet de marga’s 
Toedjooh Poetjockan Soekoe Boenga Mas, 
Goemai Talang, Pendjalang Soekoe Empajang 
Ilir en Goemai Oeloe, c. Poeloe Pinang met 
de marga’s Moelak Oeloe en Pagar Gocnoeng, 
d. Mcrapi met de marga’s Ampat Soekoe 
Negri' Agoeng, Temblang Gedocng Agoeng en 
Poen tang Soekoe Merapi. Er hcorscht weinig 
welvaart in deze onderafdccling; in dejaren 1911 
t/m. 13 werd er gemiddeld jaarlijks geprodu
ceerd, 40 pikoels koffie; de katocnproductie, 
die in 1911 nog 13.700 i>ikoels bedroeg, liej) terug 
tot 2.400 pikoels in 1914. Ook in deze onderaf- 
deeling wordt petroleum gevonden. De Bataaf- 
sche Petroleum Mij. heeft boorterreinen in Ban- 
djarsari op 16 K.M. van Moeara Enimen in Ara- 
han op i 1 K.M. afstand van Bandjarsari. Voor 
mijnbouw enz. zie onder PALEMBANG. De 
voornaamste plaatsen zijn de pasirah doesoens. 
In de onderafdccling worden belangrijke Hindoe- 
oudheden gevonden. Zie T. Bat. Gen. XIX, bl. 1_.

LËMBA (mal.). Zie C'DRÓÜLÏGÓ.
LÈMBANG.Plaats in dcPreanger-Regentschap- 

pe'ii, vroeger hoofdplaats van het district Oe- 
djoeng-Broengkoelon, thans onderdistrict van 
liet district Bandoeng, gelegen op de Z. helling 
van den Tangkocban Prahoe en bekend door 
liet- verblijf van Junghuhn, die er in 1S55 zijn 
woonplaats vestigde, waardoor zij het centrum 
der kina-cultuur Werd, die er ook in een proef
tuin werd gedreven. Junghuhn overleed er in 
1864; op zijn graf is een witte zuil met opschrift 
opgcricht. De plaatsing van een hem waardiger 
gedenkteeken wordt voorbereid. Een warme 
minerale bron wordt op 6 K.M. van de plaats 
aangetroffen; van Lèmbang wordt de Tangkoe- 
ban Prahoe het meest en gemakkelijkst beklom
men. Door haar hooge ligging (ruim 1200 M.) 
en haar gezond klimaat is deze plaats in de 
laatste ja ren een herstellingsoord voor zieken ge
worden. Men vindt er sinds 1909 een welingericht 
hotel. Vermelding verdient nog, dat in 1903 aan 
eenige Transvaalsche boeren een stuk grond van 
de vroegere gouvt. kina-aanplanting ter be
bouwing werd afgestaan. Deze Transvaalsche 
kolonie is echter verloopen, enkele boeren zijn 
nog gebleven../ '

LEMBÈH. Een langgerekt, groot eiland aan 
de Oostkust der Minahassa; behoort bij liet dis
trict Tonsea der onderafdeeling en afdeeling 
Menado van de gelijknamige residentie. Rijk aan 
fraai hout; aan de zeezijde zijn grotten met eet
bare vogelnestjes. Het eiland is onbewoond.

LËMBOE (jioog-jav.). Zie RUND.
LËMBOE WANA (hoog-jav.). Zie BANTÈNG,
LEMO. Vulkaankegel, 1863 M. hoog, op de 

grens tusschen Batavia en de Preanger, IJ K.M. 
ten N. van den Gèdé; vooral de Oostelijke helling 
is zeer regelmatig (Verbeek, Java, 470, 493, 750). 

LÈMO (KI) (soend.). Zie LITSEA CITRA-

./ ling Kertosono, afdeeling en regentschap Ber- 
bek, residentie Kcdiri. Het district telt 58 desa’s 
en is verdeeld in 3 ondcfrdistricten. Bij de warme 
zoutbronnen Banjoe Oemboel wordt een beschre
ven steen gevonden, waarvan de transcriptie is 
opgenomen in Verh. Bat. Gen. 00 (1913) p. 248— 
250. Het district telde ulto. 1905 ruim 40.000 
zielen, waaronder enkele Europeanen en Chi- 
neezen.

LËNGKONG (batav. mal.). Zie TRAPA.
LËNGLËNGAN (jav.). Zie GYNANDR.OP

SIS.
LENTINUS. Zie OEBI RADJA.
LËPA-LËPA. Zie VAARTUIGEN.
LËPAR. Een voor het grootste deel vlak en 

dicht begroeid eiland, gelegen in de Macclesfield- 
straat, een der Gasparstraten, dicht bij den Z.O.- 
hoek van het eiland Banka. Langs de Z. W.kust 
strekt zich een met deze kust evenwijdig loopcn- 
de hcuvclrij uit, waarvan de hoogste top 200 M. 
bereikt, terwijl de Moedjoekheuvel 239 M. hoog 
is. Enkele riviertjes doorsnijden het eiland, dat 
een oppervlakte van ruim 200 K.M* heeft en 
vooral bewoond wordt door Orang laoet of 
Orang Sèkah (zie aldaar). Zij leven hoofdzakelijk 
van vischvangst, terwijl de landbouw weinig be- 
tcckent. Langs de kust liggen eenige kampongs. 
Hoofd plaats is Tandjoeng Laboo, waar als ver
tegenwoordiger van het NedcrJawlseh gezag een 
dömang woont. Met de naburige kleinere eilan
den vormt Lëpar een district van do; afdeeling 
Zuid-Banka der residentie Banka.

LËPAR (ORANG). Zie ORANG SËKAJL 
LEPELAAR. Zie IBIS.
LEPELSLANG. Zie BRILSLAXGr*
LEPRA(MELAATSCHHEID).Een zoerslepend 

verloopen de ziekte, veroorzaakt door een speci
fiek mikro-organisme, dat in 1871 door Armaucr 
Hansen werd ontdekt, door hem bacillus leprae 
werd genoemd en in 1879 door A. Neisser nauw
keuriger werd bestudeerd. Ondanks de vele daar
omtrent bestaande mededeelingcn is het nog aan 
niemand met zekerheid gelukt dezen bacillus 
leprae in kunstmatige voedingsstoffen te kwec
ken. Er bestaat dus geen mogelijkheid om te 
trachten met reine culturen van deze mik robe 
bij proefdieren de ziekte experimenteel op t,c 
wekken. Bovendien is er geen enkel «lier bekend, 
dat met zekerheid besmet kan worden met ma
teriaal afkomstig van lijders aan lepra. Wel zijn

/ fCh
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LËMOET (jav.). Zie AGAS.
LËMONGAN. Zie LAMONGAN.
LEMPOEJANG (mal.,

ZINGIBER ZERUMBET.
LËMPOEJANG OETAN KËTJIL

Zie GLOBBA.
LËMPOEJANGAN. Onderdistrict van het tot 

het Sultansgebied behoorende gedeelte van de 
hoofd plaats Djokjakarta, residentie van dien 
naam.

JAV., SOEND.). Zie

(mal. mol.).
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op hoogerc antropomorpho apen in die richting 
proeven genomen, maar tot een echte lepra 
is het ook bij deze dieren niet gekomen. Do 
zoogen. rattenlepra (Sterfansky o. a.) is vermoe
delijk een geheel andere ziekte dan de lepra van 
den mcnsch. Ook proeven met besmetting op 
menschen genomen bleven zonder resultaat. Het 
afdoende bewijs, dat de bacillus leprac werkelijk 
als de oorzaakder ziekte moet worden beschouwd, 
is dus nog steeds niet geleverd. Daar echter in allo 
landen, waar lepra voorkomt, bij de lijders aan 
deze ziekte hetzelfde inikro-organisme wordt ge
vonden, kan twijfel omtrent het oorzakelijk ver
band tusschen de bestaande ziekteverschijnselen 
en de in het lichaam gevonden bacteriën niet 
ernstig worden volgehouden. De lepra-bacillen 
komen in het lichaam van den lepralijdor bui
tengewoon verspreid voor. Van bijzonder ge
wicht is het voorkomen dezer bacillen in het 
neusslijm van de lijders, en in den etter van ver
weckte lepraknobbels. In onze koloniën komt 
lepra veelvuldig en nagenoeg overal voor. In 
] 911 werd het aantal lijders op Java en Madoera 
alleen geschat op 10 000. Ook onder de Vreemde 
Oosterlingen, halfbloeden en volbloed Europe
anen wordt zij aangetroffen. De ziekte wordt 
door den inlander met verschillende namen aan
geduid: sakit besar, kapoei. koesta, badam, 
këdal, op Am bon potar, in het Javaansch boe- 
doeg en boedoeg basoe, bij de Chincezen taij-ko 
of hongtai.

De beide hoofdvormen, waaronder de lepra 
voorkomt, zijn de zoogen. Knobbellepra (lepra 
tnberosa) en de zenuwlepra (lepra nervosa), 
die, omdat zij gepaard gaat met vlekken en 
gevoellooze plekken, ook wel lepra maculo- 
anaesthelica genoemd wordt. Uit de combinatie 
der beide vormen ontstaat de gemengde lepra 
(lepra mixta), bij welke zoowel knobbels als 
vlekken en gevoellooze plekken worden aan
getroffen.

De lepra begint altijd met vlekken, waaraan in 
den aan vang niet te zien is welke van de genoem
de ziekte vormen zich zal ontwikkelen. Zij komen 
het meest voor op het gezicht, de ledematen 
(vooral op de strekzijden), de billen en den romp. 
In het begin zijn zij waarschijnlijk alle licht rood 
gekleurd en worden later donkerder gepigmen- 
teerd of kleurloos, of gaan ovor in infiltraten. Bij 
do zenuwlepra treedt do pigment at ie op den 
voorgrond, zoodat men daarbij dikwijls slechts 
gepigmenteerde vlekken aantreft, die hetzij da
delijk als zoodanig zijn ontstaan, hetzij zich uit 
slechts korten tijd bestaan hebbende hyporao- 
mische vlekken ontwikkeld hebben. Bij de knob
bellepra zijn de vlekken meer hyporacmisch en 
ontwikkelen zich daaruit later infiltraten, pig
ment vlekken en kleurlooze vlekken. Gewoonlijk 
gaan aan hef uitbreken der ziekte verschillende 
verschijnselen vooraf, zoogen. prodromen, dio 
echter lang niet altijd optreden en van zeer ver
schillend karakter zijn.

Knobbellepra (lepra tuberosa s. nodosa). Karak
teristiek voor dezen vorm dor ziekte zijn de in
filtraten on knobbels (lepromen), die zich nu eena 
uit de reeds genoomde vlekken, dan weer onaf
hankelijk van deze onder koortsaanvallen ont
wikkelen, meestal eerst nadat de ziekte reeds 
ccnigc maanden, soms zelfs jaren heeft bestaan. 
Hot gelaat ondergaat meestal een belangrijke 
verandering: de wenkbrauwen worden verdikt

en loopen ineen, gescheiden dooreen paar dikke 
loodrechte plooien, en bedekken min of meerde 
oogleden; de huid van het voorhoofd is verdikt 
mot diepe, onregelmatige rimpels en grootere of 
kleinere knobbels; de lippen worden dikker, de 
kin soms vierkant, de wangen nemen toe in vo
lumen en de verdiepte ncuslipplooien geven aan 
het gelaat een huilerige uitdrukking; de neus 
wordt broeder en platter; de ooren zijn ver
groot en met knobbels bedekt, evenzoo de oor
lellen. De wenkbrauwen, oog- en baardharen 
vallen geheel of gedeeltelijk uit. Tengevolge van 
de genoemde veranderingen krijgt het aangezicht 
eenige gelijkenis op dat. van een leeuw (facies 
loontina). De lepromen blijven gewoonlijk jaren 
lang bestaan, soms tot den dood toe. In andere 
gevallen treden daarin veranderingen op. Zij 
kunnen óf geresorbeerd worden, waarna een 
vlak, weinig zichtbaar litteeken overblijft; door 
overgang in fibreus bindweefsel hard en vast 
worden, en dan als zoodanig blijven voortbe
staan; óf veretteren. Het meest treedt op ver
zwering, vooral aan de voeten, onderbeenen, 
knieën, handen en elbogen, dus voornamelijk 
aan die deelen, die het meest zijn blootgesteld 
aan traumata en secundaire infectie.

Dezelfde veranderingen als in de huid voorko
men, treden op in het slijmvlies van neus en 
mond, het verhemelte, de keel en den slokdarm. 
Door de vorming van infiltraten en knobbels 
worden de neusgangen nauwer, terwijl reuk- en 
smaakzin, ondanks ver voortgeschreden veran
deringen, onveranderd blijven; de stem wordt 
heesch en klankloos (vox rauca leprosa), de 
ademhaling, het kauwen en slikken bemoeielijkt, • 
zoodat de natuurlijke vocdselopname nagenoeg 
onmogelijk wordt en er ook wel stikkingsgevaar 
optreedt.

De op de slijmvliezen voorkomende infiltra
ten en knobbels hebben vooral een groote nei
ging tot verzwering. Ook de oogen kunnen door 
de ziekte worden aangetast, alsmede de geslachts
organen, de longen en het darmslijmvlies.

De duur van dit lijden wordt gemiddeld op on
geveer 12 jaren geschat: de dood is een gevolg 
van uitputting.

Zenuwlepra (lepra nervorum s. maculo- 
anaeslhetica). Ook bij dezen vorm der ziekte 
ontstaan eerst vlekken, dio meestal regel
matiger zijn dan bij de knobbellepra, soms sym
metrisch. De pigmentatio der vlekken treedt op 
den voorgrond, do infiltratie is meestal gering. 
Soms begint de zenuwlepra met blazen (pem- 
phigus loprosus) op hand- en voetruggen, knieën 
en elbogen, en dan gewoonlijk op reeds bestaande 
vlekken. Deze blaren treden meestal plotseling 
op, vergezeld van koorts. Hun inhoud is helder 
geel, later troebel; de grootte wisselt af van die 

een erwt tot die van een duivenei. Wanneervan
do blaar borst komt het rctc Malphigi bloot, dat 
indroogt tot een afschilfcrende, roodo of violette 
vlok, die later verandert in een witte vlek met 
donkeren rand. Soms ontwikkelt zich uit de 
blaar een zweer mot spekachtigen bodem, waarop 
zich langzamerhand een korst vormt, onder 
welke do zweer geneest, onder achterlating 
een helderwit of parolmoerglanzend litteeken, 
omgeven door een smallen, donker gekleurdon 
rand. In de reeds genoemde vlekken, maar ook 
op andere plaatsen, waar geon vlekken zijn, 
komt het tot vermindering, later tot geheel ver-

van
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tusschen deze tijdstippen verliepen. Do lepra 
wordt in het algemeen gehouden voor een ziekte, 
die niet voor genezing vatbaar is. Onder do 
vele middelen, die in den loop der tijden zijn aan
gewend, moet in de eerste plaats genoemd wor
den oleum chaulmoogra of oleura gynocardiae, 
daar menigmalen van behandeling hiermede 
zeer goede resultaten zijn gezien. Het is een vet
tig product, verkregen door uitpersing der zaden 
van een boom uit de familie der Bixaceac. Vol
gens sommige schrijvers is deze de Gynocardia 
odorata, volgens anderen de Gynocardia Prainii. 
Beide hoornen groeien op het vaste land van 
Indië en in onzen Archipel. Als het werkzame 
bestanddeel wordt beschouwd het aeidum gyno
cardiae. De olie wordt zoowel uit- als inwendig 
toegepast.

Behalve dat de geneeskunde naar middelen 
moet zoeken om de lepra te genezen bij het indi
vidu, dat met die ziekte is besmet, rust op do 
gemeenschap, d. i. op den Staat, de plicht naar 
maatregelen te zoeken, die een uitbreiding dor 
ziekte voorkomen, en haar zoo mogelijk uitroeien. 
Volgens de algemeene opvatting der deskundigen, 
samengekomen op de le Lepraconferentie te Ber
lijn in 1897, op de 2e Lepraconferentie te Fer- 
gen in 1909, en op de le Vergadering der Far 
Eastern Association of tropical medicine te Ma- 
nila in 1910, is het eenige middel om met vrucht 
de lepra te bestrijden de verplichte afzondering, 
die niet anders mogelijk is, dan wanneer daar
mede een verplichte aangifte gepaard gaat. Die 
afzondering moet plaats hebben in afzonderlijk 
daarvoor opgerichtc kolonies. Do Regeering van 
NedcrI. Indië heeft zich tot nog toe van die con
clusies niet veel aangetrokken, en laat de le- 
pralijders vrij rond loopen, zonder dat eenig toe
zicht op hen wordt uitgeoefend. Wel zijn er op 
verschillende plaatsen in Ned. Indië zieken
huizen J), in den laatsten tijd ook onder beheer 
van hef Leger des Heils, waarin lopralijders kun
nen worden verpleegd, maar hun opname daar 
is geheel vrijwillig en zij verlaten die inrichtin
gen weer wanneer het hun goed dunkt. Het eeni
ge, wat de Regeering deed, was het nemen van 
een besluit in 1907 (G. B. dd. 23 October 1907 
no. 40), waarbij werd medegedeeld, dat de lepra 
voortaan als een besmottelijke ziekte moest wor
den aangemerkt, maar maatregelen, om de be
smetting te beteugelen of te voorkomen, bleven 
achterwege. En toch werd eenmaal in onze Kolo
niën een geheel andere weg gevolgd. Merkwaardig 
is het, dat onze voorvaderen reeds in de J7c eeuw 
ten opzichte van de lepra op hetzelfde standpunt 
stonden, als door de eerste autoriteiten op dat ge
bied werd ingenomen in de 20e eeuw, blijkens de 
conclusiën op do bovengenoemde conferenties 
genomen. De Hollanders vonden bij hun komst, 
op Java aldaar reeds lepra. Uit den eersten tijd

*) De thans in Ned.-Indië bestaande leprose- 
rieën zijn:

Leprozen gesticht Semaroong te Soerabaja, 
leprozengesticht te Lagoeboti en Sitocmba (Ta- 
panoeli),leprozenkolonieop het eiland Po Amat 
(Atjéh en Ond.j, leprozenasyl op het eiland Sa- 
lor der Sepeken-archipel (Madoera), leprozen- 
kolonio Donorodjo (Semarang), leproscrio op 
het eiland Si Kakap (Riouw en Ond.) en voorts 
de leprainrichtingen onder beheer van het Le
ger des Heils (zie LEGER DES HEILS).

dwijnen van de sensibiliteit. Deze gevoelloosheid 
is niet gebonden aan het gebied van bepaalde 
zenuwen; zij breidt zich langzamerhand uit, 
zoodat ten slotte geheelc ledematen, en ook ge
deelten van den romp, gevoelloos zijn.

Reeds bij het begin der ziekte treedt op ver
mindering van pijn- en temperatuur-gewaarwor- 
ding. De tot de aangedane lichaamsdeelen behoo- 
rendc zenuwen zijn verdikt; welke verdikking 
het belangrijkst en het meest menigvuldig kan 
worden waargenomen aan den nervus ulnaris en 
den nervus auricularis magnus. In den aanvang 
zijn do zenuwen zeer gevoelig voor druk en be
staan er ook zenuwpijnen. De spieren worden 
atrophisch, voornamelijk die van het gelaat, de 
handen en de voeten. Door de atrophie van de 
gelaatspieren verliest het gelaat alle uitdrukking 
en krijgt iets stompzinnigs; de handen worden 
dikwijls klauwhanden. De huid wordt dun, droog, 
ruw, glansloos, schilferig, rimpelig, en kan in 
groote plooien worden opgenomen, of aan de 
vingers en teenen glanzend en glad, zonder eenigo 
plooivorming. Aan de beenen en handen treden 
dikwijls zuchtige zwellingen op, zoodat deze ge
zwollen en blauw er uit zien. Aan de onderbee- 
nen ontwikkelen zich elephantiastische verdik
kingen, soms alleen aan de teenen, doch ook wel 
tot halverwege de kuiten. De haren worden droog, 
broos, en vallen uit; het uitvallen der wenk
brauwharen is dikwijls een zeer vroeg optredend 
verschijnsel. De nagels worden ruw en veranderen 
in bruinachtige, dikke, misvormde, brokkelige 
massa’s, of zij worden dun en vallen uit. Later 
treedt op neiging tot verzwering, voornamelijk 
aan de strekzijden der vingers en handen en aan 
de voetzolen (mal perforand du pied). Door het 
in de diepte voortwoekeren der zweren komt het 
tot afvallen van stukken van vingers en teenen, 
of van geheele vingers en teenen, zelfs hoogst 
enkele malen van een hand of een voet (lepra 
mutilans). De gemiddelde duur van het verloop 
dezer ziekte, waaraan ook door algeheele uit
putting een einde wordt gemaakt, is 18 jaren, 
ofschoon er vele gevallen bekend zijn, waarbij de 
ziekte veel langer heeft bestaan.

De lepra mixta vereischt geen afzonderlijke be
schrijving, daar bij dezen vorm der ziekte zoowel 
verschijnselen van knobbel- als van zenuwlepra 
voorkomen.

Lepra ontstaat door besmeteing van bui
ten af met den lepra-bacillus. Dat de erfelijk
heid bij deze ziekte een rol zou spelen,wordt 
door slechts weinigen meer aangenomen: feiten 
toch, die als steun voor zoodanige meening zou
den kunnen worden aangevoerd, ontbreken zoo 
goed als geheel, en de enkele, die daarvoor zou
den kunnen pleiten, laten in de meeste gevallen 
een veel eenvoudiger verklaring toe. Voor de be
smettelijkheid dezer ziekte zijn daarentegen in 
den loop der eeuwen zoovele bewijzen bijeenge
gaard, dat twijfel daaraan geen enkelen redelij
ken grond meer heeft. Op welke wijze de lepra 
van den eenen mensch op den anderen wordt 
overgebracht, is een vraag waarop tot het huidig 
oogenblik het antwoord niet met zekerheid kan 
worden gegeven. Dit zal wel in hoofd zaak hieraan 
moeten worden toegeschreven, dat tusschen het 
ydstip waarop de besmetting plaats heeft on 

aat, waarop de eerste verschijnselen der ziekte 
zich openbaren, meestal zeer geruime tijd ver
loopt: gevallen zijn bekend, bij welke 17 jaren
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hunnor vestiging aldaar stammen mededcolingon 
en goede beschrijvingen dezer ziekte, van Jacob 
Bontius (De Medicina Indicorum, Leiden 1642) 
en van Willem ten Rhijno (Verhandelingho van 
de Asiatise Melaatsheid, Amsterdam 1687). Hoe 
de lepra in Oost-Indië is gekomen, kan niet met 
zekerheid worden aangegevon. Egypte, in het 
bijzonder het gebied van den Nijl, is reeds van de 
oudste tijden af bekend als de landstreek, waar 
de ziekte veelvuldig hccrschto. Volgens een pa
pyrusrol, gevonden door Brugscli, hcerschte de le
pra daar reeds 2400 j. v. Chr., volgens Engel 
Beij reeds omstreeks 4260 j. v. Chr. Of van Egyp
te uit de verspreiding der ziekte heeft plaats ge
had, is moeilijk na te gaan, ja zelfs wordt er van 
andere zijden aan getwijfeld of werkelijk reeds 
zoo ver in het verleden lepra in Egypte voor
kwam en gemeend, dat zij integendeel eerst in 
de laatste eeuwen v. Chr. uit Xndië daarheen zou 
zijn overgebracht. Hoe het zij, een feit is, dat bij 
de vestiging der Hollanders in Indië zij aldaar 
lepra hebben aangetroffen, en dat door de on
rustbarende toename dezer ziekte te Batavia in 
de tweede helft van de 17e eeuw de aandacht 
van de regeering op haar is gevestigd. Volgens 
Dr. C. Swaving werd deze belangrijke toeneming 
veroorzaakt door den grooten stroom van krijgs
gevangenen, die tengevolge van de vele verove
ringen op de Portugeczen naar Batavia werden 
gevoerd. Ook de emigratie van vele bewoners 
van China, dat van oudsher als een echt lepraland 
bekend is, naar Batavia, wordt door dezen schrij
ver aangemerkt als een der oorzaken. Die toe
loop was zoo groot, dat zelfs op verzoek van de 
Chincesche Officieren en eenige voorname Chi- 
neezen, op den 21en Mei 1690 maatregelen wer
den genomen, ten einde den toeloop van „aller
hande geboeften van Chineezen” te stuiten. Van 
Dorssen beschouwt als derde oorzaak van de 
groote uitbreiding der lepra: de ophooping van 
een groot aantal menschen, tengevolge der ge
noemde eerste twee oorzaken, binnen de muren 
der stad Batavia. Reeds te dien tijde werd lepra 
niet alleen onder de inlandscho bevolking waar
genomen, maar ook onder Europeanen, terwijl 
voorheen onder hen „van deze besoekingc ondor- 
Jing niet geweten was” (ten Rhijnc). Van de Eu
ropeanen werden voornamelijk zij aangetast, 
die in Indië geboren waren, een waarneming, die 
ook nu nog geldt, ofschoon erop het huidig oogen- 
blik reeds menige Europeesche lopralijder in Indië 
rondloopt, die niet in de tropen geboren werd.

Reeds omstreeks 1655 werden te Batavia een 
paar lijders aan lepra „op ccno dor eilandjes” op 
de rcede onderhouden. Doch in 1667 werd het 
Leprozenhuis, bezijden don weg van Angké en 
ongeveor een uur gaans Westwaarts van de stad 
gelegen, betrokken. Bij besluit van 20 Moi 1667 
werd bepaald „dat alle degene die onder onso ge- 
hoorsaemheit sorteeren, ondo hun met do bo
vengenoemde siekte besmet vinden, haer sullen 
aangeven endc bekent maeken bij Sr. Jacob 
Orcmer, regent van ’s comps. hospitaal hier ter 
stede, om aldaar door ervaren medicijns govisi- 
teert te worden.” Het werd dus aan do lijders 
opgedragen zich zelf aan te geven, een lastgeving 

lang niet alle voldeden. Deze vrijwillige 
aangifte, gevolgd door vrijwillige afzondering, 
had niet het gevolg, dat men zich daarvan had 
voorgestold, zoodftt elf jaren later schepenen van 
Batavia aan de Hoogo Regeering adviseerden:

„allo degene, die met die jammerlijeke endc clcn- 
digc sicckte van Lazorijo besmet onde besocht 
sijn, die Godt betert zedort eenige weijnige jaeren 
seer is toogonomen, ’t cnomael uijt de stadt te 
weren, endc voor die arme beklaeglijeke men
schen buijten de stadt een bcquame gclcgent- 
heijt te ordonneren”. Want hot Lazarushuis te 
Angké, hoewel ook buiten de stad gelegen, werd 
om verschillendo redenen geen „bcquame gelc- 
gentheyt” meer geacht, voornamelijk wel omdat 
het nog te dicht in de bewoonde buurt lag, en 
omdat „door wasschen en plasschen” der leprozen 
in de Angkésche rivier „hot water door dit ver
gift bcsoedelt zijnde, de gesondon kan besmet
ten” (Dr. ten Rhijnc). Den 12en Meil7ö9werd 
besloten „naerdemaal die droeve sieckten i.ogh 
al dagclijcx onder dese gemeente, eer schijndt 
toe dan af te nemen,” het Leprozenhuis op een 
der eilanden buiten do reê van Batavia te plaat
sen, on wel op het eiland Purmercnd, zijnde „de 
bequacmste en nutste gelegentheijt tot alsulckes 
ommeslag, leggende niet verre en maer een ca- 
nonschot omtrent van het eiland Onrust”. Aldus 
besloten zijnde werd de bouw van hetXéprozen- 
huis op het eiland Purmerend op den 6en Juni 
1679 aan besteed, en konden in de maand Sep
tember 1681 „de siecken” van het oude „in het 
nieuwe melaatshuijs” overgebracht worden/Bij 
resolutie van Gouverneur Generaal en Rade/

)

&

van
Indië van 14 Augustus 1681 waren 3 doctoren en 
2 chirurgijns aangosteld tot het instellen van een 
onderzoek naar de „met lazarij” besmette perso
nen te Batavia, die „sonder vordcre contradic
tie” móesten worden „opgebracht” (van der 
Chijs. Nederl. Ind. Plakaatboek, deel III blz. 73). 
Bij extra-ordinairc vergadering van 15 Januari 
1682 hield de regeering besprekingen omtrent 
de nader te nomen maatregelen tegen „de droe
vige en besmettelijeko sieckte van laserije, de- 
welcke, Godt betert, tegenwoordig al vcele 
schijnt te dominceren”, on besloot den respectïe- 
ven Wijkmeesters „soo binnen als buiten de stad” 
maandelijks een rol van alle personen, die ver
dacht werden „met die droevige quale beset ofte 
besmet te wesen” in te dienen, welke verdachten 
alsdan op een bopaalden dag zouden compnree- 
ren „hetsij binnen des Ed. Comps. hospitaal, ofte 
wel binnen het stadthuys ofte elders, ende daor 
dan door do daartoe express gecommitteerde 
practisijns govisiteert en van derselven bevin- 
dinge een waeragtigh rapport naor consciëntie 
gedaan te werdon, om dan wijders nae gelegent
heijt van saeckcn daarinno te konnen handelen”. 
Bij „luijden van fatsoen” zou do visitatie „ten 
haeren huijse” geschieden, (v. d. Chijs, Ned. Ind. 
Plakaatboek III, blz. 75).

Uit hot boven medcgedeeldo blijkt, dat in 
do 17e eeuw in onzo koloniën de verplichte 
uangifto en do vorplichto afzondering der lijders 
aan lepra door do Regeering waren aangenomen. 
Dat dio afzondering streng word doorgevoord, 
blijkt uit de Instructie voor het Leprozenhuis, 
waarvan art. 38 luidde: „Niemand sal sonder 
vorloiï van don binnenregont vormogon van ’t 
eijlandt oif elders heon te gaen, off, permissie 
bekomen hebbende, langer wegh blijven, als den 
tijd, die hom vergunt sal sijn”.

In do verdere bozittingen werden ook lopro- 
seriën opgericht, o.a. in 1697 to Malaka, 1701 op 
Ambon, 1708 op Ceylon, 1724 op do kust van 
Malaba r.

I
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roorten op Oost-Java, na den dood van Vorst 
Erlangga (ca. 1045 A.D.), en vóór liet opper
machtig worden van Daha = Këdiri, met 
Vorst Djajabaja (ca. 1135 A.D.). Dat toch 
deze Fatimah, dochter van Maimoen, eene 

betcekenis is geweest, blijkt niet

Het kan niet do bedoeling zijn hier uitvoerig do 
geschiedenis van de lepra in onze koloniën weer 
te geven. Met het medegedeelde werd slechts 
beoogd aan te toonen, dat de Hollanders in de 
17e eeuw aldaar met hunne maatregelen tegen 
de lepra werkzaam waren in den geest van hen, 
die in do 20e eeuw dezelfde maatregelen eischten, 
en door wier toepassing het gelukt is in Noorwe
gen in een tijdsverloop van 40 jaren de ziekte 
nagenoeg te doen verdwijnen. Men is onwil
lekeurig geneigd te gelooven, dat, ware het stel- 

strenge afzondering niet verlaten, 
de meening, dat

persoon van 
alleen uit die tombe en dien grafsteen met 
inscriptie (van (5 regels, waarvan r. 3—5 het 
duidelijkst), maar ook uit het feit, dat die graf
steen lag tussohen 3 andere (ten Westen) en 
1 (ten Oosten), doch deze 4 alle zonder inscrip
tie. Thans is deze grafsteen, tijdelijk overgebracht 
naar Batavia, weer op de oude plaats. Over de 
schriftkarakters luidt het oordeel van Dr. van

sel van
om plaats te maken voor 
liet besmettingsgevaar bij lepra niet bizonder 
groot is, de ziekte in onze koloniën nooit de 
uitbreiding zou hebben gekregen, die zij er 
thans heeft. x)

Literatuur. B. Scheubc. Die Krankhciten der

Bercbcm, den Zwitsersehen epigraaf: „La pa- 
laéographie de cette inscription est extraordi- 
nairement eurieuse; a clle soule, elle mérite 
une étude.”

warmen Liinder. — J. D. Kayser, Voordrachten 
over tropische huidziekten. Batavia 1911. — 
J. M. H. van Dorssen. De Lepra in Ncderlandsch 
Oost-Indië, tijdens de 17c en 18e eeuw, Genees
kundig Tijdschr. voor Ned. Indië, deel 37, 1S97. 
— J. de Haan, Het Lepra vraagstuk in Ned.-

Zio het eerst: Oornets de Groot Sr. in zijn 
Verslag over de residentie Grissce in 1822, 
Tijdschr. v. N.-I. 1852, II, p. 411; dan uitvoe
rig Brumund in zijne Bijdragen tot de kennis 
van het Hindoeïsme, Verh. Bat. Gen. XXXIII 
(1868), p. 184—186; de beschrijving der 
tjoengkoeb door Knebel in Rapporten Co mm. 
Oudheidk. Ondcrz. 1907 (1909), p. 255— 
250; en de korte aanteekening door Rouffaer 
in Bijdr. Kon. Inst. 68 (1913), p. 424 noot 
2 over twee verschillende lezingen van het 
jaartal der inscriptie, waarvan echter die 
door Dr. van Berchem toch de juiste is 
gebleken.

y-^ndiê'. Feestbundel Geneesk. Tijdschr.. voor Ned. 
J' Indië 1911.

LEPTOSPERUM AMBOINENSE BI., fam. 
Myrlaccae. Gëlam boekit (mal.), Kajoe papoea 
(mal. mol.). Lage boom of heester. Van het 
hout maakt men wandelstokken. Een aftreksel 
van de bladeren is een middel tegen de koorts. 
Vermoedelijk dezelfde soort is L. javanicum, 
Kajoe poetih lemboet (mal.), waaraan de naam 
ook op de gelijkenis met Kajoe poetih wijst, 
en die alleen op den Gëdé voorkomt.

LËRAK (mal., jav.). Zie SAPINDUS RA- 
RAK.

LÈRAN. NHistorisch zeer belangrijke plek op 
Öosl-’Java, 6 K.M. ten N.IV. van Gresik (niet 
„zes paal west”, zooals gedrukt staat bij Bru
mund), op ongeveer gelijken afstand van de 
brug over de Solo-rivier; aangezien hier, in 
een graftombe (tjoenykocb) van zwak Hindoe- 
jav. stijl, de oudst bekende Arabische inscrip
tie van Java is gevonden. Hoewel nog niet in 
haar geheel gepubliceerd, werd haar jaartal 
door Dr. Max van Berchem in 1909 voor het 
eerst gelezen als „Vrijdag 7 Radjab 495 (5 + 
90 -f 400) Hidjra”, uitkomend op Zondag 
(sic) 27 April 1102, en den naam vermeldend 
van eene „Fatimah bint Maimoen bin (al-Qahir 
billah?)”. Dit is dus de grafsteen van de zgn. 
Poetri Dewi Swari, waarvan de Javanen fa
belen dat zjj geleefd zou hebben in don tijd 
van den zgn. „Eersten” Apostel des Islams 
op Java, Malik Jbrahim te Gresik; wiens dood 
echter ruim 3 eeuwen later viel, daar zijne 
grafsteen vermeldt „Maandag 12 Rabingoe- 
lawal Hidjra 822” = Zaterdag (sic) 8 April 
1419. Zie voor die fabel o. a. Vetli’s Java, 
2en druk, 1 (1896), p. 229—232.

Integendeel staat nu voorlaan vast, dat do 
oudste poging tot Islamiseering van Oost- 
Java minstens teruggaat tot den tijd van be-

r
G.P.R.

LÉRËNG (KALI). Naam der smalle rivier
vormige lagune in Bagelèn (res. Kedoe), die 
vroeger het water der rawa Wawar af voerde naar 
de monding der Bogowonto, dooreen duinreeks 
van de zee gescheiden. De Bogowonto-inond 
werd door de inlanders vroeger als do voortzet
ting van de Lërëng, die dus als hoofd rivier 
werd aangemerkt, beschouwd. Dit zou liet gevolg 
geweest zijn van het verbod, voor de prinsen 
van Mataram bestaande, om de Bogowonto 
(zie aldaar) overtetrekken; toen Dipa Negara, 
vóór zijne onderwerping, met den generaal De 
Koek een mondgesprek wilde houden, werd dit 
gedeelte der rivier voor den overtocht gekozen 
en dus niet de Bogowonto, maar de Lërëng over
getrokken. Sedert jaren is de rawa Wawnrdroog- 
golegd on bovat de Lërëng nog alleen water bij 
bandjirs. In den oostmoesson wordt er geregeld 
rijst geoogst.

LERLERAT (Kei-ei!.). Zie M ELI WIS.
LËSNOE (jav.). Zie MEL00J1IA INDIOA.
LËSTI. Linker zijrivier van de Brantas, 

ontspringt op den G. Djëmbangan en valt 
ten Z. van Këpandjèn, afde ling Malang, in de 
Brantas.

LÈTAH BADAK (sound.). Zie OPÜNTIA. 
LÈTIGROEP (LÈTI-EILANDEN). Groep 

eilanden in de Banda-zec, deel uitmakende van 
de zoogenaamde Zuidwoster-eilanden, gelegen 
tussehen 127° 30' en 128° 30' O.L. en 8° 5' en 
8° 20' Z.B., bestaande uit de eilanden Lèti, 
Moaen Lakor, en beboerende tot do ondcrafdee- 
ling Wètar der afdeeling Zuid-Timor en Eilanden 
(residentie Timor en Ond). Lèti en Moa doen 
zich voor als een aaneenschakeling van niet 
zeer hooge, ontwoude heuvels, rijzen steil uit 
zee op, hebben slechts weinig strand on worden 
omgoven door naakte, hooge rotsen. Lakor is

'i

van

M Volgens de jongste mailberichten bij 
het ter perse gaan van dit artikel trad met 
ingang van 1 Februari 1918 eene ordonnantie 
in werking, ten doel hebbende het 
zamelen ven

ver
ve r-gegevens aangaande de 

spreiding van de lepra in Ned, Indië.
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ken zij deze met een slendang.. Versiersels, als 
arm- of bcenringcn, worden weinig gedragen; 
oorringen in ’t geheel niet. Do mannen dragen 
als eenig versiorscl een smallen haarband 
hot blad van don lontarpalm; bij feestelijke 
gelegonhedon versieren do vrouwen zich met 
zeer dunne zilveron of gouden platen op de 
borst.

De bevolking is overal in scherp afgescheiden 
standen verdeeld: in de marna of aanzienlijken, 
de pore (boor) en den derden stand, die met den 
naain van stam wordt aangeduid en waartoe 
de afstammelingen der vroegere slaven (ate) 
thans ook gerekend worden. De mama’s wa
ren vroeger de eenige grondbezitters; de pore’s 
zijn leenmannen, die in den loop der tijden vrij 
werden. Huwelijken in denzelfdcn stand wor
den gesloten zonder betaling van bruidschat; 
bij mésalliance wordt een zekere som betaald 
en volgen do kindoren den stand der moeder. 
Het erfrecht verschilt op de eilanden: op Jloa 
erft do oudste zoon, op Lakor de zusterszoon en 
volgen dezelfde personen in waardigheden op. 
Op Lèti erft de vrouw slechts do tijdens het 
huwelijk verkregen goederen; de familiegoede- 
ren orvon de zusters of hare kinderen. Waar
digheden gaan daar over op den man der oudste 
dochter. -ii- }

LÈTI (LETTI). Dit eiland, tot de Zuidwester- 
eilandon on meer in hot bijzonder tot de Lèti- 
groep (Zie aldaar) belioorende, groot 141 K.M*., is 
een heuvelland uit een aaneenschakeling van koe- 
pclvormigo heuvels bestaande en omgeven door 
een strook tcrrasland van 8 tot 20 M. hoogte, waar
van de ondergrond grootendeels uit rifkalk be
staat en dat op de meeste plaatsen zeewaarts 
met een steilen rand eindigt. De Oostelijke 
heuvelreeks is hooger dan de Westelijke, zij 
bevat do twee hoogste heuvels: den Woearla- 
wan (337M.) en den Watoepocs(327M.).In den W.- 
moesson zijn er geen veilige reeden,doch in den 0.- 
moesson en de kenteringsmaanden kan Ser- 
waroe op de N.kust als ankerplaats dienen. 
Tengevolge van den geringen regen val is Lèti over 
het nlgomeen zeer dor; soms gaat een jaar voorbij 
zonder dat er een droppel regen valt. De bewoners 
verhuizen veelal tijdelijk naar het naburige 
Moa. Toch wordt overal tusschon do steen- 
achtige, met gras bewassen heuvels, waar maar 
een weinig teelaarde gevonden wordt, door de 
bevolking djagoeng, katjang, ook wel roodo 
rijst en katoen geplant; lontarpalmen en klap- 
porboomen lovoren ook voedsel aan de bovol- 
king. Een slecht soort mungifcra sylvatica wordt 
in groote hoeveelheid op Lèti gevonden; in 
tijden van schaarschto worden de pitten der 
mangga’s, gedroogd en daarna in stukken gesne
den en gokookt, in groote menigte door de be
volking genuttigd. Do veestapel is van veel 
belang; aan do Z.zijde van het eiland worden de 
beste weiden gevonden. Eigenaardig is het dat de 
bevolking, ofschoon overvloed van slachtvco be
zittende, do voorkeur geeft aan kondcnvlccsck. 
De bevolking (waarover zie LETIGROEP) 
werd in 188S op 7500 zielen geraamd, van welke 
bijna 800 Christenen. Thans maken do Chris
tenen de helft der bevolking uit. Deze bewoont 
verschillende kampongs, die alle — met uit
zondering der Christondorpen Serwaroe on Serai, 
— gelegen zijn op opgehevon koraalriffen aan het 
strand, met 10—-12 M. hooge steile wanden, on

vlak. De vruchtbaarheid van den bodem is 
gering.

De handel is onbeduidend, daar do eilanden 
zoo weinig hulpbronnen bezitten; allcon Lèti 
is belangrijk door oen niet onbeduidondon vee
stapel, waarvan uitvoor plaats heeft naar Koe
pang. Het eiland wordt eens in do maand door 
do booten der Paketvaart-maatschappij aan
gedaan. Zie voor verdore bijzonderheden on de 
literatuur op de namen der eilanden

Do inlieemsche bevolking staat nog op 
lagen trap van beschaving; toch beginnen onder 
den invloed dor zending en van het Europcesch 
bestuur zachtere zeden op do eilanden te 
hocrschon en laat do bevolking het dragon van 
wapenen na. Haar ceredienst bestaat, evenals 
op de Tanimbar, Timorlaut-, Babar- on Sër- 
matagroepen, uit do vereering van de zon 
(Oepoe-lora, heer zon), als hoogste godheid, 
tevens als het mannelijk beginsel, dat de aarde 
bevrucht, waartoe hij eens in het jaar neder
daalt. Als symbool van Oepoe-lera worden 
lampen van klapperbladoren aan de huizen 
opgehangen en tevens aan den waringinboom 
(hier noenoo geheeten), die in het midden van 
elke heidensche negorij wordt aangetroffen. 
Daar is ook een groote platte ste-m, die als 
offertafel dienst doet, en waarop vroeger ook de 
koppen van gesnelden geplaatst worden. Als 
tusschcnpersonen, dio do wenschen der sterve
lingen aan Oepoe-lera zullen overbrengen, wor
den de geesten vereerd; in de eersto plaats de 
ziel van den stichter der negorij, die in een beeld 
(ornoeso) huist, dat dicht bij den heiligen boom 
geplaatst is. Ieder huis heeft verder zijn be
schermgeest, die in een beeldje huist, dat voor 
in den gevel gezet wordt, terwijl voorts van 
iedcron afgestorvene een beeldje vervaardigd 
wordt, dat op den zolder bewaard wordt en 
waarin de zielen (nit.oe), na het brengen van 
offers, tijdelijk verblijf nemen. Eigenaardig is 
hot, dat ook de Christenen nog zulke beeldjes 
vervaardigen, maar met hooge hoeden op en 
op stoelen gezeten. Over het algemeen zijn do 
beeldjes op de Lèti-groop minder ruw bewerkt 
dan op de meer Oostelijk gelegen eilanden. 
Vergelijk Van Hoëvell, Int. Archiv für Ethn., 
Band VIII, blz. 133, Taf. XIV, Uebcr die För- 
men flor Göttorvorohrung auf den Süd-Westcr 
und Siid-Oster Inseln. Bij gelegenheid van de 
jaarlijkscho nederdaling van Oepoe-lera hebben 
groote feesten, poreka, plaats, waarbij varkens 
en honden geofferd en ware bacchanalicn onder 
den waringin gevierd worden. De lijken der 
dooden worden op al do Lèti-cilandon, in hur
kende houding in lijnwaad gewikkeld, in 
den grond begraven; bovendien worden op do 
Lóti-eilanden bij overlijden kleine prauwtjes 
gemaakt, die, van den noodigen leeftocht voor
zien, in zee gezonden worden om do ziel van den 
overledene naar een der naburige onbewoondo 
eilandjes of kuststreken over te brengon, waar, 
naar de meening dor bevolking, de zielen der 
afgestorvenen verblijf houden. Vergelijk voor 
afbeeldingen van mannen on vrouwen van 
Tanimbar en Aroe-eilandon Van Hoëvell, Int. 
Archiv für Ethn., Band X, Taf. XIV.

iJo kleeding dor mannen bestaat slechts uit 
oen smallen schaamgordcl (rewc); de 
dragen een zolfgewovcn kaïn (lawore), die boven 
de borsten wordt vastgemaakt. Soms bedok-
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ten van Indischen oorsprong in den archipel k 
verdeden in de volgende hoofdgroepen: ].

die zonder behulp van ladders moeten beklommen 
worden. De huizen staan er zeer dicht op en 
ordeloos door elkander en zijn op zeer lage palen, 
die der Christenen ook wel op den grond, ge
bouwd; zij dienen aan verscheidene huisgezin
nen tot woning. Het bestuur is doende de be
volking naar toegankelijker plaatsen te doen 
verhuizen. Een bcstuursassistent is te Serwaroo 
gevestigd onder den gezaghebber van de onder- 
afdeeling Wètar, der afdceling Zuid-Timor en 
eilanden, residentie Timor en O. Eens in de 
maand wordt het eiland bezocht door de booten 
der Kon. Paket vaart mij.

Literatuur: G. W. W. C. Baron v. Hoëvell in 
/T. Bat. Gen. XXXIII, bl. 200; Riedel, Do 

/ sluik- en kroesharige rassen, bl. 365; Het, eiland 
Lèti, T. A. G. 1916 no. 1 blz. 95; Jaarb. Mijn
wezen, 43e jaarg. 1914 Verh. Deel I, Uitk. Xed. 
Timor Exp. 1910—1912. Over de taal zie LETI-
NEESCHjA/1^ 7

LETTERSCHRIFT. Het schrift, waarvan de 
volken van den Indischen archipel zich bedienen, 
heeft drieërlei oorsprong. Sommige volken bezit
ten of bezaten eenmaal een alphabet, dat uit 
eene Indische schriftsoort zich ontwikkeld heeft 
en voorde behoeften van hun taaleigen pasklaar 
is gemaakt; andere bedienen zich van het Ara
bische alphabet, met eenige wijzigingen; bij nog 
andere volken is het Latijnsche schrift door de 
Europeanen ingevoerd. De oudste der ons be
kende scliriftproeven zijn uit Westelijk Java en 
uit Koetei op Borneo; het zijn steeninscripties in 
het Sanskrit, en wel in een Wenggi-schrift, dat te 
oordcelen naar de lettervormen, uit de 4de tot de 
6de eeuw onzer jaartelling dagteekent. De oudste 
gedateerde inscriptie van den Archipel, die van 
Bangka uit £aka 608, is in een moderner Wenggi- 
schrift, evenals de vroegste van Java, gevonden 
te Tjanggoe (Kedoe) en gedateerd in Qaka 654; 
beide zijn in het Sanskrit. De karakters ervan 
vertoonen een groote overeenkomst met de in 
Cambodja gebruikelijke in hetzelfde tijdperk en 
verschillen nog weinig van eenige Zuid-Indische 
alphabetten. Daarentegen draagt de Boeddhis
tische Sanskrit-inscriptie van Kalasan, van Qaka 
700, het kenmerk van het Nagarï, eene Noord- 
ïndische schriftsoort. Dit schrift is behalve voor 
Boeddhistische opschriften uit dienzelfdcn tijd 
nog slechts gebruikt op beelden uit de dertien
de eeuw en is eigenlijk op Java nooit inheemsch 
geworden; de Javaansche inscripties op steen en 
koper, die wij van de 9de eeuw af kennen, zijn in 
een alphabet, het zoogenaamde Kawi-schrift, dat 
verwantschap vertoont met de lettervormen, die 
wij in de inscriptie uit Tjanggal van 654 Qaka 
aantreffen. Al de latere vormen van het Javaan
sche schrift tot de hedendaagsche toe hebben zich 
trapsgewijze uit het Kawisehrift ontwikkeld. 
In de 10de eeuw ontmoeten wij eveneens in Ka- 
wi-schrift inscripties op Sumatra; in de veertien
de eeuw blijkt zich daar een verwant Suma- 
traansch schrift ontwikkeld te hebben. Evenals

au
men
de Javaanscli-Balinecsche groep, omvattende het 
Javaansche en het Balinecsche schrift; het eersto 
wordt gebruikt voor Javaanscli, Soendancesch en 
Madoereesch; het tweede voor Balineesch en 
Sasakscli; 2. het Batakschc schrift, dat met ge
ringe onderlinge verschillen voor do onderschei
den Batakschc dialelcten gebruikt wordt; 3. de 
Redjangsch-Lampongscho groep, waarmede het 
zg. Rèntjong (Zie aldaar), dat in enkele streken 
van Midden-Sumatra in zwang is om Maleisch 
te schrijven, groote overeenkomst heeft; 4. liet 
schrift der Makassaren, Boegincezcn, Endéhers 
en Bimaneezen; 5 de Philippijnsche groep van 
alphabetten, waarvan de inboorlingen zich eer
tijds bedienden voor het Tagalog, Bisaya, Iloko, 
Pampanga, Pangasinan, Bikol, doch die thans in 
onbruik geraakt zijn en vervangen door het La
tijnsche alphabet; alleen bij de Mangianen op 
Mindoro en bij de bewoners van het eiland Pala- 
wan is het oude schrift nog in eere. Al de genoem
de groepen hebben met elkaar gemeen, dat zo 
van Indischen oorsprong zijn; niet alleen zijn do 
karakters ontstaan uit Indische letterteekcns, 
maar ook het schrijfstelsel is op Indische leest 
geschoeid. Of enkele dier groepen onafhankelijk 
van elkaar hun ontstaan te danken hebben aan
een onmiddellijk uit Indie of Cambodja inge
voerd alphabet, dan wel of alle uit één ingevoerd 
alpabet, bijv. het Kawi-schrift, gesproten zijn, is 
vooralsnog moeielijk uit te maken, dewijl men do 
geschiedenis van de meeste groepen, bij gebrek 
aan oude monumenten en handschriften, niet 
kan nagaan.

Het Arabische schrift heeft zijn intocht gedaan 
in den archipel met dc invoering van den Islam. 
Het wordt gebruikt voor het Maleisch, Aljèhseh 
en Ternataansch. Enkele in deze talen voorko
mende klanken, die aan het Arabisch vreemd zijn, 
worden aangeduid door diacritischc teckens; in 
het Ternataansch worden regelmatig dc klin- 
kertcekens bijgeschreven. Dit geschiedt ook 
in het zoogenaamde Pégon, d.i. Javaanscli cn 
Soendancesch, geschreven met Arabische ka
rakters.

Het Latijnsche schrift is sedert het laatst der 
16c eeuw in gebruik gekomen op de Philippijnen. 
In dc Nedcrlandsche bezittingen is het ingevoerd 
voor alle inlandsche talen, welke nog geen letter
schrift bezaten; dus voor het Dajaksch, San- 
girsch, dc talen der Minahasa, het Boeroesch, 
Soembaseh, Sawoeneesch, Rotineesch, Galela- 
reesch, Sikkasch, Mafoorseh, Niaseh, enz. Bui
tendien wordt voor den druk van Maleischo 
teksten, leerboeken en nieuwsbladen veelvul
dig cn in toenemende mate het Latijnsche 
schrift gebruikt, zoowel in Singapore als in 
Ned.-Indië.

Sommige stammen, zooalsde Dajaks, bedionon 
zich wel van zinnebeeldige teekenen of merken, 
om zich met afwezigen in betrekking te stellen of 
om zich de eene of andere zaak te herinneren, 
zooals door touwen met knoopen, staafjes of pij
len, met kerven voorzien, op eene bijzondere wij
ze gevouwen palmbladeren of reeksen 
beddingen in plankjes gesneden. Zulke „mnemo
nische teekens” worden ook dikwijls bij stammen 

gewend, zooals de Bataks, die dc schrijfkunst 
reeds kennen. Zie 0. M. Pleyte, Bijdr. 1. t. 1. on 
vlk. Ve Ser. I, bl. 127.

(

op Java, Sumatra en in Koetei was ook op de 
Philippijnen het Indische schrift in zwang; do 
oudste voorbeelden ervan zijn ons bewaard in 
Spaansche geschriften uit het begin der 17de 
eeuw. In nog later tijd hebben de Europeanen 
kennis gemaakt met de op Celebcs bij Makassa- 

en Boegineezen gebruikelijke letterteekens, 
alsook met het Batakschc, Redjangsehe, Rèn
tjong- en Lampongsehe schrift. Al de alphabet-
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Literatuur : Holle, Tabol van oud- en niouw-In- 
dische alphabotten (Bat. 1882); Is. Taylor, The 
Alphabet (Lond. 1883). — Fricd. Müllor, Uobor 
den Ursprung der Schrift der malaischen Volleer 
(Weenon 1S70). — Van der Tuuk, Les Manus- 
crits Lampongs, en posscssion de M. Ie Baron 
Sloct van do Bcelo, (Leiden 1868). — Van Has
selt, De talen en letterkunde van Hiddon-Su- 
matra, (over het Rentjong-schrift). — Fricd o- 
rich, De opschriften van Batoe Beragong ca Pag- 
ger Roejong, (Verh. Bat. Gen. XXVI), vgl. Kern, 
’t Opschrift van Batoe Beragong (Bijdr. t. L 1. ëh 
vlk. 1872). — A. B. Cohen Stuart, Heilige voet
sporen op Java, (Bijdr. t. t. 1. en vlk. 1875). — 
ld., Kawi-oorkonden in facsimile, (Leiden). — 
Kern, Ecne bijdrage tot de palaeographio van 
Ned.-Indië (Bijdr. t. t. 1. en vlk. 1S82). — ld., 
Over de opschriften uit Koetei in verband met do 
geschiedenis van het schrift in den Indischcri 
Archipel, Versl. Meded. Kon. Acad. v. Wetensch. 
2, XI (1882). —ld., Sanskrit-inscriptie van Java, 
van den jare 654 Q'aka (Bijdr. 1.1.1. vlk. 1885). — 
Brandes, Een Nagari-opschrift, gevonden tus- 
schen Kalasan en Prambnnan, (T. Bat. Gon. 
1886). — S. Roos, Iets over Endch (T. Bat. Gen. 
XXIV, bl. 529). .— Jaquet, Considérations sur 
les alphabets des Philippines (Nouveau Journ. As 
1831). — Pardo de Tavera, Contribueión para el 
estudio de los antiguos alfabetos filipinos (Lau- 
sanne 1884). — Kern, Eeno bijdrage tot de kennis 
van het oude Philippijnsche schrift; Mareilla y 
Martin, Estudio de los antiguos alfabetos filipi
nos (Malabon 1895). — A. B. Meyer, A. Sehaden- 
berg, W. Foy, Die Mangianenschrift von Mindoro 
(Abh. Zool. Anthrop. Ethnog. Mus. zu Dresdcn, 
No. 15, Borlin 1895).

LETTI. Zie LÈTI.
LETTINEESCH. De taal, wolke gesproken wordt 

op liet eiland Lètti(Léti) is, voor zooverre uit de 
thans bekende gegevens is op te maken, nauw 
verwant mot die talen, welke voorkomen op de 
overige eilanden in de omgeving en zeer zeker mot 
do talen van Moa, Kisscr en Roma, (omtrent 
Wètar evenwel kan nog geen oordeel geveld wor
den; o]) dit eiland schijnen meer talon gesprokon 
te worden). Nog zijn deze talen verwant met die 
van Ti mor, Roti, en in ’t algemeen met die van 
de meeste Oostelijke eilanden van den Archipel, 
voor zoover deze tot het Mal. Pol. taalgebied bo- 
hooren. Evenals daar gaat eeno genitief-bopaling 
vooraf, ook in samenstelling, hoowol het bepalen
de woord ook kan volgen, wanneer de taal do con
structie niet als een genitief opvat, bijv.: ina-slet- 
ne, zee-visch, uit ina, (uit tan = M.P. «&«?&), visch, 
en slelnc, zee. Evenals in de mcesto talen der Oos
telijke eilanden komt bij elk werkwoord in liet 
Lettincesch die innigo vorbinding met vorkorto 

voornw. voor, welke voor hot M. P. ver
ging gonoomd kan worden. Suffixen tot woord

afleiding, zijn, evenals in do naaste verwanten, 
verloren gegaan, maar voorvoegsels komen nog 

bijv. wa, waarmede causatieve en recipro-

Daarnevcns wordt voor hetzelfde doel veel 
bruik gemaakt van woord-herhaling, bijv. ma- 
miai = niamai, komst; matmiati, (herhaling 
mali, sterven), dood, (adj.), en de dood. Als nieuw 
vormingen gelden wel de, van de met infix »*' 
afgeleide substantieven gevormde werkwoorden, 
bijv. uit sari, (openen), ontstaat sniari, het ope
nen en daaruit weder nasniari, (3de pers.enkelv.), 
in botcekcnis gelijk Mal. terbuka. Omtrent het 
klankstelsel is op te merken, dat bijv. de zachte 
medeklinkers g en b, benevens de tj, dj, nj, en 
voorts de ng geheel ontbreken; dat eene oor
spronkelijke k meestal verdwenen is, doch dat de 
oind-consonanten (behalve eene sluitende p) ge
spaard plegen te blijven. Daarbij doet zich even
wel eene oigenaardige neiging tot omzetting voor, 
zoodat, indion de laatste lettergreep van een 
woord uorspronkelijk bestond uit een klinker en 
mede-klinkor, deze, zoo het woord afzonderlijk 
voorkomt, van plaats verwisselen, bijv. riwtu, uit 
riwut, (Mal. ribut), storm; lianti, hemel, uit lianit, 
(M. P. langit); ukmu uit Mal. Arab. hukum, 
straf; sopla, uit sopal, (Mak. sómbala), zeilen; enz. 
Diezelfde neiging tot omzetting, (reeds te be
merken in sommige Timoreesche dialecten, in het 
Koepangsche), komt voor bij vocalen; eindigt 
een woord op i of u, (e of o kunnen nooit aan het 
slot vau een woord voorkomen, tenzij het één
lettergrepig is) ca volgt een woord, dat met een 
mede-klinkcr begint en dat gevoeld wordt als bij 
het voorgaande te bohooren, dan worden de i en 
u na den medeklinker van het volgende woord 
uitgesproken, bijv. uit ivali en po ontstaatwal-pió, 
enz.; daarnaast komt evenwel ook voor, dat 
de klinker tweemaal wordt uitgesproken, (dus: 
wali-pió). Eene a aan hot slot pleegt in hetzelfde 
geval te verdwijnen. Dezelfde regels gelden bij 
herhaling, bijv. het bovenvermelde matmiati,xan, 
mali; zoo ook sorsuoru, (alle,) van soru, op, af, 
doch kirkira van het, aan hot Mal. ontleende kira. 
Zoo ook bij de vervoeging dier werkwoorden, wel
ke in den 3den pers. n hebben, doch niet bij die, 
welke na (al of niet voorafgaan door e, hij), ver- 
toonen, dus bijv. omlud, gij gaat, uit o (M.P. kan), 
gij, mu, pron. voorhechtscl, en ld, gaan, (enla, hij 
gaat), doch (o) mumsena, gij weigert-, naast nam- 
sena, hij weigert; mimlid, gijl. gaat, uit mi (vol
ledig voornmw.), mi (pron. voorhechtscl) on la, 
(of zonder hot volledige voornw.; mlid), doch (mi) 
mimsena, gijl. weigert; enz.

Evonals de Timoreozen, Rottineezen, enz. ma
ken do Lottinoezen in meer verheven taal dik
wijls gebruik van synoniomo uitdrukkingen, wat 
mot het parallellisme in gedichten te vergelijken

g«-
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is.
Do taal van Moa kan nagenoeg als eon dialect 

van het Lottinoesch beschouwd worden. Het 
voornaamste verschil, bohalve dat hier en daar 
het woordgebruik afwijkend is, bestaat wol in en
kele klank-vorschijnsolon, als de verandering van 
to in g, bijv. Moa gar-ni = Lett. xvar-ne, wortel, 
(elders, akar, ivakar enz.),mot het pron.suffix van 
den 3den pors., dat één met hot woord gowordon 
is; do ovorgang in bopaaldc gevallen van s in h; 
enz.

pers.
VOC;

voor,
<jiio werkwoorden govormd worden en eenigo an
dere, welke thans geon lovende waarde moor 
schijnen te hebben. Tot afleiding van naamwoor
den maakt do taal gebruik van in, dat somtijds 
als infix, soms (gevolgd door a) als prefix op
treedt, bijv. van sopla (Mak. sómbala), zeilen, va- 

komt sniopla, het zeilen, het varen, vaart; 
tutu, steunen: tniutu, ondersteuning, stut; 

van mai, (Mal. mari), komen: niamai, komst.

Meer vorschil vortoont do taal van Kissor. In ’t 
algomcon vertoont deze taal een sterker verloo- 
pon type dan het Lettincesch. Wat het klank
stelsel betreft, ontbreken dezelfde klanken als in 
liet Lett., doch do Lett. k, (hetzij eene bij uitzon
dering bewaard goblcven algemeen M. P. k, hotzy

ren,
van
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31 Jan. 1836 het zeldzame voorrecht to beurt 
viel den offiersrang te verkrijgen door ceno 
benoeming tot 2en luit., in 1843 gevolgd door 
benoeming tot len luit. en 25 Dcc. 1850 tot 
kapitein. In dien rang verzocht hij eervol ont
slag, dat hem 13 Juni 1862 verleend werd met . 
toekenning van den rang van majoor. Leupe, 
die in zijn jeugd slechts weinig onderricht had 
genoten, onderscheidde zich reeds als officier 
door zijne liefde voor wetenschappelijk werk, 
voornamelijk voor geschiedkundige navorschin- 
gen; in het bijzonder trok de geschiedenis der
0. -I. Coinp. en van de eerste ontdekkingstochten 
der Nederlanders zijne aandacht en over die 
onderwerpen gaf hij eene breede rij van ge
schriften uit, vooral nadat hij 12 Febr. 1863 
als tijdelijk ambtenaar bij het Rijksarchief 
was aangestcld. De we'rkzamc man, wiens bij
dragen van groot belang zijn voor de geschie
denis van Ned.-Indie, overleed te ’s-Graven- 
hagc 15 Febr. 1881.

Zie Th. Oh. L. Wijnmalen in Bijdr. t. t. 1. 
en vlk. IVe Scr. V, bl. 232, waar (bl. 246) eene 
lijst zijner geschriften is opgenomen.

LEUPOEËNG. De meest N. der tot de onder- 
afdecling LliO*- Nga, afdeeling Groot-Atjèh, go- 
rekende „Zuidelijke Nederzettingen”. Het is 
één zelfstandige moekim met (ulto 1915) 691 
geregistreerde mannen, staande onder het ge
zag van een „imcum”, die eene gouv. bezoldi
ging geniet van f 900 ’s jaars. Een grootc weg 
gaat van de onderafdeelingshoofdplaats Lbo6- 
Nga Zuidwaarts door den Glé Loedah-pas liet 
landschap in, en passeert dat aan den voet van 
het steile gebergte, waarvan ten slotte in La- 
jeun en Seudoe verschillende uitloopers moeten 
worden gekruist, vóór de grens van Paróë wordt 
bereikt. Tot Seudoe is die weg voor auto’s to 
berijden. De voornaamste rivier in het land
schap is do Krocëng Goepeue, in haar beneden
loop, na opneming links van de Krocëng Pa
jong, Krocëng Tjagó geheeten. Aan hare mon
ding vormt zij eene langgerekte, zich evenwijdig 
aan de kust uitstrekkende lagune, waarin eenigo 
riviertjes zich ontlasten. In den O.moesson 
heeft die lagune slechts in het Z. gedeelte ge
meenschap met de zee door de Kooala Leu- 
poeëng; in den W.moesson ook bij het N. 
uiteinde via de Koeala Ba*" Rcubah. Door do 
hevige branding kunnen vaartuigen die Koeala 
dan echter niet binnenloopen, maar du Koeala 
Seudoe levert te allen tijde een veilige anker
plaats. De pcporcultuur was vroeger meer van 
belang dan nu (in 1881 £ 384 pikols). Aan 
zcevisschcrij en zoutwinning wordt veel gedaan. 
Ook aan rijstcultuur op van regen afhankelijke 
sawahs en aan vruchten- en klapperteclt. Een 
korte beschrijving van het landschap geeft 
T. Bat. Gen. XXIX 469. Terzake der militairo 
actie in 1896/7 zie het artikel ATJEH in Dl
1, bl. 82.

LEUWILIANG. District van de afdeeling Bui
tenzorg van de residentie Batavia. Het bevat 
84 desa’s of kampongs.

LEVERANTIËN (VERPLICHTE). Zie CON
TINGENTEN.

LEVERBOT. Zie WORMEN.
LEVYSSOHN NORMAN(MR.HENRY DAVID).

Geb. 21 Juni 1836 te ’s-Gravenhage uit het 
huwelijk van Mr. D. H. Levyssohn Norman en 
J. Jacobson. Na vierjarige studio aan de Hoogo-

cenc k uit ng ontstaan), is eveneens geheel verdwe
nen. Daarentegen is elke Lett. I, hetzij die oor
spronkelijk M. P. is of uit een anderen klank is 
ontstaan, verauderd in k, bijv. Kiss. makt = 
Lett. mati, (M. P. matai); Kiss. kalla = Lett. 
talla, weg, (talla, uit *talna, gevolgd bijv. door 
een nadrukwijzer, o, luidt het woord: talan-o, met 
t verhard uit d = Jav. dalan, Mal. djalan). Do 
Lett. s wordt als regel tot h. Oorspronkelijke 
mede-klinkers als sluiters blijven, evenals in het 
Lett., voor zooverre het klankstelsel liet toelaat. 
Omzetting van klinkers heeft evenwel zeldzamer 
plaats, dus bijv. maki-maki = Lett. matmiati, 
dood. Ook in grammaticaal opzicht heeft het 
Kissersch meer verloren dan het Lett. In laatst
genoemde taal kunnen de pronominale suffixen, 
in waarde gelijk aan onze bezittelijke voornw., 
vrijelijk aan elk substantief gehecht worden, 
evenals in het Mal., enz.; in het Kiss. zijn van het 
gebruik slechts enkel de sporen overgebleven, 
vooral bij benamingen van bloedverwantschap en 
lichaamsdeelen, en moet overigens van eene om
schrijving gebruik gemaakt worden. Ook het in- 
fix (c. q. prefix) ui schijnt niet meer levend te 
zijn, daar de klinker verandert onder invloed van 
de omgeving; zij luidt bijv. a in wanakuku, on
derricht, van wakuku, leeren, (Lett. wnialutu, 
van watutu), doch o in lionorko, gedachte, van 
horko, denken, (Lett. surta). Ook de vervoeging 
van de werkwoorden is meer vcrloopen dan in het 
Lett., enz. De taal van Roma sluit zich, voor zoo
ver is na te gaan, liet dichtst aan bij het Kis
sersch.

i

I

Literatuur : In druk zijn tot dusver alleen ver
schenen : G. Heymering, Bijdrage tot de kenni9 
van de Taal der Z. W. eilanden, (waarin ook eeni- 
ge kleinere Lettincesche teksten), Tijdschrift v. 
Ned.-Ind., 8ste jrg. III; Wenyalutu makakapury 
ida, ponaicatutu rije makawajoicc poksarany, (d. i. 
eene korte onderwijzing, om te onderrichten do 
lieden, die willen gedoopt worden), Batavia 1834; 
Maleisch-Kisserscho Woordenlijst, door N. Rin- 
nooy, uitgegeven door Dr. J. Brandes, Tijdschrift 
v. Ind. T.-, L.- en Vlk., Dl. XXXI; benevens 
eenigo kleinere Woorden-lijsten van weinig be
lang. In de „Sluik- en Kroesharige rassen 
tusschen Selebes en Papua” van J. G. F. 
Riedel, komen voorts verschillende gebeden 
aan den Zonne-god, (enz.) voor, zoowel in het 
Lett., als in andere talen, alles evenwel in do 
hoogste mate bedorven en verminkt.

i1

rJt> •J- J. C. G. J.
LEUCAENA GLAUCA Bth., fam. Leyumi- 

nosae-Mimoscae. Pëfcé sélong, Pëté tjino, 
(mal.), Kalanlara (lümt&r&?), Këmlandingan 
(jav.). Lageboom of heester, met witte bloe
men in gesteelde hoofdjes en dubbel gevinde 
bladeren, vermoedelijk afkomstig uit trop. 
Amerika, doch in Ned.-Indië reeds lang ge
kweekt om de eetbare peulen. Tegenwoordig 
algemeen bekend als schaduwboom, vooral in 
koffietuinen. Het harde hout wordt gebruikt, 
o.a. voor rij tuig hoornen, i 

Sc.vCA*'*'cV LEUPE (PIETER AREND). Geb. 22 Dec.
1808 te Haarlem uit het huwelijk van J. Leupe 
en 0 Eland. Als loteling bij het leger in dienst 
getreden (1827), ging hij weldra bij het corps 
mariniers

u*é*

i

over en nam in minderen rang aan 
verscheidene krijgsverrichtingen deel; ten ge
volge van zijn uitstekend gedrag en bekwaam
heden klom hij voortdurend in rang op tot hem

4
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school te Leiden, promoveerde hij 31 Oct. 1857 
in do beide rechten op een proefschrift: „Do 
Britsche heerschappij over Java en ondorkoo- 
righedon”, dat in hoogc mate do aandacht trok 
cn eeno belangrijke bijdrage is voor de geschie
denis van Ned.-Indië. Reeds het volgondo jaar 
verkreeg hij het radikaal van O.-I. ambt. der 
le klasse; nadat hij 1 Dec. 1858 tot ambt. tor 
beschikking van den Algom. Secretaris benoemd 
was, klom hij spoedig in hoogere rangen ter 
Algem. Secretarie op cn werd 19 Nov. 1864 
tot Gouv. secretaris, tevens secretaris van den 
Raad van Indië en 2 Mei 1869 tot corsten 
Gouvorncmentssecretaris aangestold; 18 Dec. 
1869 werd hij Directeur van Binncnl. Bestuur. 
Door een reis over West Java in 1860, in het 
gevolg van den Gouv.-generaal Pahud, leerde 
hij niet alleen de binnenlanden kennen, maar 
knoopte hij ook betrekkingen aan met twee uit
stekende inlandsche hoofden, Radèn Hadji 
Mohamad Mocsa, hoofd-panghoeloe van Lim- 
bangan en Radèn Adipati Aria Koesoema 
Diningrat, regent van Galoeh, die hem in zijnen 
ambtelijken loopbaan van veel nut waren (Zie 
zijn opstel in Eigen Haard, 1888, bl. 80). Bij 
besluit van 4 Maart 1873 tot Algemeen Secre
taris benoemd, ontving hij in het volgend jaar 
do opdracht om een plaatselijk onderzoek 
op Java en Madoera in to stellen naar do 
werking dor agrarische verordeningen; de reeds 
voor een deel volbrachte reis werd echter 
gestaakt op telegrafisch bevel van het Opper
bestuur, dat de talrijke conversiën van com
munaal in individueel grondbezit, welke in de 
bezochte streken meer schijnbaar dan in wer
kelijkheid plaats grepen, aan zekere pressio 
van den Algomeenen Secretaris en andere 
ambtenaren toeschreef. Als resultaat van 
zijn onderzoekingen werd door hem een 
ontwerp ingediend eener algemeene verorde
ning tot uitvoering van art. 62 Reg. Regl., met 
zeer belangrijke nota van toelichting. Bij Kon. 
Besl. van 27 Alci 1877 werd Levyssohn Norman 
tot lid van den Raad van Indië benoemd, eene 
tweede benoeming tot die betrekking volgde 
10 April 1880, nadat* hij in 1878 om gezond
heidsredenen Indië verlaten had. Slechts be
trekkelijk korten tijd bekleeddo hij opnieuw die 
betrekking; op 14 Fcbr. 18S4 verkreeg hij op 
verzoek eorvol ontslag cn vertrok hij weder 
naar Nederland, waar hij in Maart 1888 
lot 1 iti der Tweede Kamer to Rotterdam 
gekozen werd. Daar bracht hij verschillende 
adviezen uit, vooral over* Indischo aange
legenheden; in den nacht van 7 op 8 Dec. 1892 
maakte een ziekte onverwacht een einde aan 
zijn loven. Levyssohn Norman heeft ook als 
lid van het bestuur, directeur van hot Ethnogr. 
Museum cn secretaris zich zeer verdienstelijk 
jegens hot Bat. Gen. v. Kunston on Weten
schappen gemaakt; zijn verdienston op weten
schappelijk gebied worden erkend door eene 
benoeming tot correspondent der Kon. Aka- 
domie van Wetenschappen.

Zie N. P. v. d. Borg in Levensberichten v. 
d. Mij. v. Ncd. Letterkunde to Loiden, 1895; 
T. H. Der Kinderen, Eigen Haard 1893, 
bl. 41.

LEWA. Landschap in do ondcrafdccling Mid- 
don-Soomba, der afdecling Soemba, residentie 
Ti mor on O. Dit landschap word in 1916 ver

groot met de landschappen Kambera, Bata 
Kupcdoe, Socdoo cn Kadocmboc.

LEYDEN (JOHN). Gcb. 8 Sopt. 1775 te Den- 
liolra (Roxburghshire, Z.O.-Schotland), als boe
renzoon. Aanvankelijk als herder op do pacht
hoeve van zijnen vader werkzaam, trok hij 
door zijn weetgierigheid cn goeden aanleg 
reeds vroeg do aandacht, zoodat hij in staat 
werd gesteld van 1790 tot 1797 do Hoogeschool 
te Edinburgh te bezoeken, waar hij zich met 
de beoefening van verschillende vakken bezig 
hield en zich o. a. op do studie der natuurweten
schappen en der Oostersche talen toelegde. 
Aanvankelijk als privaat-onderwijzer werk
zaam, koesterde hij het voornemen naar Afrika 
te vertrekken, toen hem de betrekking van 
assistant-surgeon bij de Engelsche O.-I. Comp. 
werd aangeboden, onder voorwaarde dat hij 
den graad van Med. Doctor verwierf, hetgeen 
hem in zeer korten tijd aan do Hoogeschool 
te St. Andrews gelukte. Te Madras aangeko
men (1803), hield hij zich vooral bezig met de 
studie van verschillende Oostersche talen, en 
kwam in 1805 tijdelijk naar Poeloe Pinang 
(Prince of Wales Island), waar Raffles toen 
secretaris was; van hier uit, steeds Maleisch 
studeerende, bezocht hij Atjèh, en andere doe
len van Sumatra en het Maloischc Schiereiland 
en keerde in 1806 naar Madras terug. Weldra 
nu schreef hij zijne bekende studie „On the 
languages and literature of the Indo-Chinese na- 
tions” (daarmee bedoelend die van Indonesië plus 
Indo-China), in de Asiatic Researches, X (180S), 
en gaf later o. a. „A comparative vocabulary 
of the Burma, Malayan and Thai languages”, 
Serampore 1810 uit. Achtereenvolgens werd 
hij benoemd tot Hoogleeraar aan het Bengaal- 
sche College te Calcutta, rechter, commissio- 
ner of the Court of requests, en „assay-mister” 
aan do Munt, — alles to Calcutta. Zijne stu
diën hadden de aandacht van Lord Alinto, 
den Gouv.-Gon. van Britseh-Indië (eveneens 
geboren Schot), op hem gevestigd, terwijl Raf
fles sinds 1805 zijn vriend was geworden. Toen 
de Engelsche expeditie ter verovering van 
Java vertrok, begeleidde Lcyden — die een 
plan had ontworpen van een algemeen Ma
leisch bondgenootschap, gelijk de Duitsche bond, 
— den a.s. landvoogd als tolk voor ’t Maleisch, 
tevens bolast mot het bestudeeren van de in
landsche stammen vooral van hot eiland Java. 
Gedurende don overtocht bewerkte hij een 
schets van liet eiland Borneo (Sketch of Bor- 
noo, afgedrukt in Verhand, v. h. Bat. Gen. 
Dl. VII, 1814, llo Stuk); dit was zijn laatste 
werk want 2 dagen na do verovering van 
Meestor-Oornclis overleed hij den 2Sen Aug. 
1811 op Molenvliet (Batavia). Een gedenk
steen word op zijn graf te Tanah-abang ge
plaatst (zie Van Hoëvell), p. 102—104.

Na zijn dood werd een hoogst verdienstelijke 
arbeid, indertijd to Pocloo Pinang begonnen, 
in het licht gegeven door Raffles (na diens 
terugkeer in Engeland): „MalayAnnals : trans- 
latccï from the Malay language, by the late 
Dr. J. Loydon. With an introduction, by Sir 
Th. S. Raffles. London 1821”; de éérste stel
selmatige arboid van dion aard op Indonesisch 
taal go bied.

Zie over hom: do biographic door Dr. W. R. 
van Hoëvell, T. v. Ned.-Indië IX (1S47), I,
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poeëng, Paröë en ICoeloo, en liet. oelcëbalang- 
schap der IV moekims Lhong: Lhong, Gló 
BroeS, Blang Mo en Kroeëng Kala. Het sagi- 
hoofd geniet eene gouvernementsbozoldiging 
groot f 2400, de oelèëbalangs meestal f 1200 
en de mockimhoofden gewoonlijk f 300 ’s jaars. 
Voor sommigen komen daar dan nog persoon
lijke toelagen bij van f 300 tot f 1000.

De Atjèhsche bevolking telde eind 1914: 
27.400 zielen w. o. 8S02 geregistreerde mannen; 
verder woonden er 101 andero Inlanders, 116 
Cliincezcn on 6 Europeanen, totaal 27.623 
inwoners.

Behalve een Gouvernements-Inlandsche school 
2e klasse te Lbo* Nga worden er verspreid vele 
volksscholen aangetroffen, waarover toezicht 
wordt uitgeoefend door een Inlandsch volks- 
schoolopziener. De onderafdeelingshoofdplaats 
heeft een zacht en aangenaam klimaat, waarom 
er in 1901 een militair gezondheidsetablissement 
werd gesticht. Dit is thans sterk ingekrompen, 
maar herbergt toch nog wel reconvalescente 
mindere militairen. Vlak bij Lhö* Nga ligt een 
fraai, schaduwrijk mastbosch, dat veel be
zoek trekt van ingezetenen uit Koeta Radja. 
Dezen vinden in een pasanggrahan logeergelegen
heid. Een ruim 15 K.M. lange autoweg verbindt 
Lhö* Nga, Lam Pisang, Post Blang en Koeta 
Radja. Van dien weg slaat ruim 1 K.jVI. voorbij 
Lam Pisang links een weg af naar Peukan 
Bada*, Lam Djamèë, Blang en Oclèë Lheuë. 
Een andere verbinding van Lhö* Nga met de 
gewestelijko hoofdplaats gaat door den Glé Ta- 
rönpas, langs het reservoir van waaruit Koeta 
Radja van water wordt voorzien, voorbij do 
badplaats Mata Ië, en over Kcutapang doea. 
Tot aan den Glé Tarön is die weg stijgend en 
niet verhard, waardoor het asverkeer maar 
gering is. Voorbij Mata Ië slaat rechts een 
weg af naar Bileuë, Lam Kra*, Sibrèë, Sama- 
hani en Indrapoeri (XXII Moekims). Naar het 
Zuiden gaat een weg van Lhö* Nga door den Glé 
Loedah-pas naar Leupocëng, en over den Glé 
Lajeun en den Glé Paröë verder naar Lhong. 
Per auto komt men langs dien weg voorshands 
nog niet verder dan Seudoe. In do ganscho 
ondcrafdceling heeft de klappercultuur in de 
laatste jaren groote uitbreiding gekregen, zoo
wel vanwege de bevolking als op orfpachts- 
porccolen. De tuinen staan goed, maar produ- 
ceeron nog niet. Leupocëng en de IV Mookims 
Lhong leveren nog al vruchten en sirih op. 
Chineczen branden in deze onderafdeeJing veel 
houtskool. Eindelijk treft men in moekim Lam 
Peu*ocë twee grotten aan met eetbare vogel
nestjes. Do veestapel lelde eind 1915:4754 rundo- 
ren en5182 buffels. Een veemantri waakt, dat en
kel dieren beneden zekere maat of boven zekeren 
leeftijd worden geslacht.

LHO* PAWOH NOORD. Landschap van do 
ondcrafdceling Tapa* Toean, afdceling West
kust van Atjeh, met de onderhoorigheden Sang- 
kalan Babali Lhö*, Soea*, Tangan-tangan Tjoet, 
Tangan-tangan rajeu*en Lhö* Pawöh. Het strekt 
zich N.-Z. uit van de Soengei-Sangkalan (grens 
met Soesöh) tot aan Manggéng, waarvan do 
grenslijn loopt van Oedjong Lhö* Pawöh langs 
de Loeëng Kandeh naar hot gebergte. De be
volking van gemengd Aljèhsch-Malcisch bloed 
leeft van ladangrijstbouw. De pcpercultuur be- 
toekent niet veel meer. Het aantal goregistreer-

bl. 43—106, in hoofdzaak gevolgd naar do 
biographie van Leyden’s landgenoot Walter 
Scott uit 1812;' Raffles, in zijn Diseourse van 
24 April 1813 voor het Bataviaasch Genoot
schap, Verh. B. G. VII, 1814, p. 12—13. Ook 
J. Morton, Poetical remains of John Leyden, 
1819, met Levensschets vooraan ; en do Dic- 
tionary of National Biograpliy, XXXtlI. 1893.

LHÓ* (atj.). Diep, diepte, baai, reede. Vaak 
oen bestanddeel van plaatsnamen, zooals in 
Lhö* Boebön, Lhö* Seumawè enz.

LHO* BOEBON. Zie BOEBON.
LHO* KROEËT. Een tot de onderafdeeJing Tja- 

lang, afdceling Westkust van Atjèh, bohoorond 
landschap met, sinds het in 1914 vergroot 
werd met Babah Awé, Djinampröng en Nö: 
omstreeks 700 geregistreerde mannen. Daarvan 
kwamen er Babah Awé en Djinampröng, die in 
1902 reeds werden vereenigd, ongeveer 30, eu Nö 
slechts een 20tal toe. De in verband met die ge- 
biedsvergrooting door het landsekapshoofd T. 
Machmoet af gelegde nieuwe korte verklaring dd. 
12 Juni 1914 werd bekrachtigd bij Gouv. besluit 
van 26 Jan. 1915. Ook het vroegere staatje 
Tjra* Mon is in 1906 in dit landschap opge
gaan en Babah Nipah behoorde er al eer toe. 
Lhö* Kroeët bestaat i,"h. a. uit de stroomge
bieden van de Kroeëng Ligan en de boven- 
Kroeëng Masén. Het produceert peper, zij het 
veel minder dan vroeger. Nö en Babah Awé 
kunnen bogen op eenige kunstmatig bevloeide 
sawahs. Poelö Raja, d. i. „het groote eiland” 
behoort mee tot dit landschap. Van 1S92 tot 
1908 was er een Gouv. vestiging met militaire 
bezetting en eerst een Assistent-Resident, later 
een Controleur en ten slotte een officicr-civiel- 
gezaghebber, welke laatste in Juni 1908 ver
huisde naar Tjalang aan den vasten wal. Poelö 
Raja is omringd door koraalriffen, met 2 smalle 
openingen aan de O,zijde, welke toegang geven 
tot een 60 M. lang laadhoofd bij het civ. en mil. 
etablissement. Het eiland is zeer heuvelachtig 
en zwaar begroeid, en valt aan Z-. en W.-zijde 
steil in zee af. De zeer geringe bevolking woont 
meerendeels aan de N.-zijde. Langs de N.-kust 
loopt een colonne weg, die zich aan den o verwal 
te Lhö* Kroeët voortzet, aanvankelijk volgend 
de Kroeëng Tjra* Mon stroomopwaarts, het 
binnenland in, over den Glé Panteuë, naar 
Babah Tjalé aan de Kroeëng Ligan.

LHO* NGA. Standplaats van den controleur 
eener gelijknamige onderafdeeling der afdee- 
ling Groot-Atjèh. Die onderafdeeling omvat: 
I. de sagi der XXV Moekims (teungöh lhèë- 
plöh) met daartoe behoorende eilanden, onder 
bestuur van den panglima sagöë Teukoe Hasjim 
(opgetreden in 1910), bestaande uit: a. de IX 
Moekims onder een oelèëbalang en zes imeums 
van Oelèë Soesöh, Lam Koenjèt, Bileuë, Tjot 
Bheuë, Lheuë en Lam Reuëng. b. de III Moe
kims Daroj onder een oelèëbalang en drie 
imeums van Lam Ara, Djeumpét, en Daroj. 
c. do VI Moekims onder een oelèëbalang en 9 
imeums van Goerah, Bradeuën, Lam Baröh, 
Lam Ba*ét, Lam Teungoh, Lam Pageuë, Poelö 
Breuëh-Noord, Poelö Breuëh-Zuid, en Deudab 
of Poelö Peunasöë, vulgo Poelö Nasi. d. de IV 
Moekims onder een oelèëbalang en vier imeums 
van Lhö* Nga, Lam Peu*oeë, Lam Lliom 
Koeëh. II. de Zuidelijke Nederzettingen, 
rattend de op zichzelf staande moekims Leu-

i

;
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do mannen bedraagt 711 (ulto. 1915). Do 
korte verklaring van het landsohapshoofd 
T. Radja Mahmoot dd. 8 November 1900 is 
goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. besluit 
van 23 Maart 1901.

LHO* PAWOH ZUID. Landschap van de on- 
derafdeeling Tapa* Toean, afdeeling Westkust 
van Atjèh, zich met zijn ondorhoorigheden 
Dania Toetöng en Aloeë Pakoe N.-Z. uitstrek- 
kond van Goenóng Kliët (grens Meuké*) tot 
Goenöng Ribèe (grens Samadoea). Oorspron
kelijk behoorde het tot Samadoea. De O.grens 
(met Kloeët) staat niet vast, zoodat de grootte 
slechts kan worden geschat Az 200 K.Ma. te 
bedragen. De bevolking, oorspronkelijk Ma- 
leisch, is thans grootendeels Atjóhsch, en be
draagt 3540 zielen (ulto. 1915). Het aantal 
geregistreerde mannen is 824. De verkeersweg 
Tapa* Toean-Blang Pidië loopt dwars door het 
landschap. De bevolking plant rijst op uit 
verschillende rivieren bevloeide sawahs. Verder 
rubber, peper en kapok. De producten worden 
per prauw over zee naar Tapa* Toean ter markt 
gebracht. Het landschap wordt bestuurd door 
T. Nja* Dölah, wien de hoofden der onderhoo- 
righeden Dama Toetöng en Aloeë Pakoe onder
geschikt zijn. Onder die hoofden staan onmid
dellijk de gampönghoofden of keutjhi*’s. De 
tot het landschap behoorende gampöngs Batëë 
Toenggaj, Sawang en Triëng Meudoeröë staan 
op een indertijd hot landschapshoofd geschon
ken stempel abusievelijk vermeld als „onder- 
hoorigheden”. T. Nja* Dölah’s korte verklaring 
«ld. 29 Mei 1911 is goedgekeurd en bekrachtigd 
bij Gouvernementsbesluit dd. 11 November 
d.a.v.

LHO* SEUMAWÈ, vulgo Telok. Hoofdplaats 
van de gelijknamige onderafdeeling der afdee
ling Noordkust van Atjèh, en standplaats van den 
Assistent-Resident, die chef is, zoo van afdee
ling als onderafdeeling, en in het bestuur wordt 
bijgestaan door een civiel gezaghebber. Lhö* 
Seumawê heet ook een zelf besturend landschap 
met 1087 geregistreerde mannen in cvengezegde 
onderafdeeling, waartoe verder behooren: Sa
wang, Nisam, Tjoenda, Bajoe, Blang Mangat, 
Samakoerö*, Bloeë*, Geudöng en Blang Mè, 
(Ind. Stb. 1914, no. 87) met totaal 72.030 geregis
treerde mannen. Het landschap Lhö* Seumawê 
N. W.-Z.O. 6 K.M. lang bij eene grootste breedte 
van 2 K.M., wordt ten N.O. en ten Z. bespocld 
door Straat Malaka, on grenst ten N.W. en 
Z.W. geheel aan Tjoenda, waarvan het wordt 
gescheiden door de voor sampans goed bevaar
bare laguno-arm Krocëng Lhö* Seumawê, die 
in het N. als Koeala Marnplam in zee mondt. 
Door het Z. waarts ombuigon van do kust ligt 
ten O. van het landschap do baai van Lhö* 
Seumawê, die 11 maanden van het jaar een 
veilig beschutte ankerplaats biedt, on alleen 
open ligt voor N.O. buien. Daar de bodem van 
de zee naar den wal vrij steil oploopt, kunnen 
de grootste schepen ankeren op slechts enkele 
honderde meters van den wal. In hot Z.O. ein
digt het landschap in een landtong, Poosöng, 
waarachter kleinere vaartuigen een voor alle 
winden beschutte natuurlijke haven vindon, 
die bij elk getij kan worden binnengeloopcn.

Het landschap is vlak en laag, de bodem zan
dig on onvruchtbaar. De landbouw brengt hier 
dan ook geen welvaart, maar wel de handel

en de visschcrij. In Juli 1874 werd de Ncd. vlag 
op het eiland gchcschcn en in Juli 1875 de 
klaring van onderwerping door het hoofd, den 
Mahradja, onderteekend. In 1881 werd op 
een oppervlakte in Meunasah Blang op ruim */a 
K.M. van zee, een Gouv. etablissement inge
richt voor don Assistent-Rcsident van de N. 
en O.kust van Atjèh en eene militaire bezetting, 
maar in 1884 bij de concentratie werd het eta
blissement weer opgeheven. In 1892 bij de in
voering der scheepvaartregeling werd onze ves
tiging hersteld, doch thans aan de kust op de 
plaats van gampöng Arön Toedjöh, die daarvoor 
werd onteigend en geraseerd. Tolkantoor, politie
kazerne enz. werden gebouwd op het Z. uiteinde 
van Poesöng, maar nadat dit etablissement in 
1895 was overvallen, bij welke gelegenheid de 
Chineesche kamp werd verbrand, werd ook 
dat etablissement naar Arön Toedjöh overge
bracht. Ook verrezen daar de in verband met 
de tramexploitatie nieuw opgerichte gebouwen, 
want Lhö* Seumawê staat door een zijlijn in 
verbinding met de Atjèh-trambaan, en door
gaande reizigers van Koeta Radja naar Langsa 
of omgekeerd moeten er overnachten. De Ned. 
Handelmaatschappij heeft er een kantoor, terwijl 
ook de Atjèh Handelmaatschappij er een eta
blissement heeft. Poesöng is thans een wel
varende wijk met veel Ohineesche en Atjèhsche 
handelaren. De waarde van ingevoerde goederen 
steeg van f 380.000 in 1897 tot f 1.GS8.042 in 
1906 en van uitgevoerde goederen van f 450.000 
tot f 1.256.277. Bezuiden de handelspier langs 
het zeestrand zijn in later jaren woningen ver
rezen van ambtenaren en officieren on een nieuwe 
handelswijk ontstond te Simpang Ampat, het 
kruispunt der wegen naar Meunasah Blang en 
Atjèh-pasar.

De korte verklaring van het landschapshoofd 
T. Abdoel Hamid Orangkaja Sri Mahradja 
Mangkoen Boomi, dd. 21 Juli 1904, werd goed
gekeurd en bekrachtigd bij Gouv. besluit dd. 
14 November d.a.v. De titel Mahradja zou 
eigenlijk moeten luiden: „Mbahradja” d.i. 
„vader van den vorst” en verband houden met 
de vroegere relatie van het hoofd tot Atjèh’s 
socltan. (Zie Snouck Hurgronje: De Atjèhers I, 
140). In hot bestuur wordt hij bijgestaan door 
sabanda, haria keudè, toeha peuët en enkele 
mindere peutoea’s.

Literatuur: Bijdragen T.i L. en Vk. v. N.-I. 
1908 (D. 61) bl. 594 o. vj ƒ£ p] i e>

LHO* SOEKON. Standplaats van don Contro
leur cenor mede Lhö* Sookön gehecten onderaf- 
dccling van de afdeeling Noordkust van Atjèh. 
De onderafdeeling bestaat uit de landschappen: 
Krocëng Paso (rechteroever) of hot gebied van 
T. Hakém Kroeëng, Kcuroutöë, Matang Koeli, 
en Peutöë; mot totaal 16.247 geregistreerde 
mannelijke bowonors (ulto. 1915). De plaats 
Lhö* Soekön ligt in Ara Boengkö* — (een der 
onder Keuroutöë ressorteerendo districten der

ver-

„oelèëbalang lapan”) — aan don linkeroovor 
der Kroeëng Koureutöë, iets beneden do sa
menvloeiing dier rivier met de Kroeëng Peutöë. 
Do Kr. Keureutöë is bij Lhö* Soekön overbrugd 
middels een 101 M. lange spoorbrug van de 
Atjèhtram. Tijdens do achtervolging van den 
soeltan in December 1899 werd te Lhö* Sookön 
een bivak betrokken. Sinds heeft hot steeds 
garnizoen gehouden. A i j
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de oudere doelen van de stammen verdwijnen, 
terwijl de bladdragcnde deelen zich uitsluitend 
aan de jongo takken, dus boven in den kruin 
van den boom, die tot steunpunt dient, bevin
den. Sommige lianen bloeien uit den stam, 
andere echter alleen uit de groeiende deelen; 
bij deze laatste zitten de bloemen dus in den 
kruin van don boom, die tot steunpunt dient. 
Lianen komen voor in de families der Bignonia- 
ceeën, Lcguminoscn, Convolvulacee'èn, Sajrin- 
daceeën, M emspermaceeën, Dioscoreaceeën, Vt- 
taceeën en Palmen. Van de laatste familie is 
de Rotan wel een van de. bekendste.

LICHTGEVENDE ORGANISMEN is de beste 
naam voor die planten en dieren, welke het ver
schijnsel vertoonen dat men gewoonlijk p h o s- 
phoroscentic noemt, ofschoon het hoogst
waarschijnlijk evenmin veroorzaakt wordt door 
oxydatic van vrije phosphorus als het nalichten 
van sommige verfstoffen, wanneer zij gedurende 
eenigen tijd aan bestraling zijn blootgesteld ge
weest. Zulke organismen zijn het talrijkst tus- 
schon de keerkingen en komen dus ook in den 
N.-I. archipel veelvuldig voor, ofschoon niet zoo 
veel en zoo fraai als in tropisch Zuid- en Middcn- 
Ainerika. Zij vormen geen natuurlijke groep van 
onderling verwante wezens; integendeel, men 
vindt onder hen vertegenwoordigers van allerlei 
klassen, zoowel uit het planten- als het dierenrijk, 
w arvan evenwel het laatste de meerderheid op
levert. Men moet een scherp onderscheid maken 
tusschen die organismen, -«-elke normaal uit eigen 
kracht licht voort brengen, en die, welke dit 
slechts door bijkomende oorzaken onder bij
zondere, meestal ziekelijke, omstandigheden 
doen. Bij de laatste berust het lichten gewoonlijk 
op de aanwezigheid in hun organisme van licht
gevende bacteriën (zie beneden). Bij de eerste is 
het lichtend vermogen meestal beperkt tot be
paalde organen, is het onderworpen aan den wil 
en afhankelijk van dc aanwezigheid van vrije 
zuurstof; het staat dus in verband met dc stof
wisseling. Toch mag men het niet in alle gevallen 
onmiddellijk en onverbreekbaar met het leven 
verbonden denken, ant de Jichtorganen van 
sommige insecten kunnen nog lang na don dood, 
on in geheel verdroogden toestand, gaan lichten 

, als men ze bevochtigt. Sommige onderzoekers 
nemen daarom aan, dat in de Jichtorganen een 
oxydeerbaro stof wordt voortgebracht, bij welker 
verbinding met zuurstof het vrij komende che
mische arbeidsvermogen zich als Jicht in stede 
van warmte openbaart. Radzizewsky (Ucbcr 
die Phosphorescenz der organischen und or- 
ganisirten Körper, Liebig’s Annalen Vol. 203, 
1880, j). 30.0) vond, dat een geheele reeks van 
stoffen, die alle in ’t levende organisme worden 
aangetroffen, zooals vetten, lecithin, cholcstea- 
rin, aethcrische oliën, galzuren, druivensuiker, 
onder bepaalde omstandigheden bij gewone of 
iets verhoogde temperatuur in alkalische oplos
sing kunnen liehtgeven, als zij worden blootge
steld aan de inwerking van vrije zuurstof. Vooral 
als zij geschud of omgeroerd worden treedt het 
verschijnsel op, wat herinnert aan het feit, dat 
vele marine organismen slechts lichten wanneer 
zij een schok krijgen, b.v. door de brandingsgol- 
ven of de schroef van een stoomboot. Bij al deze 
stoffen berust het/lichten op langzame oxydatic, 
waarbij waarschijnlijk dc zuurstof in den dric- 
atomigen toestand geraakt en werkzaam is,

LHONG. De IV Moekims Lhong: Lhong, Gló 
Broeë, Blang Mè, Ivroeëng Kala, maken uit dc 
Zuidelijkste der tot de ondcrafdceling Lhö*' Nga, 
afdeeling Groot-Atjèh, gerekende „Zuidelijke 
Nederzettingen”. Het aantal geregistreerde man
nen bedraagt er 1781 (ulto. 1915). Aan het hoofd 
staat een „keudjroeën” die eenc Gouv. bezoldi
ging geniet van f 1200 ’s jaars, terwijl over elke 
moekim een „imeum” is gesteld, die f 300 ’s jaars 
ontvangt. Een paardenpad, waarvan de aan
leg door de bergachtige terreinen van Lajeun, 
Paröë en Koeloe, heel wat arbeid van de genie 
en van de bevolking heeft gevorderd, verbindt 
Lhong via Leupoeëng met Lhöfr Nga. NaSeudoe 
is die weg ook voor autoverkeer geschikt. Langs 
de kust vindt men van N. naar Z. de baaien: 
Lhö6- Blang Raja, Lhö6’-Tiba en Lhö* Pö Toelöt 
waarin uitwateren: respectievelijk de Kroeëng 
Kala, Kroeëng Geunteuët en Kroeëng Béntaröë, 
De nog Zuidelijker Kroeëng Poedéng alleen is 
voor groote prauwen bevaarbaar, maar het bin
nenkomen wordt door klippen bemoeilijkt. Het 
landscliap is geheel in cultuur gebracht: 
vlakke land is overdekt met rijstvelden, die 
meer opbrengen dan de bevolking verteert, 
zoodat rijstuitvoer plaats heeft, en in het ge
bergte worden koffie en peper geplant. In de 
latere jaren wordt ook veel werk gemaakt van 
de klapperteelt. Vruchten en sirih worden nog 
al uitgevoerd. Zijdecultuur wordt nog beoefend, 
doch minder dan vroeger. Do zeevisscherij met 
sleepnetten is van eenig belang. Het klimaat 
van Lhong heeft geen goeden naam. Er heerscht 
in den regentijd vooral veel malaria. De moord 
op een opziener der B. O. W. in Juli 1914 
gaf Lhong ook nog in ander opzicht een minder 
gunstige reputatie.

Een korte beschrijving van Lhong staat in 
T. Bat. Gen. XXIX 477. Omtrent de militaire 
actie in dit landschap in J89G/7 zie ATJÈH in 
Dl. I, 82.

LIANEN. Naam voor houtige klimplanten, 
die overal in de wouden der tropische streken 
voorkomen, zeldzamer in gematigde streken, 
zooals de klimop, dc kamperfoelie en de clematis, 
in Nederland. Lianen komen het meest voor 
in tropisoh Amerika, minder in tropisch Azië, 
De middelen tot klimmen zijn zeer verschil
lend. Sommige slingeren zich met hun jonge, 
groeiende stengels op de wijze van boonen om de 
steunpunten heen en komen zoo naar boven; an
dere hebben aan de jonge deelen ranken,zooals de 
wingerd of de komkommer in gematigde stre
ken, weer andere hebben dorens of stekels, 
waarmee ze steunpunten op de boomtakken 
zoeken. Ten slotte is er nog een categorie, die 
aan den langen stengel hechtworteltjes maken, 
waarmee ze zich aan dc steunpunten vast
hechten en dus overeenkomst vertoonen met

:

het

t

:
I

den klimop. Meestal blijft de oudere stam van 
den liaan niet cylindrisch, maar gaaf hij zich 
afplatten of een anderen onregelmatigen, b.v. 
gegroefden vorm aannemen. Het komt vaak 
voor, dat de geheele stengel massa van de liaan 
te zwaar wordt voor het steunpunt en daardoor 
uit den boom naar beneden valt. De jonge 
deelen gaan dan weer groeien en naar boven 
klimmen, terwijl op den bodem een verward 
kluwen van oudere stengels blijft liggen. De 
zaden kiemen steeds in den grond.

Een eigenaardigheid is, dat de bladeren

;
r

aan
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daar voor de oxydatio van één molecule dier 
stoffen een oneven aantal zuurstof-atomen noo- 
dig is. Ook andere feiten wijzen op do afschei
ding van een lichtstof, b.v. dat sommige lichtge- 
vondo dieren, (zooals duizendpooton, mal. kala- 
majar,)
of het omgevende water doen lichten, zooals do 
Oslracodc-kreeft Pyrocypris, en dat uit den boor
mossel Pholas dactylus, wiens lichten reeds door 
Plinius is vermeld, door Raphael Dubois (C. R. 
1881, p. 690) een kristalliseerende stof (Lueife- 
rine) en een ferment (Luciferase) zijn afgeschei
den, die met elkaar in aanraking gebracht, gaan 
lichten (Panceri Ann. Sc. Nat. Zool. (V) T. XVL 
Phipson Ct. Rend. Ac. Paris, T„ 51 et T« 75),-' 
Daarentegen vat Pflüger (Arch. f. die ges. Phys. 
Bd. X, p. 275) het lichten in do meeste gevallen 
als een rechtstreeksche levensuiting op, en Beye- 
rinek komt tot hetzelfde besluit voor de licht- 
bacteriën (Arch. Neerland. T. XXIII, p. 401). De 
kleur van het „levende licht” is verschillend, 
maar in de meeste gevallen groenachtig. Rood 
licht verspreiden de Vcnusgordel (een ribkwal), 
Salpen en Cleodora; lila de schorskoralen (Gor- 
(joniden); purper de lantaarndrager (Fulgora py- 
rorhynclius), terwijl het licht van een Appendicu- 
laria (Tunicaat) van rood in blauw en ten slotte 
in groen veranderde. Het spectrum bleek in alle 
onderzochte gevallen continu, zonder heldere 
lijnen en identiek met dat van het phosphores- 
centie-licht der genoemde organische stoffen, die 
onder ozonvorming langzaam oxydeerden in al
kalische oplossing. Lichtgevende bacteriën -ver
oorzaken het diffuse lichten van het zeewater en 
het natte zandstrand, en vorderde lichtziekte van 
lagere kreeften, zooals strandvlooien. Vcrmoedc- 
lijk zijn zij ook de oorzaak van het lichten van 
verschgevangen zeevisch, dat men aan de Indi
sche stranden zoo vaak kan waarnemen, zeker 
van dat van doode visch, van vleesch, melk, 
urine, lijken e.iz. Dat van molmend hout en rot
tende bladeren wordt veroorzaakt door schim
mels, welker vruchtlichamen (paddestoelen) bij 
enkele soorten ook lichtgevend zijn, zooals Rum- 
phius (Ambon. Kruytbook) dat beschrijft voor 
„de vuerigc Campernoclje”, die door de Ainbo- 
neczen soms als lantaarn wordt gebruikt. Wel
licht zijn zulke paddestoelen de oorzaak van ge
heimzinnige lichtverschijnselen op sommige 
avonden na vochtig weer, als b.v. de spooklieht- 
jes van den Malabar. Het schitterende lichten 
der zee wordt in hoofdzaak veroorzaakt door één-

hierbij vaak met het geslachtsleven in verband te 
staan; bij de gewone Europeesche glimworm 
b v. verspreidt het ongevleugelde wijfje een veel 
sterker licht dan het rond vliegende mannetje, 
maar bij andere soorten zijn beide geslachten 
even sterk lichtgevend, en bij de meeste lichten 
ook de larven, ja zelfs de eieren. Voldoende 
klaard is de beteckenis van het lichtgeven nog 
voor geen enkel dier of plant, waarschijnlijk 
dient het tot verschillende doeleinden: bij 
't opsporen der wijfjes door de mannetjes, middel 
tot afweren van vijanden, waarschuwing van on- 
cetbaarheid, en nog andere.

Zeer eigenaardig is het gebruik, dat de' inlan
ders van vuurvliegen maken, nl. tot het vervaar
digen van dievenlantaarns, bestaande uit een 
doosje met draaibaren deksel, zoo klein, dat zij 
het in de holle hand kunnen houden, en waarin 
eenige vuurvliegen met damar zijn vastge
kleefd.

LICUALA. Plantengeslacht der Palmen met 
een vrij groot aantal soorten over den Archipel 
verbreid. Het zijn niet zeer hooge palmen ir.et 
waaiervormige bladeren en vaak met stekcligen 
stam. Van de stammen van enkele soorten 
maakt men wandelstokken. De bladeren wor
den als wikkelblad van sigaretten gebruikt, ook 
worden de bladeren zelf wel wegens den geur 
gerookt. Inl. namen Bisocla (?mak.), Rëgoe, 
Wiroe (jav.), Wërëgoe (soend.).

LIDAH (IKAN). Zie PLATVISSCHEN.
LIDAH ANDJING (mal. mol.). Zie VER- 

NONIA CINEREA.
LIDAH BOEWAJA imal.). Zie ALOË FE- 

ROX.
LIDAH LOEMPOER EN PASIR (IKAN).

Zie PLATVISSCHEN.
LIEFDADIGHEIDS-INSTELLINGEN. Terwijl 

als beginsel door de Regeering is aangenomen, 
dat de oprichting van weeshuizen en andere 
instellingen van liefdadigheid niet van haar be
hoort uit te gaan, maar in de eerste plaats van 
de particuliere liefdadigheid (Bijbl. no. 2853). 
worden echter tot instandhouding van sommige 
liefdadige instellingen subsidiën verleend ten 
laste van de Indische begrooting. Tot verhoo- 
giifg van die subsidiën en tot toekenning van zul- 
ken steun aan tevoren nog niet gesubsidieerde en 
aan nieuw opgerichte instellingen werd herhaal
delijk een beroep gedaan op de regeering, die 
daarom de organisatie van het armwezen, al dan 
niet met overdracht van do zorg daarvoor aan 
gewestelijke en gemeente-raden, in overweging 
nam en, in afwachting van de totstandkoming 
daarvan, besloot geen der reeds verleende subsi
diën meer te verhoogen, maar tevens zich bereid 
verklaarde, voorloopig, telkens voor één jaar en 
zonder dat daaraan aanspraak op hetzelfde voor 
volgende jaren zou kunnen ontleend worden, do 
daarvoor in aanmerking komende instellingen 
te steunen door dekking uit ’s Lands kas van een 
geconstateerd tekort over het afgeloopen jaar, 
mits van zuinig en spaarzaam beheer zou geble
ken zijn. Do eenmaal toegekende vaste subsidiën 
bleven intusschcn behouden.

Liefdadige instellingen mogen kosteloos proce- 
deeren, genieten vrijstelling van zegelrecht on 
van verponding, terwijl de notarissen vorplicht 
zijn te haren behoeve kosteloos hun ministerie te 
vorleencn (Ind. Stb. 1S23 no. 5, 1860 no. 3). Zij 
kunnen hare jaarverslagen, mits daartoe hei

lichtend spoor achterlaten,een
ver-

eelligc dieren, Prolozoa, voornamelijk de Cysto- 
l lag el laai Noctiluca, en tal van hoogere zeedieren, 
die nabij de oppervlakte zwemmen, zooals kwal
len, ribkoralen, zeepennen, Pyrosomen, kreeften 
en visschen met eigen lichtorganon, enz. enz. 
Ook op den bodem der diepe zeeën schijnt een 
geheelo wereld van lichtende organismen te liui- 

dio het daar ontbrekende daglicht door eigen 
lichtkracht vervangen. Op het land zijn het vooral 
de insecten, die vele lichtgovonde soorten oplc- 

de bekende vuurvliegen (konang-ko-

zon,

veren:
nang, Mal.) o.a , die geen vliegen, maar wcck- 
schiïdige kevers zijn, behooronde tot verschil
lende geslachten van de fam. der Lampyridcn, 
vooral Luciola, maar ook Diaphanes, Pyrocoelia 
en Lamprophorus. Tot het laatste behoort do 
grootste soort L. nepale.nsis Gray (Tijdsein1. En- 
tom. Ver. Vol. 34, 1891, p. 114; Notes Loyd. Mus. 
Vol. XIII). Het verspreiden van licht schijnt ver-
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pensioen, rente van conig kapitaal, onderstand 
of andere middelen in hun levensonderhoud en 
dat van hun in het gesticht verblijfhoudend ge
zin kunnen voorzien, behoudens de hun van 
Landswege te verstrekken tegemoetkomingen 
Machtiging tot opneming in en tot onvrijwillig 
ontslag uit het gesticht wordt verleend door den 
Resident van Scmarang, op voordracht van den 
Assistent-resident voorde Politic ter hoofdplaats 
in overleg met den regent. Een (nieuw)reglement 
voor het Oude-mannen huis is vastgesteld bij 
Ind. Stb. 1904 no. 40.

Wees- en armhuis voor Protestanten te Semarang.
Roomsch- Katholiek Wees- en armhuis te Se?na-

zockdoeude, al dan niet behoudens betaling van 
het papier, kosteloos gedrukt krijgen bij do 
Landsdrukkerij.

De hoofden van gewestelijk bestuur zijn krach
tens art. 22 hunner instructie (Ind. Stb. 1SG7 no. 
114) belast met het toezicht op het bestuur van 
alle weeshuizen en andere openbare gestichten 
van liefdadigheid, in hun gewest voorkomende.

De Liefdadigheidsinstellingen in N. I. wer
kende zijn:

Wees- en armhuizen. Protestantsch Diaconie 
Weezen- en Armenhuis te Batavia. Dit gesticht, 

als zoodanig, is opgeheven. Het gebouw op Mo
len vliet,..waarin het gevestigd was, werd ver
kocht aan het Gouvernement, dat er het Hoofd
bureau van het Mijnwezen in onderbracht. In do 
plaats daarvan stichtte de Diaconie der Evange
lische gemeente nabij de Nieuwe Kerk een hofje, 
bestaande uit eenigc steenen huisjes, welke aan 
de in verzorging genomen ouden van dagen, die 
niet meer in staat, zijn in eigen behoeften te voor
zien, ter bewoning zijn aangewezen. De weezen 
worden tegenwoordig, op kosten van de Diaconie, 
in daartoe bereid bevonden Protestantschc Euro- 
pcesche gezinnen ter plaatse verpleegd.

Parapattan Weezengesticht te Batavia. Deze 
instelling werd in 1832 uit particuliere liefdegif
ten opgericht. In 1846 schonk het Gouvernement 
ƒ 10.000 aan het gesticht, dat verder eene vaste 
subsidie van / 0000 ’s jaars uit ’s Lauds kas 
geniet. Als rechtspersoon erkend bij Ind. Stb. 
1906 no. 376. Zie ook Ind. Stb. 1909 no. 371. Do 
inrichting strekt tot opneming, verzorging en 
onderrichting van verlaten of behoeftige kinde
ren en weezen.

rang.
Deze beide gestichton, tevoren een eenigszins 

gouvernementeel karakter dragende, doordat de 
besturen door den Resident van Semarang wor
den benoemd, hebben in 1905 dat karakter ver
loren. Thans vullen de besturen ziehzelve aan en
oefent de Resident slechts het oppertoezicht uit 
als superintendent, ter controleering van de na
koming door het bestuur van de aan de subsidiec- 
ring der gestichten verbonden voorwaarden (zie 
Bijbl. nos. 5980, 0255, 0453 en 7780). Aan elk der 
gestichten is eene school verbonden.

Inrichting voor jongens-weezen te Soerabaju-. 
Deze inrichting, in 1858 gesticht door Jhr. J. 0. 
Reynst en 11 andere hoeren en erkend bij Gouw. 
besl. 29 Dcc. 1858 no. 21, heeft ten doel de ver
pleging en opvoeding van jongens tusschen 
8 en 10-jarigen leeftijd, die ouderloos, verlaten 
of hulpbehoevend zijn on tot de Europeesche of 
daarmede gelijkgestelde bevolking behooren. 
De weezen verlaten het gesticht op hun 20ste 
jaar of zooveel vroeger als zij eerder geschikt zijn 
om een eigen bestaan te vinden. De inrichting 
wordt bestuurd door eene hoofdcommissie, to 
Batavia gevestigd, welke te Soerabaja door eene 
commissie wordt vertegenwoordigd.

Protestantsch weeshuis te Soerabaja. Dit ge
sticht wordt geheel bekostigd door de diaconie 
der Protestantschc gemeente ter plaatst!.

Roomsch-Katholiek weeshuis te Soerabaja. Dit. 
weeshuis is eene stichting van het Hulpfonds 
van den H. Vincentius a Paulo te Soerabaja (zie 
hier voren). •

Vereeniging lot wcczenvcrpleging te Padang, in 
.1886 opgericht op initiatief van de Vrijmetselaars
loge „Mata Hari” aldaar, heeft ten doel de ver
pleging en opvoeding van onverzorgde weezen 
zonder onderscheid van geloofsbelijdenis. Recht.s- 
pers. ind. Stb. 1880 no. 232; zie ook Ind. 
Stb. 1910 no. 359).

Verpleging van „gouvernemcnlspupillen” (zie 
op dat woord).

Gesticht „Oranje-Nassau” te Magelang. Deze 
inrichting, in het leven geroepen door den zendo- 
ling-looraar Johannes van der Steur, ter verzor
ging van verlaten, verwaarloosde, hulpbehoe
vende kinderen van Europeesche afkomst, is 
door den stichter overgedragen aan de tezelfder 
plaatse ingestelde „Vereeniging tot bevordering 
van christelijk leven en onderling hulpbetoon”. 
Zij bestaat uit drie afdoelingen: een jongensge- 
sticht, eene afdecling voor jonge kinderen van 
beiderlei kunne en een opvoedingshuis voor 
weezen van gesneuvelde of in don dienst op an
dere wijze overleden Amboineesche militairen. 
De gezamenlijke afdeelingon tollen 500 pupillen, 
waarvoor subsidie uit ’s Land s kaswordt genoten.

Djati-gesticht te Batavia. In 1854 opgericht 
tot opneming, verzorging en opvoeding van hul- 
pclooze of verlaten Europeesche kinderen, zonder 
nauwlettend onderzoek naar den maatschappe- 
Iijken stand of de godsdienstige gezindte der 
ouders. (Zie Ind. Stb. 1909 no. 405).

Hulpfonds van den H. Vincentius a Paulo. Dit 
is de gemeenschappelijke naara van overigens van 
elkander geheel onafhankelijke Roomsch-Katho- 
lieke vereenigingen, bestaande te Batavia (1855), 
Soerabaja (1856), Semarang (1858), Padang 
(1858) en Buitenzorg (1887). Die te Batavia, 
thans genaamd „Batavia’s Vincentius-vereeni
ging” (rechtspersoonlijkheid Gouv. besl. 10 
Febr. 1856 no. 19; zie ook Ind. Stb. 1890 no. 145 
en 1909 no. 462), beoogt de beoefening der chris
telijke liefdadigheid, vooral door de opvoeding 
en geheele of gedeeltelijke verzorging van arme 
of verlaten jongens en meisjes van Europeesche 
of Indo-Europeesehe afkomst. Voor de jongens 
heeft dit plaats in het Sint-Jozefs-gestieht (opge
richt in 1892), voor de meisjes in eene speciale 
afdeeJing van het Instituut der Zusters Ursulincn 
te Weltevreden.

Het Hulpfonds te Soerabaja heeft aldaar een 
Roomseh-Katholiek Weeshuis gesticht (rcchts- 
pers. Gouv. besl. 10 Aug. 1858 no. 48 en Ind. 
Stb. 1901 no. 380).

Te Buitenzorg heeft het fonds eveneens een 
gesticht in het leven geroepen ter verzorging 
van arme weezen en verlaten kinderen (rcchts- 
pers. Ind. Stb. 1888 no. 131; zie ook Ind. Stb. 
1891 no. 209).

Oude-mannenhuis te, Semarang. Deze inrichting 
is bestemd tot huisvesting van Europeanen en 
met dezen gelijkgesteldcn, die door gagoment,

f
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Geslicht „BclhaniV' te Soekaboemi, aanvanke
lijk een onderdeel vormende van „Oranjo-Nas- 
sau” te Magelang, later zelfstandig geworden 
door opneming in cenc daarvoor gestichte vor- 
eoniging „Bcthanië”, strekt tot opvoeding van 
verlaten, verwaarloosde, hulpbehoevende meis
jes. Rechtspers. Ind. Stb. 1913 no. 627.

Nog vindt men te Dèpok een „Kinderhuis" 
voor verwaarloosde kinderen, stichting van hot 
Genootschap voor In- en Uitwendige Zending, 
en te Madioen een Te huis voor arme kinderen.

Vereenigingên en fondsen tot uitoefe
ning VAN LIEFDADIGHEID.

Commissiën tot ondersteuning van behoeftige 
Christenen. De werkkring dezer commissiën, dio 
bij Ind. Stb. 1829 no. 16 in het leven werden ge
roepen onderden naam van „centrale commissiën 
van weldadigheid”, is het laatst geregeld bij Ind. 
Stb. 1886 no. 127. Volgens die regeling zijn zoo
danige commissiën gevestigd te Batavia, Sema- 
rang, Soerabaja en Padang. Elke commissie be
staat uit vijf leden en een secretaris. Het hoofd 
van gewestelijk bestuur tor plaatse, waar de 
commissie gevestigd is, is ambtshalve lid, tevens 
voorzitter. De vier andere leden, waarvan twee 
lot do Protestantsche en twee tot de Roomsch- 
Katholieke Kerk behooren, en de secretaris wor
den benoemden ontslagen door den Directeur van 
Onderwijs en Eercdienst (Ind. Stb. 1905no. 483).

Het doel der commissiën is de ondersteuning 
van Christenarmcn, die niet of niet voldoende 
uit de fondsen van andere instellingen van lief
dadigheid bedeeld worden. Haar werkkring strekt 
zich uit: voor de commissie te Batavia over Ban
tam, Batavia, Preanger Regentschappen en Che- 
ribon; voor die te Semarang over Pekalongan, 
Banjoemas, Kedoe, Semarang, Djokjakarta, 
Soerakarta, Madioen en Rembang; voor die to 
Soerabaja over Kediri, Soerabaja, Pasoeroean, 
Besocki en Madoera; voor die te Padang over 
Sumatra’s Westkust, Benkoclon, Lampongsche 
Districten, Palcmbang, Oostkust van Sumatra 
en Atjeh en Onderhoorigheden.

Do middelen dier commissiën bestaan uit het 
één por mille, van openbare verkoopingen, open
bare verhuringen en loterijen geheven, en de 
armengiften, door ambtenaren van den burgerlij
ken stand gecollecteerd.

Commissie tot bevordering in Nederlandsch- 
Jndië van de belangen der Maatschappij van Wel
dadigheid in Nederland. Deze maatschappij, aan- 
vankelijkhet bestuurvocrendo over de bedelaars* 
gestichten Ommerschans en Veenhuizen, heeft 
sinds J859 het beheer over vrije koloniën, waarin 
huisgezinnen on personen kunnen geplaatst wor
den, om zich, onder behoorlijke tucht, door ar
beid, voornamelijk veldarbeid, een bestaan to 
verschaffen. Er zijn thans drie kolonieën: Frc- 
dcriksoord, Willemsoord en Wilhelminasoord. 
Statuten goedgekeurd bij Kon. besluiten 7 Juli 
1859 (Ned. Stb. no. 79), 19 Jan. 1861 (Ned. Stb.

31), 28 Febr. 1878, 26 Jan. 1888 en 13 Aug. 
1888. De behoefte aan vertegenwoordiging in 
Ned.-fndië, waar een aantal leden der Maat
schappij verblijf hielden, inziende, stelde zij al
daar de bovengenoemde Commissie in.

Fonds des vredes door het bloed des /cruises to 
Soerabaja.

In 1852 gesticht, werd dit fonds erkend bjj 
Gouv. besl. 11 Maart 1854 no. 4. Het bestaat uit 

door liefdegaven bijeengebracht kapitaal,

waarvan do renten dienen om arme, oude on 
gebrekkige Javaanschc Christenen te ondersteu
nen en aan Javaanschc Christen-kinderen Chris
telijk onderwijs to verschaffen.

Batavia's hulpfonds heeft ten doel bij brand of 
andere onheilen te Batavia aan daardoor nood
lijdenden en behoeftigen hulp te vorlecnen. Uit 
vrijwillige bijdragen opgericht. Rechtspers. Ind. 
Stb. 1878 no. 70.

Voorschot}onds bij rampen in Nëderlandsch- 
Indïè, in het begin van 1901 te Batavia gevormd 
uit het overschot der gelden, door het Ceram- 
Comité bijeengebracht tot leniging van de Ce- 
ram-ramp in 1899, en als rechtspers. erkend bij 
Lid. Stb. 1901 no. 69, kreeg bij de wijziging der 
statuten (goedgekeurd bij Ind. Stb. 1909 no. 226) 
zijn tegenwoordigen naam. Doel: de instandhou
ding van een fonds, waaruit bij rampen in Nederl.- 
Indië, zoo mogelijk bij wijze van leening, geput 
zal kunnen worden ter voorziening in den eersten 
nood. Het werkkapitaal der stichting bedraagt 
hoogstens ƒ 10 000. Bij het verleenen van hulp zal 
eerst beschikt worden over het op dat tijdstip be
staande surplus, alvorens het kapitaal aan te 
spreken. Het op 1 Januari van eenig jaar onver
bruikt gebleven surplus wordt ter beschikking 
gesteld van de Commissiën tot ondorsteuning van 
behoeftige Christenen te Batavia en Padang en 
van het Armbestuur te Singkawang (Westerafd. 
van Bomeo), in verhouding van respectievelijk 
8/i2» 3/ia» en Vla*

Vcreeniging lot uitoefening van Christelijke lief
dadigheid te Batavia, beoogt ondersteuning van 
behoeftige Christenen. Rechtspers. Ind. Stb. 
1880 no. 230.

Vcreeniging „Soerja Soemirat" to Semarang. 
Doel: het bestrijden van armoede door werk
verschaffing, het bevorderen van welvaart onder 
de Europeanen, die moeite hebben om een be
hoorlijk bestaan te vinden. In de door de ver- 
eeniging te Semarang opgerichte werkplaatsen 
vindon vele jongelieden opleiding tot ambachten 

de daarin gevorderden loonenden arbeid. 
Statuten goedgekeurd bij Ind. Stb. 1S87 no. 126; 
wijziging daarvan bij Ind. Stb. 1897 no. 269. De 
door de vereeniging in 1897 gestichte landbouw
kolonie Tjibogo nabij Lcmbang (Preanger Re- 
gcntscli.) werd in 1902 opgeheven.

Vereeniging tot bevordering van Christelijk le
ven en onderling hulpbetoon. Deze te Magolang 
gevestigde vereeniging, bij Gouv. besl. 28 Dec. 
1896 no. 20 als rechtspersoon erkend (statuten 
laatstelijk goedgekeurd bij Gouv. besl. 17 Juli 
1908 no. 5), heeft ten doel wcezon, verlaten, ver
waarloosde, hulpbohoovondo kinderen van Eu- 
ropcoscho afkomst christelijk op to voeden en 
arme Europeanen door liet verschaffen van werk 
to ondorstcunon on zoo het pauperisme tegen te 
gaan. Tot haar werkkring behoort in de eerste 
plaats hot boheeren van het gesticht „Oranje- 
Nassau” (zie lnervoron).

Vereeniging „Dorcas” te Batavia. Doel: het 
vcrlconon van stoffelijken en zedclijkon steun aan 
Europeanen en Indo-Europoanen, voornamelijk 
vrouwon, te Batavia, die in armoedo loven. Mid
delen: huisbezoek, fröbelschool, naaischool, kin
derhuis.

Vereeniging „Charitas” to Soerabaja. Doel: be
hoeftige Christenen te onderstounen doorliet gere
geld vorschaffen van levensmiddelen. Erkend bij 
Gouv. besl. 2S April 1900 no. 23.

en
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Stb. 1890 no. 8, 1902 no. 187 on 1903 no. 312), 
hoeft, ten doel de verzorging en opvoeding van 
kinderen van Europeeschc ingezetenen der resi
dentie Djokjakarta, buiten do hoofd plaats geves
tigd, en die anders niet in staat zouden zijn gere
geld eene school te bezoeken.

Verzorgingsgeslicht te Soerakarta tot huisves
ting, verzorging en opvoeding van kinderen van 
geëmployeerden op landbouwondernemingen in 
de residentie Soerakarta, om bende openbare 
scholen ter hoofd plaats te doen bezoeken.

Pension van den Vrouwenbond te Batavia, tot 
huisvestingen verzorging, op Ohristelijken grond
slag, van vrouwen en meisjes, die geen middelen 

bezitten om elders te Batavia een be-

iRoemer Visscher-vereeniging te Soorabaja, ge
sticht in 1904. Doel: het bieden van de behulp
zame hand aan het Indische meisje in haar moei
lijken strijd om het bestaan en in hare behoefte 
aan meer practische ontwikkeling. Zij heeft af- 
deelingen te Batavia, Sc ma rang, Djokjakarta,. 
Soerakarta en Padang en correspondenten op 
enkele andere plaatsen. Te Soerabaja heeft zij 
een Tehuis voor vrouwen en meisjes en cursussen 
in machineschrijven, boekhouden, stenografie, 
verbandleer en Engelsch. Te Batavia koopt zij 
naai- en handwerk-producten van huisvlijt op 
ten wederverkoop.

V ereeniging „Onze Toevlucht” te Batavia 
(rechtspers. Gouv. besl. 8 April 1905 no. 15). 
Doel: middellijk of onmiddellijk hulp te vcrlce- 
nen aan Europeanen in Nederl.-Indië,hetzij daar 
geboren hetzij van elders afkomstig, die door 
werkloosheid tijdelijk in nood verkeeren. De 
gcholpcnen verbinden zich tot terugbetaling van 
hetgeen door de vereeniging voor hen is uitge
geven. Ter bereiking van haar doel stelt zij zich 
in betrekking met particuliere personen, instel
lingen enz., die werk of anderen steun kunnen 
verschaffen, en met informatie-burcau’s. Het 
hoofdbestuur is gevestigd te Batavia.

Arbeidcrsvereeniging „Eensgezindheid” (rechts
pers. Gouv. besl. 18 Juni 1914 no, 48). Doel: de 
welvaart en geestelijke ontwikkeling harer leden 
te bevorderen en een kern van algemeene broe
derschap te vormen. Dit doel tracht zij te berei
ken in het bijzonder door het oprichten van werk
plaatsen, waar onder vakkundig toezicht ver
schillende industrieën worden gedreven door 
werkloozen en jongelieden, die in een ambacht 
een bestaan willen vinden, terwijl ook jongelie
den worden opgeleid voorden handel, een en an
der gesteund dooreen samen te brengen kapitaal.

Vereeniging tol uitoefening van Christelijke lief
dadigheid te Batavia (rechtspers. Ind. Stb. 1880 
no. 230). Doel: ondersteuning van behoeftige 
Christenen, die geen genoegzame ondersteuning 
uit andere instellingen van liefdadigheid genie
ten.

!.
!
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genoeg
hoorlijk onderkomen te vinden. Het pension is 
gevestigd in een daarvoor door het Gouverne
ment kosteloos in bruikleen gegeven landsgc- 
bouw.

Tehuis voor vrouwen en meisjes van het Leger des 
Heils te Batavia biedt aan onvermogende vrou
wen en meisjes gelegenheid tot een onderkomen 
op de bij het Heilsleger gebruikelijke wijze.

Ondcrivijzcrsverccniging „Onderling Hulpbe
toon" te Batavia, opgericht in 1805 (rechtsjjers. 
Ind. Stb. 1875 no. 122. Zie ook Ind. Stb. 1878 no. 
120 en 1880 no. GO), heeft ten doel: lo. na het 
overlijden van een lid der vereeniging zijn (haar) 
echtgenoot of zijne (hare) wettige kinderen door 
eene uitkeering ineens tegemoet te komen; 2o. 
de oprichting van een onderwijzers-weduwen- en 
weezenfonds. . - c" ■

LIGUSTICUM ACUTILOBUM S. et Z., fam. 
Umbelliferae. Ganti (jav.). Een door de inlan
ders en Ohincezen veel gebruikte drogerij, 
waarvan de reuk veel overeenkomst Vertoont 
met peterselie, met welke laatste plant Li- 
gusticum ook na verwant is. Het is de gedroogde 
wortel van de plant, die uit China in Indië 
wordt ingevoerd, in den vorm van onregel
matige, cenigszins knolvormige stukken meteen 
bruin, gerimpeld oppervlak, hier en daar met 
witte stippen bezet. De inlanders gebruiken 
Ganti als verwarmend middel; de Chineczeu 
speciaal als voorbehoedmiddel tegen een moeilij
ke bevalling.

LIJANG NA MOEWAP. Uitgestrekto grot in 
hot landsehap Sosa djoeloc der onderafdceling 
Padang La was, afdccling Padang Sidimpooan, 
residentie Tupanoeli. De naarn betcekcnt „stin
kende grot” en houdt verband met do enorme 
massa guano, die in deze grot verzameld ligt. 
Zij staat in bijgeloovige eer, bewoond als zij 
heet te zijn door bovennatuurlijke wezens. De 
oj) de grot betrekking hebbende legende is 
vermeld door R. 0. van den Bor in Tijdsein-, 
v. h. Bat. Gen. XXXV11, hl. 203.

LIKA (soend). Zie VALLEN,
LIKI. Nederzetting in de afdccling Solok van 

de residentie Sumatra’s Westkust. De plaats 
ligt aan den voot van den Piek van Indrapoera 
en is het eindpunt van den groeten wcg van 
Solok via Alahan Pandjang zuidwaarts naar 
AÏoearo La boel). / •

LILAH. Inlandsch kanon. Zie WAPENEN.
LIMBANG. Zie KLOEËT.
LIMBANGAN. Vroegere naain van de afdoe- 

Jing Garoet, residentie Preanger-Regentschap
pen. Bij Ind. Stb. 1913 no. 35G kreeg deze af- 
dceling zijn tegen woord igen naam (zieGAROET.)

LIMBÓEKAN. Vruchtbare landstreek vlak

;

.
Instellingen van ziekenverpleging met 

liefdadig karakter. Zie ZIEKENVERPLE
GING.

Immigranten-usgl te Médan (rechtspers. Ind. 
Stb. 1887 no. 59). Doel: het verleencn van asyl 
aan en het verplegen van immigranten ter Oost
kust van Sumatra, die met chronische of on ge
neeslijke ziekten behept zijn, die door lichaams
gebreken niet in hun onderhoud kunnen voor
zien, die krankzinnig zijn en die, met geneeslijke 
ziekten behept, geen middelen hebben om zich 
te doen verplegen. Bij Ind. Stb. 1887 no. GO is de 
Resident der Oostkust van Sumatra bevoegd 
verklaard lo. tot instelling van een Raad van 
Toezicht over het asyl, bestaande uit dien Resi
dent als voorzitter en 6 leden, door den Resident 
te benoemen uit landsdienaren en particulieren; 
2o om bij reglement of politic-keur straffen te 
stellen — met inbegrip van die van eenzame op
sluiting in een der cellen van het asyl — op ver
grijpen tegen de orde en tucht door verpleegden 
in het asyl begaan.

Instellingen 
steunino.

Verzorgingsgestichi „Parnocridan Wolanda" te 
Djokjakarta. Deze vereeniging, als rechtspersoon 
erkend bij Ind. Stb. 1881 no. 73 (zie ook Ind.

:
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ten Z. van Pajö Koemboeh (Sum. Westk.) op 
do zachtglooïondo helling van den Sagö. Voor 
do gewestelijke reorganisatie van 1913 een laras 
met do nagri’s Lirnboekan, Aier Tabit, Tand- 
joeng Aro (paardenteclt) 
jang (id.). /f f'o 'f 
f. LIMBOÉNG. District der onderafdeeling. G.o.a, 
van de afdceling Soenggoc Minasa, was vóór 
1916 een district der onderafdeeling Takalar,

van het Westelijke Anggimccr. De top is een 
knooppunt, waarvan drie hoofdruggen uit
gaan. Hot grootste deel van dit bergland is 
bogroeid met zwaar bosch van dicht onderhout. 
Op een hoogte van 1500 M. begint zware 
vegetatie; de rechte, zwaro stammen maken 
hier plaats voor grillige, ineengedrongen hoo
rnen, waaronder veel naaldhout, -y > , : >

LINDOE. Vroeger zelfbesturend landschap 
in do onderafdeeling Paloe, dor afdceling Midden 
Cclebos, residentie Menado (Tjjdschr. B. G. deel 
LIV, ad. I—2, Med. Ene. Bur. II, blz. 85—205, 
Tijdschr. A. G. 2e serie, deel XXXI, bl. 623); 
bij Gouv. Besluit 17 Dcc. 1915, no. 41 (Ind. 
Stb. no. 721) is dit landschap als zoodanig 
opgeheven.

LINDOE-MEER. Meer, gelegen in de onder
afdeeling Paloe van do afdceling Midden- 
Oelebes, residentie Menado. Het werd het eerst 
genoemd door S. C. J. W. van Musschenbroek 
(zie T. K. N. A. G. 1880, blz. 96); het zou af
vloeiing hebben naar de golf van Tomini; echter 
werd nog in 1895 (Indische Gids, blz. 1731) 
door J. G. F. Riedel aan het bestaan getwijfeld. 
In 1897 deden Kruyt en Adriani van Posso uit 
een onderzoekingstocht en vonden het meer. 
(Zie Alb. C. Kruyt. Do opsporing van het Lindoe- 
meer op Celebes, T. K. N. A. G. 1898, blz. 46). 
Het meer is eivormig en van Z. O. naar N.W. 
9 K.M. lang; de diepto konden de ontdekkers 
niet te weten komen, daar looden niet werd 
toegestaan, maar Boonstra van Heerdt kon 
met drie brigade-touwen (samen 60 M.) geen 
grond bereiken, (de Sarasins geven op 70 M., 
maar dit berust niet op eigen waarneming); 
de hoogto is volgens de ontdekkers 980 M. 
(volgons Boonstra van Heerdt i 1000 M.). Het 
meer wordt gevoed door verscheidene riviertjes. 
Het voert zijn water af in het N. door de 
Gocmbasa, een vrij onbeduidende rivier, die 
zich bij Sakedi met de Mioe vereenigt tot de 
Paloe-rivier.

De To Lindoe wonen in 9 dorpen om het 
meer heen (het voornaamste heet Langko); 
Kruyt on Adriani schatten het zielental op 
hoogstens 600, Boonstra van Heerdt op ^ 700. 
Di den Zuidwesthoek van het meer ligt het 
eilandje Bola, 200 M. in het vierkant; het wordt 
gebruikt voor offerfeesten en als toevluchts
oord in oorlog; er staat een lobo (zie aldaar). 
Er leven veel reigers en eenden. Het Lindoe- 
mecr is zoor vischrijk. Er wordt voor ^ ƒ 60.000 
geroosterde visch per jaar uitgevoerd naar do 
vlakte van Koelawi. Evenwel kennen de To- 
radja’s hot gebruik van vischnetten niet; zij 
karpoonccron, gezeten in een kano, den visch 
met een ijzeren, van weerhaken voorzienen 
vijftand, die op een langen bamboestok is ge
plaatst. Prauwonmakers zijn do bewoners van het 
landschap goenszins; hun vaartuigen zijn uitge- 
holdo boomstammen, die meer den lompen 
vorm van een rijstblok, dan van een ranke, 
slanke, spitso kano hebben. Aan den Westelijken 
oever van het Lindoe-meer is de geheele be
volking van hot landschap Lindoe in drie 
kampongs (Tornado, Antja en Poero) 
oenigd;
ze met den weg Gimpoe-Koelawi. Aan den 
Westelijken oever van het meer zijn sawah’s 
aangelegd. Do Toradja’s hier hebben meestal 
2 woningen, een in de kampong en een bij de

en Soongai Kocmo- mos-

■

^ . • vf gouv. Celebes en Ond., on te voren een deel
cA':<", • van het landschap Goa.

... Y' LIMBOTO. Eertijds onderafdeeling van de 
afdceling Gorontalo. Van de 5 districten, dio 
indertijd de onderafdeeling Limboto vormden, 
zijn Tibawa on Batoedaa bij de onderafdeeling 
Gorontalo ingelijfd, Pagoejaman bij Boalcmo, 
terwijl Kwandang en Atinggola de ondorafdce- 
ling Kwandang hebben gevolgd 

LIMBOTO. Hoofdplaats 
Tibawa van de onderafdeeling Gorontalo, re
sidentie Menado, onder een districtshoofd, ge
legen aan den Noordelijken oever van het 
meer van dien naam. (Zie CELEBES a. de 
Noord arm.)

LIMNOCHARIS FLAVA Buch., fam. Butoma- 
ceae. Ètjèng, Gèndjer (soend.), Tjènton- 
gan (jav.), Gele sawah-sla (ned..). Een uit 
trop.-Amerika afkomstige moeras plant, een al
gemeen onkruid op de sawah’s. De jonge 
bladeren worden als toespijs bij de rijst gege
ten; de bladeren en de bloei wijzen zijn een

van hot district

veel gebruikt e groente, f- - '
LIMö KAOEM (= 5 geslachten^. Een nagri, 

2 K.M. ten W. van Fort van der Capellon, Sum. 
Westk., waar een moskee is met een dak van 
5 verdiepingen, in plaats van 2, zooals ge
woonlijk. Dit staat in verband met den naam 
der nagri. In het gebied dezer nagri ligt Koeboor 
Rad ju, een met walletjes van riviersteenen 
omgoven plein, waar zich de 3 „Batoe Pantjar 
Matö-Hari” (Zonnestraalsteenen) bevinden, en 
een smalle grafsteen mot 16 rcgelige Adityavar- 
man-inscriptie, terwijl er in 1911 eenige steenen 
rijstblokken, o. w. met lotus-moticf, werden 
gevonden, alle oudheden uit den Hindoe-Jav. 
tijd (zie Tigö Sélö onder SÉLö, en Oudh. Versl. 
2de kw. 1912, bl. 41, No.’s 20—22, H. Kern, 
Bijdr. T. L. en Volkenkunde v. Ned. Ind. 1913, 
pag. 401.

LIMö LOERAH (V. Loerah), district der 
onderafdeeling Padang en Ommelanden, resi
dentie Sumatra’s Westkust.A

(L. Kötö), afdceling 
van het gewest Sum. Westk. mot hoofd plaats 
PajÖ Koemboeh (zie aldaar), bij de gewostolyko 
reorganisatie van 1913 (Ind. Stb. 321) verdeeld 
in de onderafdeolingen Pajö Kooniboeh, Soeliki, 
Bangkinang en Pangkalan Kötö Baroc (zie 
onder die namen). /(

LIMOEN. Zijrivier van de Batang Asci (zie 
TöMBöSI). In haar stroomgebied worden veel 
sawahs aangelegd en kweekt men zeer gewilde 
tabak.

LIMOES (soend.). Zie MANGI FE RA.
LIMPATOE (mal.). Zie PEKGAM en DUIF.
LIMPOEK. (BATAV. MAL.) Zie VALLEN.
LINA. Bergtop op West-Niouw-Guinca op 

den z.g. Vogelkop. Deze top is blijkens do laatste 
onderzoekingen waarschijnlijk de hoogste top 
in den Vogelkop. Hij is 2870 M. hoog en ligt 

10 K.M. hemelsbreed ten Zuidwesten

\ C

LIMö POELOEH KÖTÖ

vor-
oen ^ 2 M. breed paardonpad verbindt

ongeveer
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der Sultans van Lingga-Riouw geweest. Aldaar 
bevindt zich nog een in verval gorakonde 
astana, welk gebouw het eigendom 
kaatsten sultan is. Thans is Daik de standplaats 

districtshoofd (Amir); hot aantal aldaar

huizen en velden voorden veldarbeid (de boja); 
daar zo soms maanden aaneen in de boja 
huizen, zien de kampongs er vaak vuil en ver
waarloosd uit.

Wat natuurschoon betreft, is Lindoe een 
van de meest bevoorrechte declen der Berg
landschappen. Echter komt er veel malaria 
voor. Ver naar het Noord-Oosten ziet men van 
het meer uit een zeer hoog gebergte, Ngilahaki 
geheeten. Tijds. A. G. 2c serie, deel XXXI, 
blz. 623.

LINDOE’SCH. Zie TORADJA’SOHE TALEN.
LINDOENG (batav. mal.). Zie AAL.
LINGGA. Symbool, in den vorm van een 

geknotte pyramide, van onder achthoekig, 
van boven halfbolvormig, van de mannelijke 
teelkracht, verpersoonlijkt in £iwa en die over
al in den archipel, waar de Qiwa-dienst ge- 
heerscht heeft, wordt aangetroffen, vooral op 
Java. Zie OUDHEDEN.

LINGGA. Afdeeling van de residentie Riouw 
en Onderhooriglieden, bestaande uit een ar
chipel van totaal 3S3 eilanden, waarvan de 
grootste: Lingga, Singkèp, Bakong, Sëbangka 
en Tamiang zijn.

Het eiland Lingga, op ongeveer 935 K.M.a 
geschat, ligt tusschen 0° en 0° 20' Z.B. en 
104° 26' en 105° O.L. Het bestaat voor een goed 
deel uit alluviale vlakten met een centraal 
bergland, waaruit de Piek van Lingga of G. Daik 
met zijn eigenaardige rotsgevaarten, „de Ezels- 
ooren”, 1200 M. oprijst. Iets Noordelijker ligt 
de Sepintjan, een massieve bergklomp, welke 
door de inlanders ook wel Batoe Gadjah wordt 
genoemd. Afzonderlijk staat do kegelvormige 
Piatoe. De uitloopers van het centrale bergland 
reiken soms tot aan zee, zooals in den Z.W.- 
hoek van het eiland bij de schildcrachtige 
straat Lima.

Het grillig gevormde eiland Lingga vertoont 
aan deNoord-Oostkustde ruime, zak vormige, zeer 
beschutte, doch ondiepe Sëmarongbaai, welke 
voor de scheepvaart van weinig beteekenis is. 
De Zuidkust van het eiland is de belangrijkste. 
Aan deze kust mondt o.a. de Sei Daik waar
in tongkangs bij hoog water kunnen binnen- 
loopen.

Naar de Westkust stroomen de Sei. Erak 
en de Sei. Djëloetoeng. Een dezer twee riviertjes 
vormt den mooien waterval van ^ 200 M. val
hoogte, welken men van uit zee kan waar
nemen.

Het eiland Singkèp, met een oppervlakte van 
827 K.M2., is grootcndcels heuvelland met 
eenige koogere toppen, zooals de Landjoet en 
de Moentjoeng. In het Z. bij Marok Këtjil en 
Marok Toea zoomede rondom de baai van 
Bakong aan de Noordkust strekken zich vrij 
groote moerassen uit, welke men ook hier en 
daar in het binnenland aantreft. Van de ri
viertjes noemen we in het Noorden de Sei. Raja, 
waarvan de monding, in do Rajabaai, steeds 
meer verzandt door de grondverspuitingen der 
Singkèp Tin Mij/ in het stroomgebied van 
genoemde rivier^/

De overige eilanden der groep zijn zonder 
uitzondering heuvelachtig, hier en daar zelfs 
bergachtig, zooals het eiland Tamiang. Do Piek 

Mërodong op het eiland van dien naam is 
aan zeelieden wel bekend.

Daik is gedurende de 19e eeuw de residentie

van den

van een
gevestigde Chincezen is vrij groot. Men heeft 
er ook een Gouvcrnements Inlandsche school.

De voornaamste kampongs op Lingga zijn 
Daik, Krandin, Sei. Pinang, Tëloek en Pantjoer. 
Meer in het binnenland liggen de vestigingen 
Mërawang, Sepintjan, Pangga en Rësoen, welke 
uitsluitend door Bankaneezen worden bewoond. 
Deze laatste kampongs kenmerken zich door 
hun eigonaardigen en regelmatigcn huizenbouw. 

Wijlen Sultan Soleiman ligt te Daik begraven. 
Aan de N. kust bij Tandjoeng Lobit vindt 

men een warme bron tusschen de rizophoren; 
bij hoogwater ligt deze bron onder den zee
spiegel. Ook op Singkèp, aan den bovenloop 
van de Aèr Siamang treft men een warme bron
aan.

Op Singkèp is Dabo de voornaamste vestiging. 
De Singkèp Tin Mij. heeft hier haar hoofdetablis
sement. Deze onderneming heeft het recht tot 
het winnen van tin op het gehcele eiland en 
exploiteert mede den tinertshoudenden zee
bodem aan de O.kust van het eiland, door 
middel van tinwaschbaggermolens, welke 
echter slechts in het goede jaargetijde (October- 
Mei) kunnen werken. In het overige gedeelte 
van het jaar is de zee door den doorstaanden 
Z. O. moesson voor het baggerwerk te onstuimig. 
Voor het lossen en laden van goederen heeft 
de S. T. M. een landingspier van + 000 M. 
lengte aangelegd, voorzien van décauville-spoor. 
Over het eiland wordt het transport van per
sonen en goederen der Mij. vergemakkelijkt 
door lorriobanon tot een gezamenlijke lengte 
van ongeveer 50 K.M.. De overige kampongs 
op Singkèp zijn van geringe beteekenis. Slechts 
Bakong aan de reeds genoemde baai van gelijken 
naam is een eenigszins belangrijker vestiging. 
In vroeger jaren vonden zeeroovers hier een 
veilige schuilplaats.

De kleinere eilanden ten N. en ten N.W. van 
Lingga, zoo mede de Posikgroep, ten N.W. van 
Singkèp, zijn weinig bevolkt. Nabij de Zuidpunt 
van Sëbangka ligt het eilandje Sënajang, alwaar 
men de gelijknamige visseherskampong aan
treft, de woonplaats van den Datoe Kaja, 
het hoofd der Orang Laoet; ook te Redjai heeft 
zich do bevolking in een visseherskampong 
verzameld. Te Mepar woonde vroeger de Datoe 
Kaja, het hoofd der Orang Laoet.

De bestuurszetel, eerst te Daik gevestigd, 
werd later overgebracht naar hot nabij gelegen 
Tandjong Bocton, doch in 1905 weder verlegd 
naar Tandjoeng Tocnggar aan de Z.-kust van 
het eiland Sëlajar (tusschen Lingga en Singkèp 
in). De nieuwe standplaats verkreeg den naam 
Pënooba, naar de kampong, welke er ongeveer 
een kwartier loopen van verwijderd ligt. De 
ligging van de nieuwe afdeelingshoofdplaats is 
buitengewoon gunstig ten aanzien van de heer- 
schende winden. De haven is in ieder jaargetijdo 
volkomen rustig, zoodat schepen er een veilige 
lipglaats vinden. Het vaarwater is er bovendien 
voldoende diep tot nabij de kust, zoodat slechts 
een korte aanlegsteiger behoefde te worden 
gebouwd voor het meren van de kleine stoom
schepen, welke de standplaats geregeld be-
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zoeken. Niet ver van do landingsplaats liggen do 
oontroleurswoning met haar fraai en ruim orf, 
zoomede de bij het bcstuursetablissement bc- 
hoorendo gebouwen. Kond om het bestuurs- 
etablissement loopt een vrij breedo weg, waaraan 
de woningen van den Europceschen deta- 
chementscommandant der politie en het kan
toorpersoneel van den bestuursambtenaar zijn 
gelegen. Het aantal Ohineeschc kedei’s, dat in 
1910 slochts 2 bedroeg, is toegonomen tot 14; 
ook de inlandschc kampong heeft zich uitgebreid.

De bevolking van de afdeeling Lingga bestaat 
voor ongeveer a/8 uit Inlanders en voor */s uit 
Ohineezen en andero Vreemde Oosterlingen. 
Tot de bevolking moeten mede gerekend worden 
de z.g. orang 1'aoet (zie aldaar), beter de orang 
mantang en baroek, die nagenoeg uitsluitend in 
sampans leven. Zij nemen in aantal af, en tegen
woordig tellen zij hoogstens een 500 zielen. 
De Chinecsche bevolking behoort voornamelijk 
tot den stam der Tio-Tsjoe en Keh-Chineezen, 
ofschoon de Hokkians mede vrij talrijk zijn.

Tegelijk met de inlijving van het sultanaat 
Riouw-Lingga bij het rechtstreeksch bestuurd 
gebied, is het Inlandsch bestuur gereorganiseerd. 
De afdeeling werd verdeeld in het district 
Lingga en de onderdistricten Singkêp en Bla- 
kang Dalk; aan het hoofd staan een districts
hoofd (standplaats Daïk) en 2 onderdistricts- 
hoofden te Dabo en SÖnajang. Het ondcr- 
districtshoofd te Sënajang is reeds genoemd 
onder den naam van Datoe ICaja. Het kampong- 
bestuur berust in handen van door het hoofd 
van plaatselijk bestuur aangewezen kampong
hoofden, die den naam dragen van batin, 
djoeroe, djénang, enz. Zij ontvangen een toelage 
van Gouvernementswege. Hun invloed is gering. 
De Ohineezen staan onder twee Luitenants der 
Ohineezen, respectievelijk geplaatst te Pënoeba 
on Dabo; de lagere chineesche hoofden zijn 
onbezoldigde wijkmeesters en thaulo’s.

De inlandscho bevolking leeft hoofdzakelijk 
van de sago- en klappercultuur. Do producten 
(sago, meel en copra) verkoopen zij aan do 
Ohineeschc handelaren, die de sago grootendeels 
nazuiveren in een vijftal fabrieken, allo aan 
do Zuidkust van Lingga. Senajang en Rëdjai 
voeren veel gedroogde visch uit, do z.g. ikan 
bilis (ikan tori). Onder de inlandsche producten 
moeten verder nog worden genoemd pada ikan 
bilis, d.i. gepekelde ikan bilis, (uitvoer naar 
Palembung), agar-agar, sommige schelpen, rotan, 
atap, kadjang en stokken van rengashout of 
van Kajoe mérali (gebruikt voor Chineesche 
weegstokken). De gambir- en pepcrcultuur is 
door teruggang der prijzen achteruitgegaan en 
maakt moeilijke tijden door. Toch is deze cul
tuur nog van grooto beteokonis; duizenden 
Ohineezen vinden daarin oen middel van bestaan. 
Het N.-I. Gouv. is do gambircultuur tegemoet 
gekomen door het invoerrecht op „Riouw- 
gambir” aanmerkelijk te verlagen. Zie GAMBIR.

Do houtskoolbranderijon zijn in aantal ver
minderd, doordat hot bakauhout schaarscher 
wordt, men telt er thans nog ± 120, die groo- 
tcndcels verspreid liggen 
eilanden.

Het aantal panglongs (houtkapporijen) be
draagt ruim 40. Vele eigenaren hebben in den 
laatsten tijd inlandscho werkkrachten in dienst 
genomen (uitvoer ^ 40.000 M*.).

Do Singkèp Tin Maatschappij verschaft werk 
aan ^ 800 Ohineeschc en inlandsche koclio’s.

Eetbare vogelnestjes verzamelt do bevolking 
op den Batoo Gadjah, den Landjoet, op Poelau 
Saja en op een der eilanden van de Pëkadjang 
(Kadjangan)-groep. Deze laatste eilandengroep, 
(welke op sommige kaarten ten onrechte als 
afdeeling Poelau-Toedjoeh is aangegeven), is wei
nig bekend. In 1912 bevond zich op een der 
zuidclijkste eilanden een kampong, waarvan do 
bevolking (^ 70 zielen) leefde van de visch- 
vangst en in het ruwe jaargetijde (Z.O. moesson) 
soms weken aaneen verstoken was van eenige 
verbinding met meer bewoonde streken Het 
komt wel voor, dat men er geen rijst meer heeft 
en hoofdzakelijk leeft van pepaja, klapper en 
visch. Op het grootste eiland exploiteert een 
inlander uit Muntok een kleine houtkapperij. 
Het westelijkste eilandje is niet meer dan een 
tulband vormige rots in zee, waarop een enkele 
boom staat. Een spieetvormige opening loopt 
aan de basis door dit rotsgevaarte heen. In 
deze spleet hebben de bekende zwaluwen zich 
genesteld. Duizenden meeuwen zwermen om 
het eilandje heen, dat voor een deel wit gekleurd 
is door de vogelfacces.

Op de afdeeling Lingga varen geregeld een 
tweetal Chineesche stoomertjes,die van Singapore 
via Tandjoeng Pinang de volgende plaatsjes 
in Lingga aandocn: Poelau Medang, Rëdjai 
Monong-Sënajang, Bakong, Pënoeba, Daïk, Dabo 
en terug. Het stoomschip „Singkèp” der Singkèp 
Tin Mij onderhoudt de verbinding tusschen 
Singkèp en Singapore en dient voornamelijk 
voor het transport van tinerts naar Singapore 
en den aanvoer van levensmiddelen en materialen 
ten behoeve der S. T. M.

Een stoomvaartuig der Nederlandsche Getah 
Pertjah Mij. vaart op ongeregelde tijden langs de 
O.-kust van Singkèp en de Z.-kust van Lingga 
voor den opkoop van gëtah-bladeren van de 
bevolking

Wegen heeft men in Lingga weinig, daar 
het transport nagenoeg uitsluitend over zee gaat.

Van Daik loopt een weg via Mërawan naar 
Tandjoeng Boeton en een tweede naar Rësoen 
via Söpintjan (n Pangga. Gewone voetpaden 
treft men op Lingga en Singkèp algemeen aan 
als verbindingen tusschen de gambir-ladangs. 
Worden de ladangs verlaten, dan is ook het 
voetpad spoedig dichtgegroeid.

De gezondheidstoestand in do afdeeling is 
niet zeer goed; malaria komt vrijwel in allo 
kampongs voor; ook bori-beri is er niet 
onbokend. Epidemieën breiden zich op de 
eilanden echter niet gemakkelijk uit.

(Zie vorder RIOUW EN ONDERHOORIG 
HEDEN).

LINGSANG (WLINGSANG), dikwijls verkeer
delijk linsang gospeld, dëlocndoong ( ? ?jav.),
(Prionodon s. Linsanga gracüis Desm.), een 
op Java, Sumatra, Banka en Borneo voor
komend klein Roofdier uit do familie der 
Oivetkatton (zie aldaar). Het zeer slanke li
chaam, dat op korte pooton rust, is ongeveer 
40 c.M. lang, de staart iets korter. Geel
achtig wit, met groote bruinzwarte vlek
ken en banden on donker goringden staart. 
Dc lingsang schijnt zich vooral mot vogels 
te voeden en rooft dikwijls kippen en een- 
den.
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leggen tier plannen, welke in den tijd van zijn 
terugkomst in Nederland werden overwogen, 

Indië te bereiken langs een weg benoorden 
Rusland en Azië. Onder h°n, welke die plannen 
bevorderden, behoorde o. a. de bekende en in
vloedrijke Fran$ois Maelson, vroeger ponsionaris 

Enkhuizen, toen lid van den llaad des 
prinsen van Oranje. Deze Maelson, was met 
Van Linschoten bevriend en aan zijne bc-% 
moeiingen zal het mede te danken zijn, dat Jan 
Huygcn als commies werd geplaatst op een der 
schepen, welke in 1594 een dcrgclijkcn tocht 
zoudon beprooven. In 1601 verscheen het jour
naal van deze reis, uitgegeven door Van Lin- 
schoten, in druk. Ook den tocht van 1595, mot 
hetzelfde doel ondernomen, maakte Van Lin- 
schoten mede. Later bleef hij in Enkhuizen, 
waar hij o.a. bevriend was met den bekenden 
uitgever van atlassen en kaarten boeken Lucas 
Jansz(oon) Waghcnaer, en trad in dienst der 
stad. Ook legde hij zich daar toe op wetenschap
pelijke!! arbeid. Verder nam hij deel aan plannen 
tot oprichting cener West-Indische Oompagnie. 
Hij stierf te Enkhuizen 8 Februari 1611.

Literatuur: Vooral P. A. Ticle’s „Introduc- 
tion” van de hèr-uitgave der Engelschc vertaling 
van 1595 van het Itinerario (Hakluyt Society, 
1885); en Nabcr’s gegevens uit het Enkhuizer 
archief, Reizen van J. H. v. Linschoten naar het

J. E. H.
LINTAH (mal. jav.), lèntah (soend.), Zie 

PATJÈT en BLOEDZUIGERS.

LINSCHOTEN (JAN HUYGEN VAN). Zijne 
familie stamde waarschijnlijk uit het dorp Lin
schoten in Utrecht. Hij zelf, Jan, zoon van Hugo, 
was geboren 1563 te Haarlem.. Later, ver
moedelijk ten gevolge der verovering van 
Haarlom door do Spanjaarden in 1573, verliet 
zijn vader laatstgenoemde stad en ging te Enk
huizen wonen. Twee van diens zoons vestigden 
zich, waarschijnlijk als kooplieden, in Sevilla 
en ook Jan toonde grooten lust de wereld in 
te gaan. Ook hij verlaat zijn vaderland voor 
Spanje in 1576, waar hij zich eveneens in Sevilla 
vestigt. Later vinden wij hem in Lissabon, van
waar hij zich in 1583 met een van zijne broeders 
inschccpt op een vloot, die naar Oost-Indië 
vertrekt. Op reis doet Van Linschoten oogen en 
ooren open en legt op die wijze den grondslag 
voor zijne kennis van landen en volken, door 
hem bezocht en ontmoet. Den 21sten September 
1583 komt de vloot in Goa en daar blijft Jan 
Huygcn een 5-tal jaren in het gevolg van den 
aartsbisschop, welke daar zijn zetel had, en die 
Van Linschoten met zijn vertrouwen vereerde. 
Onze Nederlander hoopte de gelegenheid te heb
ben, zijne reizen verder uit te strekken naar China 
en Japan, maar dit heeft niet mogen plaats 
vinden. Wel ontmoette hij een anderen beken
den landgenoot van dien tijd, die het verre 
Oosten zou bezoeken en daaraan zijn bijnaam 
zou danken: den Enkhuizer Dirk Gcrritsz(oon) 
China. De aartsbisschop overleed en Van Lin
schoten keerde in 1589 met zijn stadgenoot naar 
Europa terug. Op reis ontmoette hij een Ant
werpenaar, die Malaka had bezocht en Jan 
Huvgcn’s belangstelling aangaande deze be
langrijke handelsstad kon bevredigen. Onze 
Van Linschoten bleef verder twee jaar op hot 
eiland Torceira (een der Azoren) en pas in 
’t. begin van 1592 keerde hij in Lissabon terug, 
van waaruit hij in hetzelfde jaar Nederland en 
Enkhuizen weder bereikte.

De resultaten van persoonlijke ervaring en 
onderzoek en die van informatiën, genomen bij 
anderen, werden neergelegd in zijn bekend 
„Itinerario naer Oost ofte Portugaels Indien”, 
waarvoor door de Staten-Gencraal in 1594 
octrooi werd verleend en waarvan de eerste 
uitgave verschenen is in 1595/96. Het feit 
staat vast, dat de Nederlanders, welke in 1595 
de eerste reis uit hun land naar Indië onderna
men, een deel van het werk van Van Linschoten 
hebben gekend. De mogelijkheid, dat zij het 
werk in handschrift hebben meegenomen, is 
echter niet uitgesloten. Hoe het zij, het „Itinc- 
rario” met het daaraan toegevoegde „Reys- 
geschrift vande navigatie der Portugaloysers 

in Orienten”, enz. was voor de onderneming 
van groot belang en oefende daarop grooten 
invloed uit. Het werk toch bevatte alles wat in 
Nederland in die dagen van Indië werd geweten. 
Men zie over de verschillende uitgaven daarvan 
o.a. P. A. Tiele, „Mémoiré bibliographique sur 
les journaux des navigateurs Néerlandais” 
(Amsterdam 1867), bl. 83 vv. In 1910 verscheen 
een critische uitgave in twee dcelen van de 
hand van prof. Dr. H. Kern in de werken, uit
gegeven door de Linschoten-verceniging.

Zijn verblijf hier te lande besteedde hij niet 
alleen aan de uitgave van zijn beroemd werk, 
ook overigens maakte hij zich verdienstelijk 
en wel in de eerste plaats bij het tenuitvoer-

om

van

f

Noorden (1914), Inleiding.

LINTAU. District der ondcrafdecling Fort 
van der Capellen (Westk. v. Sum.). Vóór do 
gewestelijke reorganisatie in 1913 (Ind. Stb. 
No. 321) vormde deze landstreek met Boeö 
de onderafdecling Lintau en Boeö. In den 
Padri-oorlog was Lintau een zeer belangrijke 
streek. In het begin der 19de eeuw werden er, 
te Balai Tangah, de laatste telgen van het 
Minangkabausche vorstengeslacht 
na — laaghartig vermoord (L. C. Westenenk, 
De Minangkabausche Nagari, Mcded. Ene. 
Bureau VIII, 1915), en eenige jaren later was 
het landsehap de zetel van het beruchte Padri- 
hoofd Toeankoe Pasaman, die lange jaren den 
strijd levendig hield (zie MARAPALAM) en 
eindelijk door zijn eigen docbalang’s gedood 
werd. Tijdens de woelingen tegen de invoering 
der directe belastingen in 1908 doodden Lin- 
tauers van de nagri Looboek D jan tan den 
Controleur te Boeö (zie aldaar).

De bevolking is vrij flink en beoefent verschillen - 
dotakken van ind ustrie.in het bijzonderwordenge
noemd desmeden van wapens en land bouwwerk - 
tuigen. Door het district loopt de Sinumar, een 
linkerzijn'vier vande Kwanta». Hierlangs moet 
eeuwen geleden de toegangsweg van de Oost
kust naar de tegenwoordige landstreek Fort 
van der Capellen hebben gcloopcn, langs het 
tegenwoordige Looboek Djanlun (toenmaals 
Kandi) en van daar door Lintau, langs Batoo 
Boolat, en door de landstreek Kawai over den 
Marapalam naar Andalas en Tandjoeng—Soe- 
ngajang (men vindt hier donamen „Kandis 
en „Kaliwas” welke in do opsomming

uit 1365 A. D. voor

op een

ii
'
■

vans de Nagarakrotagamu 
komen, maar welke vroeger niet konden wor
den thuisgebracht). L. C. Westenenk. Opstel- 

II, T. Bat. Gen.Jen over Minangkabau, 
1915, ]>. 261./' "
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dool zijn .'zij gedacht on gedicht onder den in
vloed van Hindoeschc, Arabische of Maloischo 
modellen, met dien verstande, dat in die Ja- 
vaanscho navolgelingen van Hindoeschc, Ara
bische en Maléischc modellen vorsohoidene 
oorspronkelijk-Javaanscho mythen, legenden on 
verhalen zijn verwerkt, welke, dagteekenend 
van zeer oude tijden, eeuwen lang alleen mon
deling werdon ovcrgeloverd. Met namo de 
nieuwere of eigenlijk gezegde Javaan- 
s c h e Litoratu ur is in hare kunst
scheppingen eeno voortzetting van den ouden 
tijd, toen de Hindoeschc stof in Oud-Javaan- 
sche vormen voor den Vorst on zijn hofstoet 
word overgobracht. In den nieu weren tijd, 
na den val van Madjapahit (Zie aldaar) en don 
ondergang van hot Oiwaïsmo en Boeddhisme 
komt do heerschappij van den Islam, en na 
do kortstondige rijken van Dëmak en Padjang 
volgt hot Mataramsche rijk,~ën begint de bloei
tijd dor letteren, die omstreeks anderhalve 
eeuw duurt (1G01—1755). Na de splitsing 
liet Mataramsche rijk in twee doelen is de Ja- 
vaanscho geestkracht gebroken, en met het 
politiek verval houdt de achteruitgang in li
terarische kunst gelijken tred. Met dat al is 
hot opmerkelijk, dat geheel de Javaansche 
natie gehecht blijft aan haar L a j a n g, haar 
boek, dat wil doorgaans zeggen haar gedicht, 
dat op zingenden toon naar bepaalde melodieën 
(tèmbang) gereciteerd (nembang) wordt. Met de 
Wajang of hot Schimmenspel (zie TOONEEL) 
is hot rijmwerk het geliefkoosde middel, waar
door de lezer of do hoorder zich onttrekt aan 
het heden en aan al do alledaagsche omgeving 
en zich verplaatst in vorige tijden van roem 
en strijd. Zoowel de Hindoeschc overlevering 
als do Moslimsche zijn met de inlandsche over
gegaan in de nieuwere literatuur, en duidelijk 
zijn drie grooto kringen of cycli van dich
terlijke kunstwerken te onderscheiden. Do 
eerste cyclus omvat de Nieuw-Javaansche 
bewerking of djarwa van do Kawi-gedich- 
ten B h iirat a-J o c d d h a 
j a ij a, thans B r a t a -J o e d a 
en Ra ma geheetcu, en verder al wat van /}ó 
mythologischen aard is, zoo als de M a n i klf y ...
m a j a, handelondo over de wereldwording x. 
on de godenleer, waarschijnlijk eeno omwerking 
van de Oudjavaansche cosmogonio Tantoe 
Panggëlaran, benevens do Bandoong en 
do A d j i Sak a, dio beide mythische historie ' £■/ . / 
van Oud-Java behelzen. De Bandoeng en tot-'-1' 
op zekere hoogte ook de Adji-Saka bohooron . J 
tot die afdeeling van do Javaansche literatuur, Cf; £..<.• 
welke door Dr. Brandes in ’t algemeen met den * 
naam „sërat ka$<Ja” is aangeduid. Van dio 
literatuur, haar oorsprong, haar samenhang 
mot do wajang (tooneol)literatuur en hare ge
leidelijke voortzetting in do Babad’s heeft 
Dr. Brandes een hoogst belangrijk exposé ge-' 
go ven in zijn uitgave van do „Pararaton”
(Vorh. Bat. Gen. XLIX (1897) pag. 170—183)'; 
dit behoort tot het belangrijkste, tot nu toe 
over do Jav. literatuurgeschiedenis geschreven.
Dr. Hoesom Djajadiningrat leverde in zijn 
proefschrift intoressanto aanvullingen, gedeel
telijk zelfs verbeteringen, daarop. De tweedo 
cyclus is de Pand j i-cyclus, waarin de liefde 
en de lotgevallen van don bominnelijken Ja- 
vaanschen koningszoon Pandji worden bezongen.

' ■': / y/ j

LINTWORMEN

LINTWORMEN. Zie WORMEN en INGE
WANDSWORMEN.

LIPAS. (mal.); Tjoro, (jav.); tjoetjoongoek 
(soend.). Kakkerlak. Zie aldaar.

LIPLAP. Een scheldnaam voor kleurlingon 
in het algemeen. Op Java werd daarmede, 

’t schijnt, vroeger wel cens aangeduid 
een zekere klasso van personen, in hoofdzaak 
afstammelingen van de Portugcczen, dio 
de verovering der Portugeoschc bezittingen 
door de O.-I. Comp. de Hervormde leer aanna
men en voor wie langen tijd op Batavia in het 
Portugcesch word gepreekt.

LIPOEKASI. Ondorhoorigheid van Tanete 
(zie aldaar), gouvernement van Celebes en Ond. 
De gelijknamige rivier stroomt door Tanete.

LIPVISSCHEN (LABRIDAE), behooren tot 
de Acanlhoplerygii (zie VISSCHEN). Deze 
kleurrijke visschen, die aan hunne gezwollen 
lippen hun naam te danken hebben, bewonen 
alle zeeën der gematigde en tropische streken, 
maar zijn vooral in de tropen talrijk en met 
name op koraalriffen. De soorten van het ge
slacht clieilinus Ikan Noeri-Noeri (mal.), zijn 
meest bruin of groen, met rood en geel gestippeld. 
Epibulus insidiator, Kakatoea soempit (mal.), 
is gekenmerkt door een zeer ver naar voren 
uitstulpbaren mond, waardoor hij in staat is 
snel een prooi te grijpen. Platyglossus en Julis 
zijn geslachten, waarvan de talrijke soorten 
veelal onregelmatige vlekken en lijnen op den kop 
vertoonen en zeer bont gekleurd zijn, Ikan 
Kodja (mal.). Algemeen zijn Julis lunaris L., 
Ikan Nila-nila (mal.), donker groen met rood ge- 
streepten kop en roode strepen op buik en vin
nen en Julis dorsalis Q. S. met 0 zwarte dwars- 
banden op den rug. De Papegaai-visschen 
(Scaridae) Ikan kakatoea (mal.), wijken van de 
eigenlijke Lipvisschon af, doordat de tanden 
veelal versmolten zijn, zoodat een papegaai
achtige bek ontstaat, waarmede zij in staat 
zijn harde schelpen stuk te bijten. Zij zijn zeer 
bont gekleurd, waarbij rood en groen gewoon
lijk een hoofdrol speelt.

LIROENG. Havenplaats, golegen op het 
eiland Salibaboe, behoorendo tot do Talaud- 
cilanden, vroeger hoofd plaats der onderafdeeling 
van dien naam. Zie TA LA UD-EI LANDEN.

LISÉGEB1ED. Verzameling kampongcomplex- 
mi in de onderafdeeling Endóh op Floros.

LISIK (hat.) Zie PAPEGAAI.
LISOENG (gebergte). Een gebergte aan do 

Oostzijde van do residentie Sumatra’s West
kust. Hot bestaat geheel uit leigcstccnton en 
vormt met hot Ngalau Sarihoo gebergte (zie 
aldaar) de Oostzijde van het dal der Sinninar, 
een linker zijrivier van de Kwantan. In het 

" Zuiden sluit hot aan bij het z.g.n. Middcn- 
geborgto.

LITERATUUR (JAVAANSCHE). De Boek
zaal dor Javaansche Iottoron, mot insluiting, 
èn van hetgeen opgesteld is in Oud- en M i d- 
<1 e I - J a v a a n 8 c h (Zie dat artikel), èn 
van de Toonool-litoratuur (zio TOO
NEEL), bevat een rijken schat van veelsoor
tige gocstesvoortbrongsclen, die, hoewel in de 
laatste decenniën meer methodisch bestudeerd, 

eene samen vattende
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nog stoeds wachten op 
wetenschappelijke behandeling: eene geschie

de Javaansche Literatuur is tot 
heden nog niet geschreven. Voor een groot
den is van
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prins, den zoon van Hamzah, voor de aanval- 
ligo koningsdochter van Argapoera, bezit de 
Javaan een stuk, dat tot het beste zijner poëzie 
behoort. De beschrijving van de schoonheid 
van Rëngganis en van hare kunstvaardigheid, 
die in don aanvang van het gedicht wordt ge
leverd, is eenc merkwaardige proeve van dich
terlijk schoon en van dichterlijke kunst, en een 
model van beschrijvende en psychologische 
poëzie. Behalve de Rëngganis is er nog een gc- 
licele cyclus van verhalen, die als eene voort
zetting van den Hamzah-roman te beschouwen is, 
zooals de Këndit Birayoeng, Wilobang, Adjar 
Walt, Doelang Mas, Praboe Rara en Katnpar. 
(Zie Dr. Juynboll, Supplement op den Cata
logus dor Jav. en Mad. HSS. deel II, p. 14—35). 
— Verwant met de Pandji-romans in artistie- 
ken zin is de D a m a r Wo.elan, mede een 
inlandsche liefdesroman, waarvan 
eerst stalknecht bij den Patih van Madjapahit, 
plaats neemt op den rijkstroon aan de zijde 
van de Praboe Ken ja, de Vorstinmaagd, die 
hem lot gemaal neemt. Evenals aan de Pandji- 
romans en aan de geschiedenis van Rama, 
bij de Hindoe’s ook Ramacandra genoemd, 
ligt wellicht ook aan het Damar-Woelan-ver- 
haal een natuurmythe ten grondslag; naast 
verscheidene andere bijzonderheden geeft ook 
hier de naam van den held tot dit vermoeden 
aanleiding. — R ij mwerken zonder eenigo 
dichterlijke waarde zijn de Kronieken of B a- 
bads (Zie aldaar), die tot de hof-literatuur 
behooren. De voorvallen beschrijven zij, zonder 
dat diepte van gevoel daarbij aan den dag 
treedt, en evenmin vertoont zich wijsgeerige 
ontleding van de samengestelde krachten, die 
de geschiedenis doen worden. Een exemplaar 
van zulk een kroniek, op hoog bevel samen
gesteld, is de Grootc Ba bad van 18 
deelen in folio, te zamen ruim 0000 bladzijden 
tellende, beginnende met ons aller vader Adam 
en eindigende met de gevangenneming van 
den rebel Singasari, omstreeks het jaar 1770. 
Dr. Hoesein Djajadiningrat’s proefschrift Cri- 
tisehe beschouwing van de Sadjarah Banton 
bevat hoogst belangrijke — gedeeltelijk geheel 
nieuwe — bijzonderheden over de geschiedenis 
van het ontstaan van die kronieken en do 
onderlinge verhouding van de voornaamste 
redacties daarvan. Een werk van geheel anderen 
aard, althans wat den in houd betreft, is de 
Anbija. De Babads (Moslimschc) behandelen 
de vorsten geschiedenis (van Java), de Anbija do 
pro/efewgeschiedenis. Do Anbija geeft een over
zicht van de geschiedenis dergonen, die voor 
den Moslim als profeten gelden, te beginnen 
met Adam, en met insluiting van Joesoof 
of Jozef, wiens historie ook als afzon
derlijk rijmwerk voorkomt. Bij uitzonde
ring wordt de geschiedenis van Mozes in 
een proza werk beschreven, dat veelal R a - 
dja Pirangon of Koning Pharao heet. 
Zoowel dit boek als andere werken van religieu
sen inhoud zijn te rangschikken onder do voort
brengselen der Pësantrèn (Zie aldaar) of 
Moslimsche hoogere leerschool. Deze instellin
gen van godsdienstonderwijs zijn misschien 
eene voortzetting van de scholen uit den voor
tijd van Java, toen eerst Brahmanistische en 
later Boeddhistische leeraars hoorders om zich 
heen verzamelden. Met de invoering van den

en de derde is de merkwaardige Mena k- of 
H a m z a li-c y c 1 u s, gebouwd op den grond
slag van een Perzisch werk (over hetwelk zie 
de studie van Dr. Ph. S. van Ronkel, De ro
man van Amir Haraza, Leiden 1S95) en waar
van de omvang alle andere Javaansche gedich
ten buiten de Rijmkronieken verre 
overtreft. Als tegenhanger van Pandji wordt 
hierin „Heer (Ménak) Hamzah” bezongen. 
Pandji, de inlandsche held van den wereld
lijken Ridderroman is het toonbeeld van men- 
schelijke ridderdeugd naar Javaansche voor
stelling. Zijne liefde is hot motief van het dicht
werk, waarin die hartstocht, van hare sent i- 
menteele zijde wordt gevierd. In tegen
stelling met de sensueele liefde, wier 
aanduiding of beschrijving in menig kunst
werk wordt aangetroffen, treedt Pandji’s liefde 
voor den geest van den lezer als een openbaring 
van innig gevoel.. _Al is ook het zieleleven van 
den held geenszins te vergelijken met de ge
moedsbewegingen en de roerselen des harten, 
die in do klassieke en de moderne poëzie wor
den beschreven, toch geeft het eene zekere mate 
van genot te zien, dat bij den Javaan een ideaal 
van sexueele liefde wordt aangetroffen en ge
waardeerd. Uit de namen, waaronder Pandji 
eii zijne geliefde Dèwi Angrêni in hunne ver
schillende gedaanteverwisselingen optreden en 
de avonturen welke zij beleven heeft men wel 
gemeend te mogen opmaken, dat de kern van 
de Pandji-romans eigenlijk een natuurmythe 
is, waarin de Zon en de Slaan respectievelijk 
als Pandji en Dèwi Angrêni zouden geperso- 
nificeerd zijn. De oudste vorm, waarin deze 
verhalen voorkomen, vertoonen de Middel- 
javaansche Pandji-gedichten Mulat, Waseng, 
Wangbang Wideha enz. (Zie Dr. Juynboll, 
Suppl. op den Gat. der Jav. en Mad. Hss. Ie 
deel, pag. 1S2—218). Geheel anders is het ge
steld met het kunstmotief, dat tot grondslag 
is gelegd voor den Hamzah-roman, die den 
geestelijken ridder leekent en zijne grootc da
den aan de geloovigen bekend maakt. De uit
verkoren held van den Islam, die met boven- 
menschelijke kracht is begiftigd, wordt in een 
statige reeks van boeken getcekend, geschil
derd, bezongen en verheerlijkt. Gcene aardsche 
liefde bezielt en drijft hem, maar alleen het 
geloof in zijn God, en daardoor wordt hij aan
gevuurd in eiken strijd tegen de vijanden Gods. 
Vermoeiend is het voor Westersche lezers die

de held,

eindelooze verwisseling en opeenvolging van 
oorlogen te hooren bezingen. Slechts ééne 
verzoenende oplossing van de dreunende strijd - 
klanken was mogelijk voor het gevoel, en zij 
is gevonden door den Javaanschen dichter, 
wiens hand de Rëngganis op het papier 
bracht, en daarmede een slot of epiloog schonk 
aan den Ménak-roman. Evenals bij Pandji 
is bij haar menschelijke liefde grond en reden 
voor al haar doen en laten. Volgens eene over
levering op Oost-Java was Rëngganis de 
tweelingzuster van Pandji, maar de Javaan
sche dichter vraagt niet naar tijd of plaats. 
Hij neemt haar op in den grooten kring, die 
„Heer Hamzah” omgeeft, en als pendant van 
Pandji’s liefde voor Angrêni rijst voor zijne 
verbeelding de liefde van Iman Socwangsa en 
Dèwi Rëngganis voor elkander. In het verhaal 
van het ontluiken der liefde den jongen

;/<•' r /<.: P' • -6 . . f "i/u
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Islam zijn zij echter niet gehool van karakter 
veranderd, en vele kjahi’s of loeraars bohooron 
tot de beoefenaren van theoretische mystiek 
en practische ascese. Leoringen omtront do 
vereeniging der ziel met God en omtrent den 
wandel of do s o e 1 o e k op den weg, die naar 
God leidt, zijn dan ook geliefkoosde onderwor
pen van. behandeling voor schrijvers of lezers. 
In beelden on inklcödingen, soms aanstootelijk 
voor don Westerling, wordt in meer dan één 
dichtwerk geredekaveld over theologie en 
mystiek. Zoo geeft de T j ë n t i n i, thans 
door eenigo Javanen in transcriptie uitgegeven, 
op kosten van het Bat. Gen. v. Kunsten en 
Wetenschappen, Batavia, 1912—1915 de be
schrijving van „een reis, die tot geen dool leidt, 
doch gedurende welke de auteur zijne hoofd
personen in aanraking brengt met verschillende 
paijiQlita’s (leeraars), met wie zij allerlei mystiek- 
theologische vraagstukken behandelen” (Prof. 
Vreede). Toch is liet werk, dat in handschrift 
meer dan 3200 bladzijden in folio telt, niet 
droog of vervelend, maar de dichter geeft „ook 
beschrijvingen van plaatsen, grotten, meren 
enz., ook wel van bedrijven als landbouw, 
vischvangst, tooneelspel, danskunst enz., en 
die gedetailleerde schilderingen leveren eene 
ruime bijdrage tot vermeerdering van kennis 
der inlandsche zeden en gewoonten” (Prof. 
Vreede). Tegenover de Epische Poëzie, 
waartoe ook het laatstgenoemde werk behoort 
voor zooveel den vorm aangaat, staat de D i- 
dactische, die in de Javaansche dichter- 
wereld niet geheel is verwaarloosd en waartoe 
ook do Sowaka kan worden gerekend, 
een werk dat voornamelijk lessen bevat voor 
personen, die tot elkander in dienstbetrekking 
staan, en waarvan eene uitgave is bezorgd door 
J. A. Wilkons, Zalt-Bommel, 1851. Toch nemen 
de werken, die tot hot Leerdicht moeten 
worden gebracht, eene ondergeschikte plaats 
in en zij zijn doorgaans klein van om vang. 
Eén van die getuigschriften is opgesteld door 
niemand minder dan den Socsoehoenan Pakoe 
Boowana IV (1788—1820), on draagt den titel 
van Woel a n g Rèh of Zedclecr, en daar
van is door een geleerden Javaan, Itadèn Pandji 
Poespa Wilaga, eene proza-boworking geleverd. 
In dit boekje komt vooral aan het licht, wat 
overal elders in de Javaansche literatuur min

Ion, convoudigon landman van den hedendaag- 
schon tijd terugvoeren tot die oude dagon, 
toen de góden wandelden onder do monschen- 
kinderen. Zulk een boek is ook de Z e d e- 
1 e e r, die hoofdzakclijk Hindocschc lessen en 
regels bevat met Moslimsche leoringen 
gesmolten, en hot leerdicht van den Vorst 
geeft een kort begrip van de overgeleverdo 
vermaningen en herinneringen van lang ver
vlogen eeuwen. Tegelijk voert het den lezer 
naar de bron van de alleroudste Javaansche 
beschaving, en hij verstaat de beteekenis van 
do leoringen, die door Hindoe’s uit hun vader
land naar Java werden overgebracht. Als een 
echo uit het verleden klinkt dan ook het woord 
van den Keizer gericht tot zijne zonen: „Mocht 
gij de voorvaderen navolgen, die met boven- 
natuurlijke krachten waren toegerust, en 
mocht gij in staat zijn tot boetedoeningen 
(tap a), nauwkeurig acht gevende op de vol
maaktheid des levens. Dit is mijn gebed 
mijne kinderen; moge het vervuld worden.” - 
■— Tot het Leerdicht behoort de Die- '} 
renfabel, die naar den naam van het slimme 
dwerghert Kantjil (Zie DWERGHERT) wordt 'Jv ... * ƒ 
geheeten en mogelijk ook de Baron S a-/> ö 
k è n d h è r (Zie aldaar), indien dit boek al een^...-’ 
satyre op de Oost-Indische Comj)agnie moet wor- 
den beschouwd. Lyrische poëzie wordt Q *’ "
in do Javaansche literatuur niet aangetroffen. *
Wat het drama betreft, de bovengenoemde r „ /,
poëtische sërat kappa’s stonden om zoo te zeg- sjf
gen in voortdurend contact en wisselwerking , 
mot het toonoel, doordat eenerzijds de dalangs *v j
aan die poëtische compilaties van geliefde^^y 
verhalen hunne stof ontleenden, andororzijds 
de omstandigheid dat die verhalen de stof vorm
den voor het Javaansche toonccl met zijne 
eigenaardige, traditioncclc eischcn, op den 
duur invloed oefende op den vorm waarin zij 
werden overgelovcrd. Intusschen ontstonden 
later ook meer of minder korte schetsen van 
toonoelstukken, welke den dalangs als tekst
boeken of handleiding dienden: deze laatste 
zijn in proza geschreven. In het oogvallend is 
overigens de betrekkelijke armoede aan proza 
in de Javaansche literatuur tegenover den rijk
dom in poëzie; zolfs volksboeken zooals dat, 
waarvan in den Ned. Spectator 1S74 bl. 380 
sprake is en waarin sprookjes met zedelijke 
strekking voorkomen, dienende om den on
wetenden dorpers levenswijsheid te leeron, 
soms opgcluistord door ruwe schotsen met de 
pen, — zijn vaak in dichtmaat geschreven.
Intusschen kennen de Javanen, evenals wel alle 
volken, tal van vorhalon, fabels en sprookjes 
(dongèng's) in proza, nu on dan afgowissold door 
korte versjes welke, vroegor nagenoeg uitslui
tend mondeling overgelovcrd — sommige oudo 
vrouwon zijn nu nog beroomd als sprookjes- 
vortelsters (toekang dongèng) — in don laatsten 
tijd vooral door do zorg van belangstellende 
Europèation wordon opgetookend. Van de wer
ken in ongobondon stijl mogen als van beteeke
nis gonoemd worden het Javaansche geschrift 
uit de löo eeuw, waarvan dr. Gunning in 1881 
den tekst uitgaf en waarvan do inhoud, dank 
zij een ovor dit ondorwerp uitgeschroven prijs
vraag, binnen korten tijd mcor algemeen zal 
bekend gemaakt worden. Even oud is het boek 
van Bonang, waarvan dr. B. J. O. Schrioke •
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of meer duidelijk is waar to nemen, dat er zich 
namelijke eene Hindoescho en eene Moslimscho 
strooming in do letteren openbaart. Noch Hin
doe, noch Moslim is de Javaansche dichter, 
maar in de vreemdsoortige hybridische kunst
voortbrengselen van don Matarainschon tnjd 
is duidelijk waar te nomen, dat in de gedach
ten wereld der Javanen do oude on de nieuwe 
bestnnddeolcn van hun geestesleven tot veel
kleurige tapijten zijn samongewevon. Op het 

van den ongeoefendon toeschouwer maken zij

j

oog
aanvankelijk een vreemden indruk, on oorst 

bedaarde on gozette beschouwing wordt 
verzoend mot den o verrijken voorraad van 

beelden en gedachten, die ncergolegd zijn in do 
kleinere werken der dichters. Dio

''
na
men

g roo te re en
letterkunde blijft steeds haren invloed uit
oefenen, niet alleen aan do hoven on bij de groo- 
ten, maar tot in do kleinste dorpen, ver van do 
hoofdzetels dor beschaving gelegen. Daar 
den overal boekon aangetroffon, dio den stil-

wor-
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Cohcn Stuart — ccn streven dat bjj hèm 
moge!ijk tot een goed resultaat .kon leidon — 
dat deze poedjilnggiVs hun tijd hadden gehad, 
dat die methode van beoefening der Javaan- 
sche letteren, waarvan zij de dragers waren, 
begon te verouderen, dat de Javaanscho cul
tuur, ook in hare literatuur, op het punt stond 
in nieuwe banen geleid, vcrfrischt en verrijkt 
te worden door Westersclicn invloed. Zóó is 
het te begrijpen, dat, volgens de ouderwetsch- 
denkendo Javanen, na R;\ngga Warsita, die 
i 1871 of .1872 is gestorven, geen „echte’* 
poedj&ngg&’s meer zijn opgestaan, en inder
daad is datgene, wat sedert zijn dood aan echt 
(ouderwetsch-)Javaansche literatuur geschre
ven of gepubliceerd werd, van geringe kunst
waarde en weinig oorspronkelijk; het vertegen
woordigt hoogstens een soort van „nabloei”, 
min of meer gedegenereerd en tot een spoedig 
af sterven gedoemd. Maar daarnaast zag men 
sedert + 1880 een nieuwe vorm van Javaan- 
sche literatuur opkomen, waarvan do eerste 
producten wel is waar nog gebrekkig en on- 
beteekenend waren en gedeeltolijk nog zijn, 
doch die ongetwijfeld eeno goede, wellicht een 
schitterende toekomst heeft.

Bedoeld is het moderne Javaansche proza, 
van Javaansche schrijvers, dio in meerdere of 
mindere mate, direct of indirect Westersclicn 
invloed ondergaan hebben. Zulke auteurs zijn 
o. a. Poerwa Lölana, Radèn Ngabdoellah Ibnoo 
Saber bin Arkebah, Radèn Arja Sastra-Darma 
en Padma Soesastra. De eerste, do oudste zoon 
van den vroegeren pangéran van Dëmak, Ra
dèn Mas Arya Tjandranegara geheeten, eerst 
regent van Koedoes en daarna van Brëbës, 
leerde in zijne jeugd met zijne broeders en 
zusters Nederlandsch, en beschreef zijne rei
zen over Java. De tweede kwam naar Neder
land en gaf mede eeno Reisbeschrijving, dio 
getuigt van zijne geschiktheid om waar te 
nemen en te vertellen. De derde leverde eene 
nog al dorre beschrijving van Batavia. Van 
meer belang reeds schijnt het werk van Padma 
Soesastra, die in tegenstelling tot de drie eerstgo- 
noemden, thans nog in leven en tegenwoordig 
onder don naam van Ngabèhi Wira Po es tak a 
onder de ambtenaren van de Këpatihan, het 
bureau van den Patih, den Rijksbestierder, 
van Solo als officieel taalkundige een eigen
aardige positie inneemt. Zonder zijn ietwat- 
avontuurlijke loopbaan in bijzonderheden te 
beschrijven, zij hier slechts vermeld,dat hij als 
leermeester in ’t Javaansch heeft gefungeerd 
bij den heer Van der Pant (als Javanicus niet 
onbekend), bij den heer De Nooy (later Inspec
teur van het Inlandseh onderwijs), Walbeehm 
en anderen. Van nature intelligent en goed 
stylist, wist hij een handig gebruik te maken 
van de kennis omtrent de Europeesche methode 
van taalbeoefening, welke hij door zijn omgang 
met deze hoeren zich gaandeweg verwierf, 
terwijl zijn niet geringo eerzucht hem er toe 
leidde geschriften in ’t Javaansch op te stellen 
over zulke onderwerpen, welke bij bemerkte 
of vernam,dat de Europeesche beoefenaars van 
het Javaansch interesseerden. Zoo verschenen 
in ’t laatst der vorige en ijl ’t begin van deze 
eeuw van zijne hand o. a.: een lijvige Javaanscho 
grammatica, bewerkt naar de methode van 
Roorda voorzoo ver hij die begrepen had, een

eene uitgave en analyse, met eene hoogst bo- 
langrijko voorrede publiceerde (1890). Verder 
de Radja Pirangon, Adji Saka, Babad Tanah 
Djawi, do Babad Kediri, uitgegeven "door Pal- 
mcr' van den Broek (Leiden, 1902) en de Ja- 
vaanschc wetten, benevens de Damar Woclan 
in proza van Winter. Dit laatste werk is van 
meer waarde dan de overige geschriften 
dezen begaafden man 
hulpmiddel voor het aanleercn dor Javaanscho 
taal groote 
van wiens hand o.
Duizend en één_ Nacht_verscheen. Eindelijk
mogen hier nog do desa-legcndcn vermeld wor
den, van welke enkele door den Heer J. Knebel 
in het Tijdschr. v. h. Bat. Gen. werden uit
gegeven; door zijne zorgen verscheen ook een 
uitgave der in dichtmaat geschreven Babad 
Pasir, Verhand. Bat. Gen. LI.

Do beoefening der letteren en het maken van 
gedichten is bij de Javanen meer een beroep 
dan eene roeping. Vooral onder de bescherming 
van de hoven, in de eerste plaats te Solo, bloeit 
dat bedrijf, maar ook sommige leden van den 
hoogen adel houden zich bezig met letterkun
digen arbeid. Zulke lieden hectcn dan p o e- 
d j a n g• g a’s of geleerden, en zij worden door 
hunne tijdgenooten met zekeren eerbied aange
staard en bewonderd. Van enkelen worden de 
namen aan het nageslacht ovcrgeleverd, tege
lijk met de geleerdheid, die hun deel was. Zoo 
heeft Winter de berichten, die hij mededeelt 
over de Oude en do Nieuwe Javaansche lette
ren, ontvangen: lo. van R&ngga Warsita, dio 
nu nog bij de Solosche Javanen bekend is als 
Swargi Radèn Ngabèhi R. W., Poedj&ngga 
Dalem, dat is: Wijlen R. Ng. R. W., Zijner 
Hoogheids Geleerde. — en 2o. van Jasa, di 
Poera III, die ze had van zijn vader J. di P. 
II, terwijl deze ze weder had van J. di P. I, 
den hof geleerde van Pakoe Boe wan a III (1749 
—1788). Jasa di Poera I en II hebben de Brata- 
Joeda uit het Kawi overgebracht in het heden- 
daagsche Javaansch, en wel in kl eine ma
ten (tëmbang matja-pat), terwijl eene bewer
king in oude of groote Kawi-maten door een 
onbekende is geleverd. Van R4ngga Warsita 
is o. a. afkomstig: de Poestakaradja Poerwa, 
of het Oude Koningsboek, zijnde een Kroniek 
van Java, Bali en Madoera, cn een gedicht, 
T j e m p o r è t geheeten, handelende over het 
huwelijk yan een prins cn eene prinses uit over
oude tijden, — beide na zijn dood uitgegeven.

De drie Jasa di Poera’s en R&ngga Warsita 
worden thans nog door nagenoeg alle lettcr- 
lievenden onder de Javanen in hooge eere ge
houden. Eene juiste waardeering van hun let
terkundigen arbeid van Westersch-wetenschap
pelijk standpunt moet nog geleverd worden. 
Volgens de zooeven bedoelde Javanen waren 
deze schrijvers „echte” poedj&ngg&’s, omdat 
zij kennelijk bedeeld waren met de wahjoe 
(ongeveer: goddelijke inspiratie). Elk hunner 
heeft inderdaad mooi werk geleverd, en het 
proza van R3.ngga Warsita, die terecht een 
geniaal schrijver is genoemd, is hier en daar 
meesterlijk van vorm, maar aan den anderen 
kant bewijst het streven van laatstgenoemde 
om do oude Javaansche traditie te doen 
passen aan de uitkomsten van de onderzoe
kingen van een Europeeschen Javanicus als
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pen van universitaire studie. Ten gevolge daar
van kwam de beoefening en behandeling 
Javaansche letteren meer dan — 
op den voorgrond. De rijke verzameling 
Javaansche handschriften, die in genoemde 
acadcmie-stad wordt bewaard, en dio stof 
studio oplevert gedurende een reeks van jaren, 
is beschreven in don „Catalogus van do Ja
vaansche en Madoerccsche handschriften der 
Loidsche Universiteits-Bibliotheek” door A. C.
Vroede, Leiden 1892. Deze Catalogus voorziet 
althans gedeeltelijk in do behoefte aan een hand
boek voor de Javaansche letterkunde, nu do 
Handleiding van Do Hollander verouderd ge
noemd mag worden.* Wel gaf' Pocnsen in do 
Mededeel, v. h. Zcndel.-genootschap belang
rijke bijdragen tot de kennis der Javaansche 
letterkunde, doch voornamelijk van de geschrif
ten, die tot de godsdienstig-ethische kunnen 
gerekend worden. En de opvolgend verschenen 
catalogi, —- behalve die door Engelman van het 
Ned. Bijbelgenootschap (Tijdschr. v. Ned.
Indië, 1870), — gaven niet veel meer dan do 
titels der werken. In den Catalogus der Leid- 
sche handschriften worden verscheidene wer
ken voor het eerst, sommigen althans voor het 
eerst uitvoerig beschreven. Zoo, om er maar 
enkelen te noemen, de boven vermelde Tjën- 
tini, Bandoeng, groote Babad, Babad der in
neming van Jogjakarta, Iskander, Asmara 
Soepi, Nawawi, Boestam. De zeer uitvoerige 
inhoudsopgave van de Menak gaf aanleiding 
tot het bovenvermelde werk van Dr. Van 
Ronkel. Aanvullingen en verbeteringen op den 
Catalogus gaf Dr. Brandes T. Bat. Gen. XXXV/ 
bl. 443; naar aanleiding daarvan verscheen 
eeno verhandeling van Mr. G. J. Grashuis, Ind.
Gids 1893.

Later verscheon een Supplement op don 
Catalogus van do Javaansche en Madooreeschev/ ' " J 
handschriften der Loidsche Universitoïtsbiblio- 'v ' 
theek van Dr. H. H. Juynboll (deel I, 1907^/i 
deel II, 1911), waarin wel voornamelijk dót'
Oud- on Middeljavaanschc letterkunde beschre
ven wordt, doch ook de Nieuwjavaansche lite
ratuur (deel II, p. 1 —148 en p. 400—473)- 
Overigens vergelijke men het 6e hoofdstuk ^ 
van deel IV der 2o uitgave van Voth’s Java,'-’ . J } ^ 
waar do talen en letterkunde behandeld worden, d&o £
Eenige tot nu toe onbekende werken worden//** j
besproken in Dr. Juynboll’s Catalogus dor .? .
Javaansche enz. HSS. van het Ivon. Instituut 
(Bijdr. T., L., Vk. deel 69, p. 3S6—418).

verhandeling over de taaksoorten (Krüma, 
Ngoko, Madya, enz.), van bijzondere waarde 
om de uit hot Soloschc leven gegrepen voorbeel
den in den vorm van gesprekken, en eindelijk 
— om nog slechts dit te noemen —cono beschrij
ving van do zeden en de gewoonten der Solo- 
sche Javanen, oom belangwekkend bock, zoo
wel om den vorm als om den inhoud, waarin 
voor do ethnographie en de folklore van Midden- 
Java merkwaardige bijzonderheden worden 
meegedeeld.

Behooren deze auteurs, ook Pad ma Socsastra 
alias Wira Poestaka, thans reeds tot een oudere 
generatie, verscheidene jongeren staan gereed 
om, zoo al niet hunne plaats in te nemen, dan 
toch het hunne bij te dragen tot den opbloei 
van eene nieuwe Javaansche proza-literatuur, 
en naarmate dio jongeren eene betere school
opleiding hebben genoten en, vooral door dege
lijker kennis van het Nederlandsch, eene rui
mere algemeenc ontwikkeling hebben ver
worven, wint ook de inhoud van hun werk 
aan beteekenis, terwijl de taal waarin zij zich 
uitdrukken, het Javaansch, wel verre van te 
verbasteren, op den duur van het Nederlandsch 
een dergelijken invloed zal blijken te ondergaan 
als dit vroeger, bijv. in den tijd van Hooft, 
door de inwerking van het Latijn onderging. 
Zulke jongere schrijvers zijn o. a. R. Ng. Mang- 
koedimedja van Djogjakarta en verscheidene 
anderen, wier dikwijls verdienstelijke geschriften 
werden uitgegeven door de Commissie voor 
de Volkslectuur te Batavia. In de laatste jaren 
worden uit do Inlandsche wereld stemmen
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vernomen, welke vragen om beter, verdergaand 
onderwijs in ’t Javaansch en de Inlandsche 
talen in ’t algemeen, dan thans (bizondcr aan 
de Kweekscholen voor Inlandsche onderwijzers) 
verkrijgbaar is. Het verdient ook met het oog 
op do gcwcnschtc ontwikkeling van de Javaan- 
schc literatuur in meer moderne richting 
aanbeveling dat de Regcering aai dat alleszins 
gerechtvaardigde verlangen legenuct kome, on 
allereerst op Java voor ontwikkelde Inlanders 
de gelegenheid opene tot wetC'schappelijke 
beoefening van Inlandsche talen en literatuur 
volgens Westerscho methode.

De grooto waarde van Java’s letterkunde 
is voor het eerst duidelijk in hc licht gesteld 
door Raffles, dio in zijn „History < f Java” aan 
Nederland een bock aanbood, da> een bescha
mend getuigenis was tegen de i raagheid en 
onverschilligheid van onze geleerden jegens do 
schatten, die de aandacht van genr einden vreem
deling hadden getrokken. Baud, een man, die 
veel van Raffles had geleerd, was in ons vader
land de eerste, dio door zijno opwekking aan
leiding gaf tot eene wetenschappelijke beoefo- 

zoowel van de Javaansche raai, als van
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LITERATUUR (MALEISCHE). Van oude Ma- t
loische literatuur is niets bekend. Hoewel er 
aanwijzingen zijn voor de waarschijnlijkheid,*'..^ 
van het schrijven van Maleisch in Hindoe-Ja-/;•i: 
vaansch schrift — voorzoover opschriften iiïC*- ;* ö *u » j
steen als aanwijzingen kunnen gelden. —, is van 
geschreven Maleisch vóór de invoering van den 
Islam, die den Maleiors behalve vele leenwoorden 
het Arabische schrift bracht, niets met zekerheid 
te zeggen. Do oorspronkelijke vorm van litera
tuur is ook in hot Maleisch do mondelinge, van 
geslacht op geslacht ovorgoleverdo, schat 
verhalen, sagen, gedichten on sproken. Moer dan 
eldors hok ben in hot Maleisch door doopteeke- 
ning do mondelinge literatuurproducten iets ge
kunstelds gekregen, daaï het Arabische schrift 
het gebruik maken van
bovenmatig bevorderde. Wanneer do opteoko-
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mng,
de Nieuw-Javaansche letteren. Hij wist te be
werken, dat hot Ncderlandsclie Bijbelgenoot
schap het besluit nam om de Heilige Schrift 

de Javanen bekend te maken. Later was

:
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hij de geestelijke vader van do I discho afdee- 
ling der voormalige Delftscho Academie en 
ook van het Koninklijk Instituut voorde Taal-, 
Land- en
Delft was het onderwijs in do Jav ansche taal 
hoofdzaak, maar bij de rcorg 
universiteiten in het najaar vai 1877 werden 
do Indologischo vakken te Leiden onderwer-
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opgovoerd tot Icgcndairo vorsten; van historische 
geschiedschrijving in critischcn zin is in geen 
kroniek sprake. Do van een wetenschappolijk 
standpunt als fouten aan te merken eigenaardig
heden dor Maleischc geschiedschrijving zijn aan 
allo werken van deze soort gomeen. Toch zijn 
die geschriften geenszins zonder waarde, voor
eerst wegens hun belang voor de folklore, voorts 
wegens de gegevens omtrent aanrakingen van 
Maleiers met Javanen, Chincozen en Klinganec- 
zen — hoe vertroebeld die berichten ook zijn —, 
ten slotte wegens de mededeeling van inwendige 
geschiedenis der Maleischc of door Maleiers ge- 
sticlito staten omstreeks den tijd waarin de ge
schriften werden opgesteld. Waar verschillen 
zijn in jaartallen of genealogische opgaven kan 
door tekstcritiek gewoonlijk geen opheldering 
gegeven worden, daar de teksten te gebrekkig 
zijn; hoogstens kunnen grafschriften, zooals do 
kort geleden te Pasai gevondene, en munten, 
(bv. die van genoemd voormalig rijk) eenig licht 
verschaffen. Den besten indruk, uit historiogra
fisch oogpunt, maakt do Sjadjarah Mclajoe of 
Sal&lat as-sal&tin, gedateerd: 1621 (1021 A. H.), 
vooral in het gedeelte, dat aan de komst der Por- 
tugoezen is gewijd. Een deel van deze materie, 
vermeerderd met do verhalen van den strijd 
tusschon de Maleiers en de Hollanders on van 
dezen met de Boegineezen, is beschreven in do 
Hikajat Negeri Rian, de Sjadjarah Radja-Radja 
Rian, en Atocran Satia Boegïs dengan Mclajoe, 
welke titels dikwijls dooreen gebruikt worden. 
Van gemengd karakter (Klinganeescho relaties, 
onhistorische namen en Javaansche kolonisatie) 
is do kroniek van Bandjar en Kolaringin ; van on
geveer gelijken aard, maar rijker aan folkloris
tische gegevens is de Salasilah Koctai. Belangrijk 
is ook do kroniek van Pasci (Hikajat Radja- 
Radja Pasai). Do geschiedenissen van kleinere 
landschappen of van afzonderlijke expedities, 
bijna alle van jonge dagteekoning, voor een deel 
op last van Europeanen vervaardigd, zijn vrij 
van mythische bijmcngselen, docli meestal van 
weinig waarde. Een meer kroniek-achtig karak
ter heeft de flikahat-Atjdfi. De verschillende 
geschiedkundige geschriften vindt men vernield 
in do catalogi der handschrifLcn-vorzamelingen.

Wetboeken, of verzamelingen van inlandsche 
wetten zijn niet als literatuur te beschouwen. 
Verzamelingen van regelen en bepalingen van 
Adat, vooral wanneer daaraan verhalen en be
schouwingen verbonden zijn, kunnen govoogo- 
lijk tot literatuur gerekend word en ; als type daar
van is te noemen: Adat Radja-Radja Mclajoe. Op 
zuiver folkloristisch terrem'is vrijwel niets te ver
melden, tenzij men divinatorische geschriften als 
droomuitleggingen, verklaringen van natuurver
schijnselen, trillingen in het lichaam, e. d. als zoo
danig beschouwen wil. Van deze soort toch be
staan oonige goschriften, die naar één model ge
maakt zijn.

Gedeeltelijk tot den groep der historischo wer
ken, gedeeltelijk tot do verdichte verhalen bo- 
hoort
Toeah, waarin wel historischo personen optre
den, doch de romantische inklceding en hot ton 
tooneelo brengen van gefingeerde figuren zoo 
zeer de overhand heeft, dat een dorgolijk ge
schrift met meer recht tot de rubriek der ver
dichte verhalen dan tot die der geschiedwerken 
of historischo romans gerekend kan worden. De

ning op aansporen van Europeanen geschiedt, 
•wordt zij veelal in een voor hen geschikt gomaak- 
ten vorm gegoten, die de oorspronkelijke gestalte 
dikwijls belangrijk wijzigt.

De ongeschrevene, voor een klein gedeelte — 
voor zoover de Maleisch-sprckendo landen van 
Ned.-Indië betreft — bekend gemaakte, litera
tuur bestaat voornamelijk uit pantoens (zie al
daar), dierenfabels, spreekwoorden en raadsels. 
In het algemeen verschillen die literatuurvormen 
weinig of niet van die der met de Maleiers ver
wante volkeren. Vooral in de dierenfabels valt 
zin voor het komische en talent van vertellen en i
beschrijven waar te nemen. Onder de over een 
groot deel van den Indiscl^en archipel verbreide 
dierenfabelen vertegenwoordigen de Maleischc 
geen afzonderlijk, eigenaardig type; trouwens uit 
den vorm, waarin ze zijn opgeteekend, voorzoo- 
ver zulks in Arabisch schrift plaats gehad heeft, 
kan men zich niet een geheel en al getrouwe voor
stelling van do oorspronkelijke vormen maken. 
Over de wijze van verspreiding van deze fabelen 
is even weinig bekend als over hun oorsprongs- 
land; noch de dierkundige bijzonderheden, noch 
de vage mythologische sporen geven hier eenig 
licht. De spreekwoorden en spreekwijzen hebben 
iets kort-en*krachtigs; ze zijn bondig zonder grof
heid of neiging tot te veel platheid. Verzamelin
gen van spreekwoorden zijn uit den aard der zaak 
onnatuurlijk; toch zijn die collecties onze voor
naamste ken bronnen. Behalve de genoemde li
teratuurvormen zijn als oorspronkelijke, popu
laire, typisch-Maleischc specimina te noemen: 
kleine, steeds te pas gebrachte anecdotcs of leer
zame verhaaltjes, van de soort welke vertegen
woordigd is in vertellingen als Bapa Bilalang en 
Lebé Malang, uitgegeven in A. F. v. Dewall’s 
Boenga Rampaj, 4e stuk. Met zoogenaamd uit 
den mond der bevolking opgeschrevene volksver
halen moet steeds voorzichtigheid betracht wor
den, daar, afgezien van de gekunsteldheid van 
het Arabische schrift, op last of verzoek genoteer
de verhalen veelal iets onnatuurlijks hebben, cn 
alles wat naar de meening der tot opteekenen aan
gezochte lieden voor Europeesche lezers aanstoo
telijk mocht zijn, óf geheel missen óf in verzach
ten vorm bevatten. Het is er verre van, dat do 
ongeschreven literatuur (eigenlijk eene contra
dictie) waartoe zelfs geheele tooneelvoorstellingen 
en groote gedichten behooren, in haar geheel be
kend is; het meeste is door Maleiers opgeteekend, 
en is dus voor ons slechts geschreven literatuur
vorm. Zoo b.V. do Hikajat Pelandoek Djinaka, dio 
in twee redacties bekend gemaakt is.

Do geschreven letterkunde nu in tijdvakken te 
verdeelen, in dien zin: dat bepaalde periodes door 
bijzondere literatuur-producten gekenmerkt wor
den, of: dat belangrijke geschiedkundige gebeur
tenissen tot verdeeling der literatuurgeschiedenis 
aanleiding"geven, is over het algemeen niet moge
lijk. Hoogstens kan men spreken van eene oude
re literatuur, een vorm die sedert een paar.eeu
wen niet of nagenoeg niet beoefend wordt, nl. do 
geschiedschrijving, en do verhalen op Hindoo- 
Javaanschen grondslag, in onderscheiding van do 
nieuwere romans, reisbeschrijvingen en moderne 
gedichten, welke soort nog steeds in wezen is, en 
in tal van dikwijls zeer smakeloozo producten zich 
kenbaar maakt, De Geschiedverhalen zijn 
een mythisch karakter. Gewoonlijk wordt do 
oorsprong der dynastie

i'

geschrift als do Hikajat Hangeen

van
1

hot land in quaestiovan

I



LIT E R AT UUR (MALEISCHE). 593

/'r'.', 'S- • •l c,-//' personen en toestanden in de Hikajat Hang 
Toeali zijn voor het grootste deel Maloisch; noch 
aan Indische of Porzischo, noch aan Javaansche 
modellen is daarin stof van aanmerkelijk belang 
ontleend. Toen het Maleisoh buiton zijn centralon 
kring van Malaka-Riouw-Oost Sumatra meer en 
meer bekend werd, en door Hindoc-afstamme- 
lingen vertaalde Hindoestansche en Perzische 
verhalen de Malcische lezers en hoorders bleken 
te bekoren, moest de Malcische romantiek zich 
gaan bedienen van uitheemschc namen, voor
stellingen van buitenlandsche scènes, en ontlec- 
ningen aan vreemde modellen, waardoor het ge
heel een Arabisch-Perzisch karakter in eigenna
men on titels,en een Hindocstanschen trek in keu
ze van onderwerp en gegevens verkreeg.Toch blo- 
ven echt Maleisclic verhalen bestaan,maar daa rin 
moest het gemis aan buitenlandsche kleur, dus de 
uiterlijk mindere aantrekkelijkheid cr van, ver
goed worden door een duidelijke, het geheele ver
haal beheorsehende strekking, zoodat deze wer
ken het karakter van didactische geschriften 
aannamen, en als vorstenspiegels of moralisec- 
rende vertellingen zich aanboden, zeker tot scha
de van hunne genietbaarheid. De bovenbedoelde 
groep nu van Arabisch-Perzisch aangekleede, 
Hindoestansch-getinte Malcische verhalen is 
zeer talrijk. Het gegeven ervan is veelal eene 
variatie op één thema met weinig afwisselingen: 
wonderpaarden, wonderkasteelen, doodclijke of 
levenwekkende wonderbloemen, avonturen van 
koningen en geesten, bevrijdingen van prinses
sen uit de macht of betoovering van vijandelijke 
koningszonen of monsters, die door met boven
natuurlijke middelen werkende prinsen na veel, 
meestal eensoortige, avonturen onschadelijk ge
maakt worden. Verscheidene trekken zijn aan 
de meeste van deze verhalen gemeen, zonder dat 
ze tot één oer-type kunnen teruggebracht wor
den, en zonder dat de graad van ontleening en 
verwantschap tusschon de afzonderlijke verha
len of hunne algomcene typen kan worden vast
gesteld. Met alle gelijksoortigheid kunnen deze 
Hikajat's toch onderling verschillen in hoóda- 
nigheid
verhaal, waarin nog weinig aan vreemde voor
stellingen ontleend is, kan genoemd worden 
de Hikajat Langlang Boeana (inhoudsop
gave in Tijdschrift voor Ned. Indië, 18G8, bl. 107 
en vlg.). Ook de Hikajat Si Miskin kan gerekend 
worden tot de betere, nog niet door eindeloos 
gebruik van vreemde namen en geijkte beschrij
vingen on voorstellingen besmette, noch door 
mateloosheid van scènes en ovordreven actio 
vrijwel smakeloozo romans. Hotzelfde geldt van 
de beide min of meer moraliseerende, aan vor
stenspiegels herinnerende, geschriften Hikajat 
Isma Jatim en Hikajat Radja Boedak. Het is 
mogelijk, dat Indische verhalen op dozo hikajats 
■eenigon invloed geoefend hebben, maar ver
taalde romans zijn ze niet te noemen. Vol Arabis- 

zijn verlialon als de Hikajat Djauhar Mani-

gclijkcndc, aan namen overrijke, aan roman
tische actie zeer arme, in verschillende „redac
ties” bewerkte, elkander nu en dan beïnvloe
dende, voor Malcischcn smaak aantrekkelijke .
Tjcritera's en Hikajat's. Als afzonderlijke ty- .. . .
jicn zijn te noemen : de Hikajat Nazir Sjdh, \ ; •
eene herinnering aan eene historische gebeurte
nis; de Hikajat Koemala Bahrain, hoofdzakelijk 
hindoeiseerend en cenigermate vermengd met 
Ramayana-achtige elementen; de Hikajat Indra 
Banqsawan, een verhaal gesponnen om een ook ( 
in andere literaturen bekend gegeven van het 
zoeken en toepassen van genezing aan bren
gende zaken. Deze soort romans ontaardt 
allengs in een nieuwer genre, waarin mate
loosheid in de veelheid der figuren en ingewik
keldheid der, overigens vrij eentonige, intrige’s, 
een vc-rmoeienden indruk maken; vooral sedert 
van inlandsche leesbibliotheken voor (per nacht 
berekende) betaling gebruik gemaakt wordt, 
ontstaan vele dergelijke specimina. Als zoodanig 
noemen wij : de Hikajat Sjahr al-kamar, de navol
ging daarvan: Hikajat Bikrama Tjandra, de 
Hikajat Sjahr al-lndra; een type van moderne, 
zeer matelooze romanschrijverij is de Hikajat 
Soeltan Taboerat. Dit euvel wordt trouwens in de

/ 4
> :

hand gewerkt door het feit, dat Malcische ge
schriften niet door één volk, dat zich bedient van 
de taal dier literatuurproducten, worden gele
zen, maar door lieden van verschillende natie, 
die mot een zeker soort Maleisch allen bekend 
zijn, en te wier behoeve dat Maleisch met allerlei 
vreemde elementen wordt verrijkt. Het ligt in 
de rede, dat vooral Batavia het middelpunt van 
verbreiding van dergelijke verwordene romans 
moet worden. Vertaalde werken worden meestal 
niet tot de letterkunde van een volk gerekend.
Bij de Malcische literatuur evenwel moet hierin 
een onderscheid gemaakt worden, daar de ver
talingen groote populariteit genieten, als model
len voor inlandsche navolgingen gediend hebben, 
en met zoo veel voorkeur gelezen worden dat ze, 
meer dan do echt-inlandsche verhalen aan den 
inlandschen smaak voldoende, literair eigendom 
van Maleiers en Maleisch-lezenden van andere 
nationaliteit geworden zijn. Men kan zich inder
daad de zgn. Malcische literatuur niet denken 
zonder den uitgobreiden kring van vertaalde of 
naar vreemde origïneelen getrouw of vrij bewerk
te verhalen. In de eerste plaats moet genoemd 
worden de Malcische representant van de twee 
groote Indische heldendichten Rdmdyana en 
Mahdbhdrata. Het is er vorre van, dat de oor
spronkelijke stof goed is verwerkt; allerlei in
landsche bijmaaksclen hebben de materie doen 
verworden, en de taal, die als intdrmédiairo 
dienst deed — meestal het Javaansch, een enkele 
maal een Zuid-Indisch idioom — heeft overal, 
in do beworkingon haar sporen nagelaten. De , 
twee grooto epen zijn in het Maleisch vertegen-' . 
woordigd in: a. dc Hikajat Seri Rama, b, de ver- f •> • 
schillende Hikajat Pandaiva, als daar zijn: de" 
Pandaiva Lima, do Pandaiva Djaja, de Angkawi- 
djaja enz. Tot deze rubriek beliooron de uit het 
Javaansch bewerkte wajangverhalcn uit don 
Bratajoeda-cyclus en de wajangvorhnlen met 
Ardjoena tot hoofdfiguur. Wat do wajangver- 
halon botroft, het grootste deel daarvan bestaat 
uit beworkingon van do Javaanscho

vertelkunst, Als een goedvan

►

t' f
* uvmen

kam, do Hikajat* Abdoerrahmandan* Abdoerrahim, 
do Hikajat Ahmad Mochammad, do Hikajat In- 
drapoetra, do Hikajat Deiva Mengindra, en do 
meeste andere der gewoonlijk tot do rubriek der 
verdichte verhalen gerekende hikajats. Minder 
arabistisch, veel meer hindoeïstisch is een ver
haal als de Hikajat Indranala; van beiderlei 
karakter is de Hikajat Sjdh Mard&n, do Hikajat 
Berma Sjahdan, en meer dergclijko allo op elkaar

• >

sp ./>
<• t ' #

zonnemy-
then met Pandji en Tjanclra Kirana tot hoofd- 
personen. Het gegeven: dc avonturen van den
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toevoegsels vermeerderde, min of meer vrije be
rk ing. Zij heeft invloed geoefend op latere 

soortgelijke verhalen, en invloed ondergaan van 
andere verhalen, met name de Hikajat Bachtijar, 
waarvan een gedeelte bij enkele redacties der 
Kalilah dan Daminah gevoegd is. Ad 2. De „ze
ventig verhalen van den papegaai”, zijn naar 
do Perzische vertaling Toeti Ndmah in het Ma- 
leisch bewerkt onder de titels: de verstandige 
Papegaai (liikajat Bajan Boediman), en Verhaal 
van koopman Maimoen (Hikajat Chodjali Mai- 
mocn). Deze verhalenbundel is zeer geliefd ge
weest bij Maleisch-lezendon, getuige de reeks 
navolgingen; ook in deze verhalenreeks zijn 
tellingen uit den Bachtijar-cyclus opgenomen. 
Ad 3. Van hetzelfde karakter als de twee voor
gaande, in zooverre dat om één hoofdverhaal of 
raamverhaal vele afzonderlijke weer met het 
hoofdthema samenhangende verhalen zich bewe
gen, is de Bachtijar-roman, die in het Maleisch 
tweevoudig is, nl. de Hikajat Bachtijar en de 
Hikajat Groelam, welke beide versies elkaar be- 
invloed hebben, gedeelten hebben afgestaan aan 
de Hikajat Kalilah dan Daminah, en evenals deze 
invloed hebben gehad op nieuwere producten. 
Hoewel de dubbelheid der Maleischc versies do 
verhouding tot het origineel ingewikkeld maakt, 
is het vaststellen van de graden van verwant
schap tusschen de redacties onderling en van de 
Maleische versie met do vasteland-verhalentypen 
niet zoo moeilijk als bij de Hikajat Kalilah dan 
Daminah, waar de volgorde der afzonderlijke ver
halen veranderlijk is, en allerlei sporen van her
haalde omwerking aanwezig zijn. Over de origï- 
nes on de onderlinge verhouding dezer wel uit- 
heemsche maar zeer in den smaak van Maleiers of 
althans Maleisch-lezenden vallende verhalen
bundels zie men: le. J. Brandes: „Het onderzoek 
naar don oorsprong van de Maleischc Hikajat 
Kalila dan Damina ingeleid”, in den Feestbun
del—De Goeje; idem: „Een paar bijzonderheden 
uit een handschrift van de Hikajat Kalila dan 
Damina, in Tijdschr. v. I. T. L. en V. K. XXXVT, 
2e. idem, „Iets over het Papegaajboek 
het bij de Maleiers voorkomt”, in Tijdschr. v. 
Ind. T. L. en V. K. XLI, 3c idem, Nadere opmer
kingen over do Maleische bewerkingen van do 
geschiedenis der tien vizieren, Hikajat Golam 
(Hikajat Zadabaktin, Hikajat Azbak) Hikajat 
Kalila dan Damina (laatste gedeelte), en do daar
van te onderscheiden, bij de Maleiers voorhan
den uiteenloopende Hikayat’s Baktiyar. (Ibid. 
XXXVIII, blz. 191-273). Van de drie verhalen
bundels komen gedeelten voor in verzamelingen 
die meestal den titel Boenga Jlarapai dragen.

Op Perzische modellen berust de Makota segala 
radja-radja of mot Arabischen titel: Tadj as-sald- 
tin, een in slecht Maleisch gesteld, zeer uitvoerig 
zedokundig werk, wemelend van arabismen en 
parsismen, en zonder eenige beteekenis voor den 
geest der Maleische literatuur. Vroeger werd aan 
dit vertaal-werk veel te groote beteekenis toe
gekend; het is horhaaldolijk(doorEuropeanen)uit- 
gegeven [de eerste uitgave (1827) met vertaling]. 
Een dergelijk werk, doch niet zoo letterlijk ver
taald, en meer geschiedschrijving bevattende, is 
de eveneens in het begin der I7o eeuw bewerkte 
Boesldn as-saldtin,op last van een Atjèhschen sul
tan gecompileerd door Noeraddin bin ‘Ali bin 
H'asandji bin Moehammed ar-Ranirï. Het is 
een soort vorstenspiegel, tevens ethische en-

Koripanschen prins en de Dahasche prinses Tjan- 
dra Kirana met mcnschwordingen van góden, 
gestaltoverwisselingen en naamsveranderingen 
der hoofdfiguren en helpers, komt in allo Pandji- 
verhalen (zie bij Javaansclie literatuur) voor; het 
verschil tusschen de talrijke bewerkingen ligt in 
do veelheid van de ten tooneele gevoerde perso
nen, en hunne naamsveranderingen. Gewoonlijk 
komen vier Javaansclie landen (Koripan, Daka, 

>■ Gegelang, en Singasari) in het verhaal voorwin 
• ' - ’-lv' uitvoerige redacties wordt dat viertal vermeer

derd, in moderne bewerkingen wordt het element 
der gedaanteveranderingen dienstbaar gemaakt 
aan voorbeeldelooze uitvoerigheid, en in enkelo 
verbasterde versies ontstaat door ontleening aan 
bekende hikajats een bastaard-soort van soms 
nauwelijks als zoodanig herkenbare Pandjiver- 
lialen. Oorspronkelijk zijn deze verhalen uit het 
Javaansch bewerkt, later werden uitvoerige be
werkingen rechtstreeks aan de Maleische verta
lingen ontleend. Merkwaardig is het feit, dat in 
de echte Maleische versies de voorstelling der 
voornaamste feiten en ook soms do vorm der 
eigennamen meer oorspronkelijk is dan in het 
Javaansch; blijkbaar hebben die Maleische be
werkingenoud- Javaansclie bronnen. Enkele daar
van zijn in Bali jiangetroffen. Als type van vol
komenheid kan gelden de Hikajat Tjekel Wa- 
neng Pati; goede typen zijn ook de Hikajat 
Pandyi Koeda Soemirang, de Hikajat Djaran 
Kinanti Asmarandana, de Hikajat Pandji Soe- 
soepan Mesa Kclana, de Hikajat Naja Koesoema. 
De latere uitloopers der Pandji-soort behoeven 
hier niet genoemd te worden; gemeenlijk zijn ’t 
moderne Bataviasclie producten. Een in het Ma
leisch bewerkt verhaal van Javaanschen oor
sprong, dat niet op nieuw-Javaansche bronnen, 
doch op Oud-Javaansche origine teruggaat, is de 
Hikajat Maharadja Boma, waarin het Kawi-ge- 
dicht Bhomakavya bearbeid is. Even natuurlijk 
als in Java het ontleonen aan Javaansclie litera
tuur is op het schiereiland Malaka het vertalen 
uit het Siameesch; immers tusschen Siam en de 
Maleische staten is van oudsher nauwe betrek
king geweest. Behalve uit enkele leenwoorden 
blijkt die betrekking uit eenige vertalingen; als 
voorbeelden zijn te noemen de Hikajat Mahara
dja Bispoeradjaen de Hikajat Samsoe Bahroen. 
Bewerkingen van Chineescke verhalen zijn in 
den laatsten tijd vrij talrijk geworden; zulke 
voornamelijk voor Chineesche peranakans ge
maakte vertalingen kunnen niet tot de Maleische 
literatuur, zelfs niet in den meer uitgebreiden zin, 
gerekend worden. Thans komen ter sprake dever- 
talingen, vrije bewerkingen, adaptaties van in 
geheel Perzië en Voor-Indië bekende verhalen en 
verhalen-bundels; voor liet meerendeel zijn deze 
versies uit het Perzisch, enkele uit het Arabisch 
bewerkt. Deze zeer verbreide en geliefde vertel- 

j lingen zijn terugte brengen tot de volgende bron-
f ■ƒ * KJ nen: *0,(*e Pcincatrantra en de liilopadeQa naar
0 ^^’J Tamil- en Perzische intermédaires, 2o. de
/ /* t- §ukasaPtati> naar de Perzische bewerking
t/j, V Ij 3o. de Bachtijar-cyclus (Perzisch), waarvan 

in het Maleisch verscheidene 
staan. Ad 1. De Pancatantra-materio in Maleische 
bewerking naar een Tamil intermédiaire is van 
jongen datum, en heeft niets eigenaardig-Ma- 
leisch. De oudere Hikajat Kalilah dan Daminah 
gehceten,iseen in vele redacties voorkómende, op 
Perzische bronnen teruggaande, met Arabische
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cyclopaedie, waarin oud-Arabische en Perzische 
verhalen opgenomen zijn, die ook in den Tadj as- 
salatin voorkomen. Daar deze verhalen in den 
smaak vielen, moest eene navolgingslitcratuur 
ontstaan, waarvan kleine verhalen, vooral met 
Loekman den Wijze on den chalief Karoên ar- 
Rasjid als hoofdfiguren, de meest voorkomendo 
specimina zijn. Vooral die chalief wordt het the
ma van verscheidene verhalen; veelal komt als 
tweede hoofd persoon een gefingeerde hofnar 
voor, aan wien do naam van een dichter uit 
Haröen ’s tijd is gegeven (Abcê Noewas). Zoo 
ontstonden verhalen als do Hikajat Hasan Dam- 
sjiken de Hikajat Aboe Noewas. De reeks van aan 
Arabie, Perzië en Hindocstan herinnerende ver
halen is met hot voorgaande niet uitgeput, in do 
handschriften-catalogi zijn er nog verscheidene 
te vinden. Iedere auteur of copiïst-mcde auteur 
die een verhaal dicht op quasi-Arabische, schijn
baar Perzische, would-be Hindoestansche gege
vens, en ruim gebruik maakt van islamische na
men van landen en personen kan op een voldoend 
aantal lezers rekenen. Vaak hebben zulke hikajat’.? 
een kort bestaan, wanneer echter een Europee- 
sclie taalkundige ze uitgeeft, worden ze geacht 
deel uit te maken van de Maleische literatuur. 
Indien ze door de inlandsche school onder do 
bevolking komen, kunnen ze-aanleiding geven 
tot het ontstaan van nieuwe navolgingen, wat 
voornamelijk in centra als Singapoera, Batavia 
e.d. zich openbaart. Als dus een volstrekt niet ty- 
peerend verhaal de aandacht van een liefhebber 
of beoefenaar van het Maleisch getrokken heeft, 
kan een o door zoo iemand in het licht gegeven edi
tie navolgingen uitlokken, en zonder zelvo tot de 
eigenlijke Maleische literatuur to behooren het 
ontstaan en do verbreiding van nieuwe pseudo- 
litcratuur ton gevolge hebben. Door öhineescho 
invloeden ontstaat eindelijk eene algemeene 
verwording van verhalen tot bastaard-hikajat-

over Mochammad’s geboorte, zijne hemelvaart 
en zijn zalig afsterven; deze toch dienen niet al
leen als stichtelijke lectuur maar ook als recitce- 
rende voordracht bij de herdenking van des pro- 
feets hemelreizo en dood. Niet minder aan
trekkelijk dan do verhalen over Moehammad zijn 
voor vele Maleisch-lczenden die over do helden 
uit zijne omgeving en over de lotgevallen van zijne 
kleinzonen Hasan en Hoesain. Het meest populai
re van de eerste soort is het in geheel Indiëzoo 
geliefde verhaal van de krijgsavonturen van Moe- 
hammed’s oom Hamzah (Hikajat Amir Hamzah, 
waaraan eene studie is gewijd door Ph. S. v. 
Ronkel in De roman van Amir Hamza, Leiden 
1895), dat evenals de meeste soortgelijke verha
len is vertaald uit het Perzisch, uit welko taal 
soms ook Arabische versies zijn bewerkt. Tot do 
tweede soort behooren zeer populaire verhalen 
zooals de Hikajat Moehammad Hanafijjah, en do 
verschillende kleine verhalen omtrent Moeham- 
mad’s schoonzoon ‘Ali. Wederom eene andere ru
briek is die der verdichte verhalen op historischen 
grondslag, meestal over voorvallen uit het leven 
van den Profeet, in welke romans somtijds veel 
vreemde materie is verwerkt. De directe bron 
van ontlcening is meestal niet aan te wijzen. 
Betrekkelijk weinig fantastisch is de HUcajat 
Aboe Samah, eene episode uit het leven van den 
tweeden chalief, maar zeer onwaarschijnlijk in 
opzet en traditie is een verhaal als Hikajat Radja 
Handak dan Radja Badar,waarin de gracht,die do 
stad Madinah verdedigde tegen de Mekkanen en 
de naam van de plaats waar Moehammed eene 
overwinning behaald heeft, tot vorstelijke per
sonen zijn geworden. Tot vrije bewerking der 
historische of logendaire stof heeft zich de oor
log van Moehammed tegen de joden van Chaibar 
geleend; geschriften als de Hikajat Radja Chai
bar en de Hikajat Pandita Raghib zijn als typen 
van zulke verhalen te noemen. Een erotisch voor
val uit het loven van den Profeet wordt op zonder
linge en fantastische wijze tot een verhaal ver
werkt in do Hikajat Samaoen. Eenigszins op 
zich zelf staat de Hikajat Seriboe Masdil, in zoo
verre als eene episode uit het bekeeringswerk van 
den Profeet onder de joden, hier aanleiding heeft 
gegeven tot het maken van een uitvoerig werk 
over do geloofsleer in vragen en antwoorden. 
Dit werk is ongetwijfeld uit het Perzisch.

Eene figuur uit Moehammad’s omgeving 
in don meer uitgebreiden zin des woords wordt 
tot onderwerp van een waarschijnlijk uit het 
Arabisch bewerkten, zeer uitvoerigon roman ge
maakt, nl. de Himjarietische vorst Saifibn Dzi’1- 
Jazan, die in do naar hem genoemde hikajat de 
held is van eindolooze avonturen. Tot de eigen
lijke Mohammcdaansche legenden kan de zeer 
uitvoerige geschiedenis van Iskander Dzoe’1- 
Ivarnain niet gerekend worden; in de handschrif
ten-catalogi wordt zij gewoonlijk daaronder ge
teld, aangezien zij moeilijk bij andere categorieën 
is te rangschikken. De Maleischo bewerking der 
Alexander-sagc, Hikajat Iskandar Dzoe'l-kar- 
nain is ongetwijfeld eene bewerking van Per
zische modellen, waarvan sommige onderdeelen 
en namen zekere populariteit bij Malciers en 
Javanen verkregen hebben. Hoewel geen van de 
hiergenoemde verhalen oorspronkelijk Maleisch 
is, moet men ze toch tot Maleier-lcctuur, on in 
dien zin tot Maleische, d.i. onechte Maleischo 
literatuur rekenen, daar ze grootc populariteit

typen.
Die verwording kan niet optreden bij verhalon 

op historischen grondslag, legenden van profeten 
on heiligen, geschiedenissen van Moehammed on 
zijne familieleden, aangezien daar de Traditio 
aan nl te groote vrijheid van bewerking in den 
weg staat. Afgezien van enkele latere navolgin
gen zijn alle dusgenaamde Mohammcdaanscho 
legenden vertalingen of bewerkingen van meestal 
in het Perzisch geschrevene, in Hindocstan ge
maakte verhalen. Dit geldt niet van de verhalen 
omtrent do vóór-islamische profeten (Anbija), dio 
uit het Arabisch zijn bewerkt. De hikajats welko 
het leven en het sterven van den profeet tot 
onderwerp hebben zijn veelal bewerkt naar Per
zische vertalingen van Arabische bronnen, ter
wijl do verhalen over hot mystieko licht van den 
Profeet (Hikajat Noêr Moehammad) op Porzischo 
origincelen teruggaan. Wanneer de lezing van 
dergolijko hikajats wordt aanbevolen bij bijzon
dere aangelegenheden, zooals de Hikajat Nabi 
bcrljoekoer of het thema zich leent voor morali- 
scerendo beschouwingen,zooals in de Hikajat nabi 
mènr/adjar analcnja Fatimah, verkrijgen ze eene 
groote populariteit, die zich in veelheid van 

plaron, vaak van afwijkende redactie, open- 
Eeno afzonderlijke rubriek vormen do

exom 
baart
geschriften over gesprokken van groote profeten 
met Allah, met name Móesa, ‘Isa en Moehammad, 
die dikwijls overvloeien van heterogene uitweidin
gen. Half hikajat half liturgie zijn de verhalen
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:'Tot de geschriften over verschillende on- 

derwerpon behooron de 
Droom uitlegboeken (Kitab Tabir) en uit het 
Arabisch bewerkte verhandelingen over sterrc- 
kundo, die evenmin als de handleidingen voor 
inrichting van brieven (Kitab Tardsoel) tot do 
eigenlijke literatuur kunnen gerekend worden. 
Met meer recht kunnen daartoe reisbeschrijvin
gen en autobiografieën worden gerekend. In deze 
rubriek munt het werk van ecnen Maleior van 
Arabische afkomst uit, die eenc, meer door den 
tijd waarin hij leefde dan door den stijl of de in- 
kleeding belangwekkende, geschiedenis van zijn 
leven, en twee reisbeschrijvingen heeft te boek 
gesteld, nl. ‘Abdoellak ibn ‘Abdoelkadir Moensji 
(zie aldaar). Er bestaan meer dergelijke beschrij
vingen in handschrift; wanneer een Europeaan 
tot uitgave overgaat, en de uitgave op de in- 
landsche scholen wordt ingevoerd, wordt zulk 
een geschrift algemeen bekend, en geniet dikwijls 
meer populariteit dan het verdient. Door do 
school is een groote hoeveelheid Maleische lec
tuur in zwang gekomen, die tot de ondorwijs- 
nict tot de eigenlijke volksliteratuur moet ge
rekend worden. Door de bekendwording van 
westerschc wetenschappen bij vele Maleisch - 
lczenden en de medewerking van ons onderwijs, 
en in de laatste jaren van de commissie voor do 
ïnlandsche volkslectuur, is eeno uitgobreide mo
derne Maleische literatuur — natuurlijk niet in 
den litorairen zin des woords — ontstaan.

Al het voorgaande was proza; een groot aantal 
gedichten (sja'ir) moet thans vermeld worden. 
(Over don bouw der sja'ir's zie aldaar). Do sja'irs 
zijn veelal uitbet Javaansch vertaald,in welk geval 
zij van Javanismen wemelen; gewoonlijk is de 
stof uit den Pandji-cyclus en uit wajang-verhalen 
ontleend. Dergolijko gedichten zijn: do Sja'ir 
Ken Tamboekan, de Sja'ir Bidasari, de Sja'ir 
Damar Woelan, en andere. Een groot aantal ro
mantische 6j'a‘irs vertoont in de actio en do na
men der personen hetzelfde karakter als do ro- 
man-achtige hikajat’s waarvan sommige èn in 
proza èn in sja'ir-vorm voorkomen. Dergolijko 
gedichten zijn b.v. Sja'ir Socltan Jahjd, Sja'ir 
'Abdoelmoeloelc, Sja'ir Jalim Nastapa, Sja'ir 
Si-lindoeng dalima, Sja'ir Tadj al moelock, 
Sja'ir Haria Fadilak, Sja'ir Sitli Zoekrak, 
Sja'ir Kocmbajal, Sja'ir Kakar Masjkoer, en velo 
andere. Daar deze soort poëzie zeer geliefd is, 
worden telkens verhalen poëtisch omgowerkt. 
Bijzondere gebeurtenissen, eindelijk ook gewone 
voorvallen, geven aan talent van rijmelarij be
zittende Maleiers en Maleisch schrijvende Java
nen, voornamelijk Batavianen, eiken dag op
nieuw stof tot het vervaardigen van sja'irs, die 
gedrukt goeden aftrek vinden, en in handschrift 
tegen behoorlijke huur uitgelecnd worden. Ge
dichten over geschiedkundige feiten zijn er in 
grooton getale, zoowel over oorlogen en oxpedi- 
ties als over bijzondere bestuursambtenaren. 
Zulke sja'irs zijn: Pantoen Ispelman (over ad
miraal Speelman), Sja'ir Radja Sia/e, Sja'ir Pe- 
rang Mcnteng (Muntinghc), Sja'ir Kmotp (Im- 
hoff);ook het gedicht van den bekenden ‘Abdoel- 
Iah ibn ‘Abdoelkadir Moensji op den brand van 
Singapocra behoort tot deze groep. Een eigenaar
dige groep is die der mystischo gedichten; do 
voornaamste daaronder zijn: Sja'ir Ma'rifak, 
Sja'ir ‘Alam Tasawwoer, Sja'ir Ta'rif al- 
koeróef, en die van Hamzah Eansócri van

genieten, en tot modellen van Maleische navol
gingen hebben gediend. De inlandscho stcen- 
drukpersen te Singapocra hebben aan de genoem
de en nog vele andere soortgelijke verhalen groo
te verspreiding doen geworden.

Kon van de voorgaande werken, ook al waren 
ze vertaald, gezegd worden dat ze eenigermato 
tot de populaire literatuur behooren, zulks is 
geenszins het geval ten aanzien van de Maleische 
bewerkingen van Arabische boeken over de gods
dienstige wet, do geloofsleer en de mystiek, voor
eerst omdat die navolgingen of overzettingen tot 
bepaalde kringen van lezers beperkt zijn, ten 
tweede omdat het Maleisch der vertalingen nau
welijks meer Maleisch te noemen is. Evenmin als 
vertalingen van den koeran kunnen overzettin
gen van werken over de bijzondere beteekenis 
van bepaalde kocranverzen hier als specimens 
van Maleische vakliteratuur genoemd worden, 
ook al zijn de auteurs van zulke bewerkingen 
Maleiers. Hetzelfde geldt van do bewerkingen van 
Arabische teksten met de commentaren daarop, 
doch niet van zelfstandige omwerkingen daar
van, die desnoods tot de Maleische religieuse li
teratuur kunnen gerekend worden. Zoodanigo 
geschriften zijn b.v.: de Sabil al moektadin litta- 
fakkock ji amr ad-din van den Band jarees Moe- 
hammad Irsjad bin ‘Abdoellah al-Boecharï, de op 
last van eene Atjèhscho sultane geschrevene 
Mir'at at-toellab fi-taskil ma'rijat al-ahkdm asj- 
ajar'ijjah li m&lik al-wakkdb, voorts Maleische 
bewerkingen van geschriften van den grooten 
Al-Ghazaü, als do Minkddj al-'dbidin ila djannali 
rabbal-'dlamin, de Sijar as-sdlikin ild 'ibddali rabb 
al-'dbidin verder: Maleische, dikwijls te Mekka 
vervaardigde, handboeken over do hoofdpunten 
van de drie onderdeelen der heilige Wetenschap, 
als de Biddjat al-moebtadi bi jadl Allah al-moekdi, 
de Ad-doerr atk-lhamin, en vooral de Oemdat al- 
moehtddjin. Deze werken tot de Maleische 
literatuur te rekenen trots hunne kunst
matigheid ten aanzien van de taal, en 
in weerwil van het feit dat de bewerkers 
vaak Atjèhers waren, is slechts te verdedigen 
door de overweging dat ze groote populariteit 
genieten, evenals zulks het geval is met do mys
tieke werken van Hamzah Fansóer!. Op dat be
perkte terrein is door Maleiers of Maleisch schrij
vende andere Sumatranen veel gewerkt. Eeno 
eigenaardige plaats nemen de verhalen over 
groote mystici in. Hoewel ze uit Arabische bron
nen zijn bewerkt, zijn ze om hun inhoud popu
lair, en omdat ze bij bepaalde gebeurtenissen 
worden voorgedragen en het doen voordragen 
ervan het gevolg van eene gelofte kan zijn, 
zóó bekend, dat men ze tot do stichtelijke 
Maleische literatuur kan rekenen. Die ge
schriften zijn : de levensgeschiedenis van den 
stichter der Kadarijjah-orde (IJikajat Sjaick 
' Abdoelkddir al- Djildni), en de Wonderen van den 
Heiligen Sjaich Moehammad Samman (IJikajat 
Sjaick Moehammed Sammdn), welke door meer 
dan één vertaler zijn vermaleischt. Tot deze ru
briek behoren ook de zgn. Laatste Vermaningen 
van den Profeet, waarin vooral naar aanleiding 
van rampen en oorlogen de geloovigen worden 
vermaand tot goeden levenswandel, en dat wel 
in verhalen over op bovennatuurlijke wijze ver- 
kregene gemeenschap met Moehammad; de ge
wone titel van zulke opwekkingen is Hikajat 
Was ij jat Nabi.

reeds genoemde
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Baros, 11I. de Hikajat Bocroeng Ping ai, Sja‘ir Pe- 
rahoe, Sja'ir Dagang, on do Sja'ir Sidang Fakir. 
Over do plichtenleer on do geloofsleer is menig 
gedicht geschreven; die didactische sja'irs heb
ben soms den vorm van een gesprek ovor den 
godsdienst tusschen vogels, zooals de Sja'ir 
Boeroeng, de meesten hebben geen bijzondere in- 
kleeding. Als voorbeelden zijn te noemen: Sja'ir 
Hadj, Sja'ir Kij&mali, Sja'ir Kawdidoel-isldm, 
e.a. Ten slotte moet vermeld worden een erotisch, 
soms didactisch genre van gedichten, waarin 
dieren onderling of dieren en .bloemen sprekend 
ingevoerd worden; zoodanigo zijn: Sja'ir Koem- 
bang dan Melati, Sja'ir Noeri, Sja'ir Njamoek dan 
Lalat, Sja'ir Ikan Teroeboek. Zuiver didactisch, 
zonder de dierenparabels, zijn leerdichten als 
Sja'ir Sindiran, Sja'ir Alif Ba Ta e.d. Het is er 
verre van, dat hiermede alle gedichten behandeld 
zijn. Trouwens deze kunst, veelal verbasterd 
tot veelschrijverij en gerijmel, wordt nog steeds 
beoefend; vooral te Batavia, Soerabaja (in plaat
selijk, veelal zeer slecht Maleisch), en Singapoera 
verschijnen voortdurend sja'irs van allerlei aard. 
Over de pantoens, zie bij dat artikel. Verza
melingen van die vierregelige gedichtjes, waar
van de eerste helft dient als inleiding tot den 
klank der tweede helft, zijn uitgegeven door
H. 0. Klinkert en Wilkinson-Winstedt.

Eeno literatuurgeschiedenis van het Maleisch 
is nog niet verschenen; trouwens zulk een werk is 
moeilijk samen te stellen. Verdienstelijke over
zichten zijn Werndly’s Boekzaal, achter zijne 
Maleische spraakleer, 1736, J. Leyden, in Asiatic 
Besearches X, 158—289, M. E. Jaquet in Jour
nal Asiatique 1832, E. Dulaurier, Mémoire let
tres et rapports relatifs au cours de langues ma- 
laye et javanaise, Paris 1843, en vooral: J. J. de 
Hollander’s Handleiding lot de beoefening der 
Maleische taal- en letterkunde, 6e dr. 1893. In
houdsopgaven van Maleische geschriften zijn 
verschenen in het Tijdschrift voor Ned.-Indië en 
Dc Indische Gids (vooral door PI. 0. Klinkert); 
aan afzonderlijke literatuurproducten zijn tijd
schriftartikelen gewijd door H. N. v. d. Tuuk, J. 
Brandcs en Ph. S. v. Konkel, De voornaamste 
bronnen voor dc kennis der Maleische geschrif
ten zijn de beschrijvende handschriften-catalo- 
gi, met name van H. N. v. d. Tuuk, (East-India 
House Tijdschr. v. N.I. 1849,1), idem Royal Asia- 
tic Society (Bijdr. T. L. & V. K. v. N. I. 3e volgr.
I, ) G. K. Niemann Britsch Museum (ibid 3e volgr. 
VI), en de nog uitvoerigere catalogi: H. H. 
«Tuynboll, Leidsche Universiteitsbibliotheek, 
1899, en Ph. S. v. Konkel, ’s Gravenhago Kon. 
Inst. v. d. T. L. & V. K. v. N. I. (Bijdr. 7e volgr. 
VI), idem Brussel, Bibliothèquo Koyale (ibid 7o 
volgr. VI), en de uitvoerige beschrijving der zeer 
omvangrijke verzamelingen to Batavia door den- 
zclfden in Verhandelingen van het Batavi- 
aasch Genootschap van Kunsten on Wetenschap
pen, deel LVII.

Van belang zijn ook de Papers on Malay 
subjects van R. J. Wilkinson, vooral de drie 
nummers der Malay liter ature, 1907.

LITERATUUR (NEDERL.-INDIË IN DE). 
Jiomans en Schetsen. Hoe Tndië zich in onze let
teren weerspiegelt zou het best kunnen blijken 
uit eeno volledige en beredeneerde bibliografie 
van boeken en artikelen in tijdschriften, door 
Indië geïnspireerd, zooals Indischo romans, per
soonlijke herinneringen, reisbeschrijvingen, ge-

t/th C/-U

dichten, schetsen van land en volk, krijgsgeschie
denis. Zulk een bibliografie zou het bestek van dit 
werk verre te buiten gaan. Daarom wordt in on- 
dorstaande lijst niet meer opgesomd dan bellet- 
tristische voortbrengselen, en dan nog slechts die, 
welke in boekvorm zijn verschenen. Dat de grens 
vaak moeilijk te trekken was, behoeft geen betoog. 
Voorts mag de lijst geen aanspraak op volledig
heid maken, hoezeer daar ook naar is gestreefd.

De schrijvers zijn chronologisch gerangschikt, 
naar het verschijnen hunner eerste werken. Ach
ter hunne namen worden de werken opgesomd, 
eveneens volgens tijdsorde. Behoudens eene enke
le uitzondering, zijn slechts de jaartallen der 
eerste drukken vermeld.

Men zal opmerken, dat in onze 17e en 18e 
ecuwsche letteren al zeer weinig van Indië te 
bespeuren valt. Ook dc eerste helft der 19e eeuw 
levert weinig op. De tweedo helft echter des te 
meer, en tegenwoordig gaat er schier geen jaar 
voorbij zonder dat er ettelijke Indische romans 
on tooneelstukken verschijnen. Een opmerkelijk 
verschijnsel van de laatste jaren is, dat Javanen 
belangrijke bijdragen tot deze literatuur begin
nen te leveren.

Bij wijze van curiositeit volgen achteraan eeni- 
ge titels van Eransche, Duitsche, en Engelsche 
boeken.

Noderlandsch.
Mr. A. van Overbeke. Geestige en vermakelijke 

Reys-Boschrijving van Mr. Aernout van Over
beke naar Oost-Indien, uitgevaren voor Raet van 
Justitie in den jare 1668.

Jan de Marre. Batavia. Dichtstuk in zes boe
ken. 1740.

O. Z. van Haren. Agon, Sulthan van Bantham. 
Treurspel. Leeuwarden, 1769.

D. van Hogendorp. Kraspoekol, of de droevige 
gevolgen van eene te verre gaande strengheid je
gens dc slaavcn. Zedekundige vertelling. Batavia, 
17S0.

O. II. Nagel. Bandong. Amst. 1823.
Schetsen uit mijne Javaansche portefeuille.

Amst. 1828.
Avondstonden aan boord, of Verhalen uit 

Indië. Leiden, 1S28,
Javaansche Tafereelen. Amst. 1829.
P. P. Roorda van Eysinga. Nederlands roem 

in Oost-Iiulië, in acht zangen. Amst. 1831.
C. S. ir. van Hogendorp. Tafereelen van Ja

vaansche zeden. Vieroorspr. verhalen. Amst. 1S37.
L. van den Broek. De reis naar Java. Dichter

lijk tafereel. Rottcrd. 1S39.
II. A. Meyer schreef ^ 1840 zijn Vaarwel aan 

Java, later, met nog andero Indische gedichten 
opgonomon in. zijne Gedichten, 2dln. 1861. Hij is 
dc dichter van De Boekanier (herdrukt in 1873 te 
Loouwarden, met een levensbericht).

W. L. Bitter. Indischo herinneringen, aantee- 
keningen en tafereelen uit vroegoren en lateren 
tijd. Amst. 1843.

Nieuwe Indische verhalen en herinneringen 
uit vroegoren en lateren tijd. 2 dln.Batavia, 1845.

Nacht en morgen uit het Indische leven. Amst. 
1861.

Vrijhoid en dwang. Eeno episode uit de In
dische geschiedenis der XVIIe eeuw. Historisch- 
romantisch tafereel. Amst. 1861.

Uitboczcming ter gelegenheid mijner terug
komst in mijn vaderland, na een 45-jarig verblijf 
in Ned. Indië, Haarlem, 1S61.
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Elk zijn deel. Ind. verhaal Leiden 1874.
C. Busken Iiuel. Nationale Vertoogen. 2 dln. 

Haarl. 1870—70.
Bataviaschc brieven, aan Potgieter. Zie HU ET.
,ƒ. A. Uilkens. Aroeman, eene Javaansche le

gende. Saiiiarang,
Schetsen uit Tjidraboemi. Batavia, 1872.
Beo. Schetsen uit de Oost. Zutphen, 1874.
(Pseud. Peripa teticus). De dochter van den too- 

venaar. met nog twee Ned. Ind. novellen. Leidon, 
1S77.

Een bezoek aan ’t Paleis te Buitenzorg in den 
jare 1900 en zooveel, ’s Grav, 1883.

Indische typen. Amst. 1885.
De lotgevallen van Djaliidin. Leesboek voordo 

Ind. jeugd. 4e dr. Batavia, 1891.
Mina Krüseman (Pseud. Stella Oristoria di 

Frama). Een huwelijk in Indië. Roman.’s Grav. 
1873.

L. E. Gerdessen. Vijf jaar gedetacheerd. Indi
sche schetsen. Amsterd. 1873.

J. Groneman. Bladen uit het dagboek van een 
Indisch geneesheer. Gron. 1S74.

Indische Schetsen. 2 dln. Zutphen, 1875.
Waar of onwaar? Nieuwe Indische Schetsen. 

2 dln. Dordr. 1879.
Vorstenlandsche Toestanden. I Dordr. 1883.
Een Kètjoegeschicdenis. Vorstenl. Toestanden 

II. Dordr. 1887.
Julius van B.. . .n. Atchin, driemaal begraven. 

Verhaal uit de 2e expeditie tegen de Atchinec- 
zen. Deventer, 1875.

Dignori. Indische Schetsen. Van Batavia naar 
Buitenzorg, ’s Gravenhage, 1875.

Maria Sloot (Pseud. Melati van Java). Do 
familie van don resident. Leiden, 1875.

Hermelijn. 2 dln. Schiedam, 1885.
Mej. F. J. J. A. Juniva (later Mevr. Ijzerman. 

Pseud. Annie Foorc).
De koloniaal en zijn Overste. Roman. 2 dln. 

’s Grav. 1870.
De van Sons. Een verhaal uil Indië. 2 dln. 

’s Grav. 1881.
Uit ons Indisch familieleven. Haarlem, 1887.
Indische huwelijken. Amst. 1887.
Bogoriana. Roman uit Indië. Haarlem, 1890. 

ïDr. E. van Ryckevorsel. Brieven uit Insulinde. 
’s Grav. 1878.

O. 7'. van Assendelfl de Coningh. Ontmoetingen 
ter zeo en te land. 2 dln. Haarl. 1879.

F. G. van Bloemen Waanders. (Pseud. van 
Blommen). Indische schetsen. 8 stukken, ’s Grav. 
1879—90.

II. van Balen. De Nederlanders in Oost 
en West, te water en te land. 5 dln. Amst. 
1881—82.

Donkere dagen. Kist. roman. Zeist. 1909.
M. T. II. Perelaer. Borneo van Zuid naar 

Noord. 2 dln. Rotterd. 1881.
Uit de oude doos. Sprokkelingen over Nccr- 

Iandsch Indië. Rotterd. 1882.
Naar den Equator; met een voorspel: van 

pastoor soldaat. Rott. 1884.
In het land dor zon. Rott. 1884.
Op snee verguld. Rott. J8S4.
Naarden eindpaal eener loopbaan. Rott. 1885.
Baboe Dalima. Opiumroman. 2 dln. Rott. 

1880.
Noordwest en Zuidoost. Een orkaan in aan

tocht, en kapitein Aart. Twee schotsen uit 
Ned.-Indic. Amst. 1892.

J. Hennus. Eene stem uit Oost-lndiö, in ge
meenzame brieven van — aan zijnen vader. 
Utr. 1S47.

C. King. De dubbele teleurstelling. Eene no
velle vol zuchten en klagten, die eigenlijk niet 
in de 19e eeuw te huis behoort. Door een’ Oos
terling. Zalt-Bommel, 1849.

Mr. G. J. Sieburgh, heeft een gedicht „Java” 
geschreven. De Fransclic vertaling van Clava- 
reau verscheen in 185(5.

F. IV. Junghuhn. Lichten Schaduwbeelden uit 
de binnenlanden van Java. Verhalen en gesprek
ken der gebroeders Dag en Nacht. Leiden 1S54. 
Zie JUNGHUHN.

J. van Soest. Nagelaten Oost-Indisclie gedicht
jes. Leiden, 1S57.

Mr. J. van Lennep. De stichting van Batavia. 
Tooneelspcl in 5 bedrijven. Amst. 1S58.

Hendr. Gonscience. Batavia, hist. tafereel uit 
de XVIIc eeuw. Antw. 185S.

• E. Mauwcs-Dekkcr (pseud. Muitatuli)."Max Ha- 
velaar. Amst. 1860. Ook in zijne Ideeën on Minne
brieven zijn beschouwingen over Indië te vinden. 
Zie DOUWES DEKKER.

Dr. W. B. van Hoëvell. Uit het Indische leven, 
Zalt-Bommel, 1860.

Dr, Jan ten Brink. Op de grenzen der Preanger, 
Reisschetsen en mijmeringen. Batavia, JS61.

Oost-Indische dames en lieeren. Vier bijdragen 
tot de kennis van de zeden en usantiën der Euro- 
peesche maatschappij in Ned. Indië, ’s Grav. 
1866.

-
1871.

ir. A. van Rees. Herinneringen uit de loop
baan van een Indisch officier. 2 dln. ’s Grav. 
1862—65.

Toontje Poland. 2 dln. Arnh. 1867.
Vermeulen"''Kriegel-. Tafercelen uit het Indi- 

s c h e‘Lr ij g s I e v e hT _Ar n h. 1870.
Wijnanda. Ind. novelle, ’s Grav. 1881.
Ned. Ind. typen en krijgstafereelen. Leiden. 

1881.
P. A. Janssen. Luitenants-mijmeringen op een 

buitenpost in Neerlands Oost-Indië. Verzame
ling van proza en poëzie. Scmarang, 1863.

J. Ilageman J.Cz. Javasche tafercelen. Sa- 
marang, 1865.

E. F. Heeg. Onder-onsjes. Indische krekelzan
gen. Padang, 1865.

J. S. G. Gramberg. Madjapahit, historisch- 
romantisch tafereel uit de geschiedenis van Java. 
2 dln. ’s Grav. 1868. Hierbij : Do sleutel van 
Madjapahit. Het Mohammedanisme tegenover 
de Westersche beschaving in Indië. ’s Grav. 1869.

Palembang. Historisch-romantischc schets uit 
de geschiedenis van Sumatra. Batavia, 1878.

Indische schetsen met zwart krijt, ’s Grav. 
1882.

F. C. Wilsen. Lain dooeloe, Jain sakarang, of 
voorheen en thans. Schetsen uit Oost-Indië. 2 dln. 
Amst. 1868, 1869.

Naar Europa. Tafercelen uit het leven van Ne- 
derlandsch-Indisch-gasten buiten Indië. 2 dln. 
Leiden. 1870.

De duivel op Java. Ned.-Ind. novelle uit onzen 
tijd. Leiden, 1870.

Nonna Koo en tante Leen. Ind. verhaal uit 
den tegenwoordigeri tijd. Leiden, 1872.

Uit de Koningin van het Oosten. Verhaal uit 
Batavia. 2 dln. Leiden, 1873.

Door vuur en water. Verhaal uit Midden-Java. 
Leiden, 1873.

f \
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W. J. Hofdijk. In ’t harto van Java. Gedicht. 
Amst. 1881.

In hot gebergto Di-eng. Gedicht. Beverwijk, 
1884.

Dajang Soembi. Een Javaansche legende. 
Gedicht. Arast. 1887.

E. van den Ghcyn Jr. Op Java, langs kruis
weg en slingerpad. Kritische pennekrassen 
door Robcrtus Nurks den Jongere. Dordr. 1882.

Van Oost naar West, in lichtbeelden en sil
houetten. 2 dln. Dordr. 1883.

Mr. P. Brooshoofl. Zijn meisje komt uit. Too- 
neelspel. ’s-Grav. 1883.

Nellie (van Kol). Brieven aan Minctte. Herdr. 
uit het Soerab. Hbl. met een voorw. v. G. Kei
ler. ’s-Grav. 1883.

Jl. P. A. van Pees. Tusschen de keerkringen. 
’s-Grav. 1883.

P. Louwerse. Janmaat in de Oost, of vesti
ging van het Nederlandsch gezag op Celebes. 
Leiden, 1884.

G. Jonckbloet. Uit Nederland en Insulinde. 
Letterkundige causerieën. 2 dln. Amst. 1893.

P. A. Daum (Pseud. Maurits). Uit'de suiker 
in de tabak. Roman. Enschede, 1885.

Hoe hij Raad van Indië werd. Roman. Sa- 
marang, 1888.

Goena-Goena. Roman. Leiden, 1889.
In en uit ’s lands dienst. Roman. 4 dln. 
Deel I. De Van dor Linden’s e. s.
Deel II. L. van Vclton-Van der Linden. 
Deel III. H. van Brakel, Ing. B.O.W.
Deel IV. Indische mensehen in Holland. 

Leiden, 1889—90.
„Ups” en „Downs” in het Indische leven.

2 dln. Nijmegen, 1892.
„Nummer elf”. Roman. Amst. 1893.
Aboe Bakar. Roman. 2 dln. Batavia, 1894. 
P. Heering. Indische Schetsen. Leiden, 1885. 
P. C. Huyser. De pioniers van Indië, door 

een pionier. ’s-Grav. 1885.
P. Heyting {Pseud. P. H. van der Hoog). 

Wonosari. 2 dln. Nijmegen, 1886.
J. de ltochcmont. Rudolf van Meerkerke.

3 dln. ’s-Grav. 1887—91. Deel 2 en 3 spelon 
in Indië.

//. L. Kusky. Een vriendenkring uit do Vor
stenlanden. 2 dln. Arnh. 1889.

Mr. W. O. J. van der Moore. Onder ’t Regco- 
rings-Reglement van 1854. Roman. ’s-Grav. 
1 889.

Mevr. Thérèsc Hoven. Vrouwen lief en leed 
ondor de Tropen. Roman. Utr. 1892.

In Sarong en kabaai. Schetsen. Amst. 1892. 
Onder de palmen en waringins. Schetsen en 

novellen. Amst. 1893.
Een bruidskrans en een doornenkroon. Ro- 

’s-Grav. 1895.
Uit ’t land der klapperboomon. Schetsen en 

novellen. Amst. 1897.
Met verlof. Roman. Amersf. 1898.
Nonnie Hubrechts. Roman. Amersf. 1900. 
Van Koningsplein tot Gang Ketapan. Ro

man. Amersf. 1902.
Zoo men zaait.... Roman. Amersf. 1903. 
Van een dessa-kind. Roman. Amersf. 1904. 
Naar Holland en terug. Roman. Amersf. 

1905.
Vervreemd. Roman. Amersf. 1906.
Toko Vermaas. Roman. Amersf. 1908.
Het Zonnetje van ’t huis. Schetsen en no

vellen. Amersf. 1909.
Zuster Linda. Roman. Amst. 1912.
J. R. Jacobs. Uit het Indische krijgsleven. 

Utr. 1892.
Indische Vrienden. Zutphen, 1893.
G. O. van Wijk. De goeie Jo. Roman. Amst. 

1893.
Naar Atjeh en terug. Roman. Amst. 1894. 
W. A. Tertoogt. Corrie’s Tjisai, of tafereelen 

uit het leven van een Indischen planter. 2 dln. 
Culemb. 1893.

J. P. Schoemaker. Schetsen uit den Atjeh- 
oorlog. 2 bundels. ’s-Grav. 1893—94.

Ncd. Ind. Krijgsverhalen. ’s-Grav. 1894. 
Verhalen uit den grooten en kleinen oorlog 

in Ned. Indië. ’s-Grav. 1897.
Verhalen uit de oorlogen in Ned. Oost-Indië. 

’s-Hertogenb. 1900.
Verharen uit de Indische krijgsgeschiedenis. 

Amersf. 1905.
F. J. van Uildriks. Beelden uit Ned. Indië. 

Haarl. 1893.
M. G. Frank. Blank en Bruin. Roman. 

Amst. 1893.
Mr. J. Dermout. In de koffie. Roman. 2 dln. 

Amersf. 1893.
Piong Pan Ho. Roman. 2 dln. Amersf. 1894. 
Een Indische schoonmoeder. Roman. 2 dln. 

Utr. 1901.
O Matsu. Roman. 2 dln. Utr. 1904. 
Modorne schelmen, (Indië in den Haag). 

Roman. Utr. 1906.
Singkcp tin. Roman. Amst. 1912.
S. Kalff. Uit Oud en Nieuw Oostindië. Haar

lem 1894.
Voorbij do linie. Herinneringen en Schetsen. 

Amst. 1901.
Oost-Indisch Landjuweel. Haarlem, 1902. 
Van ’t oude Batavia. Rott. 1903.
(Schrijver onbekend). Do doodonvelden van 

Neerlandsch-Indië of de lotgevallen van een 
koloniaal. Historisch-romantisch verhaal, door 
een gep. Ind. officier. Amst. 1895.

(Schrijver onbekend). Rabia do Sassakscho. 
Een verhaal uit den Lombok-oorlog, door eon 
Indisch officier. Utr. 1S95.

Dr. J. F. van Bemmelen. Uit Indië. Reis
indrukken en herinneringen uit onzon archi
pel. Batavia, 1895.

Adineb. Meta en Socsie. Warm on koud 
bloed. Roman. Amst. 1895.

man.

!

W. Jaeger. Van ginds. Herinnoringen van een 
jong invalide. 2 dln. Amst. 1890—91.

Prijamanah (pseudoniem). Socdarsa. Novelle. 
Haarl. 1891.

R. A. van Sandick. In het rijk van Vulkaan. 
Zutphen, 1891.

I^ced en lief uit Bantam. Zutphen, 1892,
W. F. Margadant. Voor drie jaren naar do 

Oost. Roman. Leiden, 1891.
Mevr. A. Berkhout (Pseud. Nji Sri). Olara 

Wildcnau. 2 dln. Amst. 1892.
Slamat. 2 dln. Arast. 1899.
Eon nona. Amst. 1902.
Een liefde in de binnenlanden. Amst. 1903. 
M. Buys. Twee maanden op Borneo’s Wost- 

kust. Herinneringen. Leiden, 1892.
In het hart dor Preanger. Leiden, 1900.
A. Ji. Westerhout. Do doodenakkors van Indië. 

Geschiedkundig verhaal uit den Atjch-oorlog. 
Amst. 1892.

i
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jAugusla de Wit. Facts and fancies about 
Java. (Ovcrgcdr. uit „Straits Times” van 
Singapore). Singapore, 1898. Vertaald onder 
den titel: Java, Feiten en Fantasiën. ’s-Grav. 
1904.

Verborgen bronnen. 2e dr. Amst. 1902.
. .Orpheus in de Dessa. Amst. 1903.
>Pe Godin die wacht. 2 dln. Amst. 1903. 
Natuur en Menschen in Indië. Amst. 1914. 
Ernst (pseud.). Indisch bloed. Soerabaja 1898. 
Mevr. M. C. E. Ovink-Soer. In het zonneland. 

Roman. Amersf. 1899.
Vrouwenleven in de desa. Amst. 1901. 
Sytke’s huwelijk. Roman. Amersf. 1905. 
Oiska van Dannenburgh. Roman. Amersf. 

1907.
De Canneheuvcltjes. Een verhaal uit het 

Ind' kinderleven. ’s-Grav. 1912.
Otto Knaap. Eenige jaren kunstleven te Ba

tavia (Januari 1896—Mei 1899). Verzamelde 
kritische en didaktische dagbladopstelletjes. 
Batavia, 1899.

Jhr. I. P. C. Gratijland (Pseud. Creuscsol). 
Op en om Soek& Sepi. Schetsen van een koffie- 
landje. Overgedr. uit de Soerabaja Courant 
Semarang, 1899.

Naar Holland. Amst. 1900.
De Khimono. ’s-Grav. 1908.
Naar de(n) Oost! Utr. 1908.
Mevr. B. Mühlwinkel-van der Kolk (pseud. 

Stefanotes). Fatum. Roman. Utr. 1899. 
Eenerlei kruisgang. Utr. 1900.
G. Dompers. Sakinum. Roman. Amst. 1899. 

-Louis Couperus. ?De stille kracht. Amst. 1899. 
Iienri Borel. Een droom uit Tosari. 1900. 
Het recht der liefde. 1902.
Van de Engelen (Hierin „Ruïnen” en „De 

Gamelan”). 1902.
Wijsheid en schoonheid uit Indië. 1903.
B. Veth. Het Leven in Nederl. Indië. Amst.

1900. Dit boek lokte vele protesten uit, als: 
Het Paradijs der vrouwen, door Mevr. M. Koop- 
mans, geb. Smit, 1900; en: Dé waarheid om
trent het Leven in Ncd. Indië door L C. van 
Vleuten. 1900.

J. Ueppener. Klatergoud. Novelle. Amst.
1901.

Getrouwd bij volmacht. Roman. Utr. 1902. 
Blauwe Nonna. Novelle. Utr. 1914.
P. C. C. IJansen Jr. (Pseud. Boeka). Uit 

Java’s binnenland.
I. Beschaving. Amst. 1903.

II. Een koffie-opziener. Amst. 1903.
III. Pah Troeno. Amst. 1902.
Pahkasinum. Roman. Amst. 1904,
W. P. de Vries. Midan de Dajak. Oorspr. 

verhaal uit de Binnenlanden van Borneo. 
Amst. 1903.

Penna de Meyier. Schijn. Roman. Amst.
1902.

Tropische bloemen. Schetsen. Amst. 1904. 
Onderdo Indische zon. Schetsen. Amst. 1910. 
Mevr. E. Overduyn-lleyligers. Gewetenswroe

ging. Roman. Rott. 1903.
Warm bloed. Utr. 1904.
Zondigen. Amst. 1906.
Om zijn eer. Roman. 2 dln. Amst. 1907. 
Annaq mas, „gouden kind”, 1908.
Als de Sennah’s bloeien. Roman. Amst. 1910. 
Wat de tijden rijpen. Amst. 1914.
A. Prell. Taptoe ! Herinneringen van oud-

Madclon. Liefde geen plicht. Roman. Amst. 
1S96.

A. S. II. Bootns. Luitenant Briclsma. Roman.
2 dln. Amst. 1895.

Tempo-Docloe (Uit vroeger tijd). Amersf. 
1900.

Een koloniaal. Amst. 1903.
Vorspr. novellen en schotsen uit het mili

taire leven in Ncd.-Indië. Rotterdam, 1904.
Th. J. A. Hilgers. De avonturen van Paul 

Kreutzer. (Bibl. v. d. Ind. jeugd). Deventer. 1896.
Vacantieherinneringen uit Java’s binnen

landen. Bibl. v. d. Ind. jeugd. Deventer. 1900.
De poesaka of het wonder wapen van de 

javaansche familie. Bibl. v. d. Ind. jeugd. 
Deventer. 1900.

De schat van den Javaan. Deventer 1900. 
Op een koffieland, een verhaal uit Java’s 

binnenlanden. Deventer 1900.
Uit Zonneland. Deventer, 1901.
Ferd. Reimond. Jeanne Olifton. Roman. Se

marang, 1S96.
Zielenadel. Roman Utrecht, 1899.
Paali. De laatste Radjah van Lombok. 

Oorspr. treurspel in o bedr. Batavia, 1896.
H. Doe}}. In de grenslanden der beschaving. 

Amst. 1S96.
A. A. Fokker (Pseud. Karamati). Clara van 

Merenstein. Haagsch-Indische roman. Leiden, 
1896.

Toewijding. Roman. Rott. 1897.
Zoo’n Nonna! Amst. 1899.
(Pseud Flappuith.) Toen ik Indisch student 

was. Amst. 1902.
Heilige banden. Roman. Bussum, 1903. 
Sienjo. Hollandsch-Iudisclie novelle. Amst. 

1908.
Hans van de Wall (Pseud. Victorldo). Romans: 
Don Juan. Utr. 1897.
Satan. 1900.
Langs een afgrond. Schoonh. 1904.
In vreemde sferen. Amersf. 1915.
Toon cel werken: Mevrouw van Bassen,Panto, 
Karina Ad ind a,
De Laatste Eer. 1914.
Mevr. H. Scholting-Wijnstroom. (Pseud. Iso- 

line.) Indische Schetsen. Amersf. 1897.
Javaan en Ohinees. Een opiumbekeuring. 

Novelle. Utr. 1902.
Fiat justitia. Novelle. Utr. 1904.
A. W'erumeus Buning. In en om de kampong.- 

Oost-Ind. Schetsen. Rott. 1897.
Sidin en ik. Een reisje over Java. Amst. 1899. 
Op zeeroovers uit. Indische Marine-herin- 

neringen van Anton Oostlandt. Rott. 1914.
Justus van Maurik. Indrukken van een 

„Totok”. Indische typen en schetsen. Met 
teekeningen van J. Braakensiek en W. O. J. 
Nieuwenkamp. Amst. 1897.

Mevr. Lucie van Renesse (Pseud. Dé-Lilah). 
Gecompromitteerd. Roman. Arnh. 1897.

Hans Tongka’s carrière. Tabaks-roman. 2 
dln. Utr. 1898.

Mevrouw Klausine Klobben op Java. Ro
man. 2 dln. Utr. 1899.

B. B. Kongsie. Roman uit de Ind. ambtenaars-. 
wereld. 2 dln. Utr. 1900.

Een Indisch Dozijntje.
Madame Caprice. 2 dln. Utr. 1901.
A. N. Binkhuyzen. De kazerne-Indo. Indisch 

gedicht. Batavia, 1898.

i
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soldaten en invaliden van het Indische leger 
te Bronbeek, opgeteekend. Amst. 1904.

P. J. Koster Chz. Uit de nagelaten papieren 
van een Indischen Nurks. Amst. 1904.

J. E. Jasper. Van Java’s wegen. Amst. 1904. 
Het Leven van Ardja en Lasmi. Amst. 1908. 
Mós Rdnoe. Flirt in de tropen. Utr. 1904. 
Anna de Savornin Lokman. Liefde. Roman. 

Soerabaja, 1904.
Melantjong. Njai Blanda. Roman. 2 dln. 

Rott. 1904.
Mej. A. M. Gerth van Wijk. De jeugd van 

Djimin. Batavia, 1905.
De Vroede. (Uit den loopbaan, van een In

disch militair.) Vertellingen van den ouden 
Veldhuis. Amersf. 1905.

J. B. Schuil. Gedeballoteerd. Blijspel. Har- 
lingen, 1905.

Een geloovigc. Tooneelspel. Amst. 1910.
J. B. Ruzius. „Heilig Indië.” Roman. 2 dln. 

Bussum, 1905.
E. M. Piepte. Soendasche Schetsen. (Overgedr. 

uit „De Locomotief”). Bandoeng, 1905.
Maurils Wagenvoort. De Voorbijgangers. Een 

roman van koloniale Hollanders. 2 dln. Amst.
1905.

Nederlandsch-Indische menschen en dingen. 
Amst. 1910.

Het stijfhoofdige bruidspaar. Roman uit 
den tijd der O. I. Compagnie. Amsterdam, 
1912.

G. Sundahl. Koloniaalljes. Schetsen uit het 
lnd. soldatenleven. Nijmegen, 1906.

E. A. A. van Iieekeren. Een Indisch huwelijk. 
Roman. Amst. 1906.

Jan Fabricius. Tooneelstukken:
Met den handschoen getrouwd. Haarlem, 1906. 
Eenzaam. Bussum, 1907.
De rechte lijn. ’s Gravenhage, 1909.
Totok on Indo. ’s Gravenhage, 1915.
Dolle Hans. ’s Gravenhage, 1916.
Nonni. ’s Gravenhage, 1916.
Sonna. ’s Gravenhage, 1916.
K. Wybrands (Pseud. Diederik Baltzerdt). 

Indische distels. Causerieën en opstellen, 1901 
—1906. Overgedr. uit het Nieuws v. d. Dag v. 
N. I. Batavia 1906.

Diederik Baltzerdt op reis. (Maart—Nov. 
1905). Bat. 1906.

Idem van Mei—Aug. 1908. 2o dr. Bat. 1909. 
II. 7j. Zcgers de Beyl. Door storm en duisternis. 

Roman. Amersf. 1906.
De moed om te leven. Roman. Amersf. 1913. 
Louis Carbin. Stille Ontroeringen. Woerden,

1906.
De gruwzamo grot. Rott. 1912.
O. Bijl de Vroe. Nonna Doortji. Roman. 

Amersf. 1907.
R. Korte. Tijdverdrijf. Een Indische familie 

op reis van Batavia naar don Haag. Oorspr. 
verhaal, ’s Grav. 1907.

C. A. van Affclcn van Saemsjoort. Avonturen 
van een Indisch-gast. Utrecht, 1907.

Jvr. II. B. de la Bassccour Gaan. Samoea 
Itonto. Nijkerk, 1907.

Lasso, een verhaal uit de Zendingsgeschie- 
denis. Doet. 1909.

Grepen uit het Zendingsleven. ’s-Grav. 1909. 
Karn& en Rano. ’s-Grav. 1911.
Kijkjes in een ver land (samen met Mej.' 

Aletta Hoog). Nijkerk, 1912.

II. M. van Weede. Indische Reisherinnerin
gen. 2 dln. Haarl. 1908,

Mevr. M. C. Kooy-van Zeggelen. De gouden 
kris. Een verhaal uit de nieuw-veroverde stre
ken van Zuid-Celebes. 2 dln. Rott. 1908 (voor 
kinderen).

Onderworpenen. Schetsen uit Oelebes. Se- 
marang, 1909.

De Hollandsche vrouw in Indië. Indrukken 
van een zwervelinge. Amst. 1910.

Jong Java’s lief en leed. Drie verhalen van 
Java voor kinderen van 10—15 jaar. Rott. 1910.

E. F. E. Douwes Dekker. Het boek van Siman 
den Javaan. 'Een roman van rijst, dividend en 
menschelijkheid. 1908.

A. Doyer. Dessah-leven. Roman. Amst. 1908.
Carry van Bruggen. Goenoeng Djatti. Novellen 

en Schetsen. Amst. 1909.
’n Badreisje in de tropen. Amst. 1909.
Ch. Boissevain. Tropisch Nederland. Haarl. 

1909.

i

J. Hora Adema. Tropenstudies. Zeist, 1909. 
Alligator. Binnen en buiten Soerabaia. Leven 

en lotgevallen van de familie Kaaneel. Roman. 
Haarlem, 1910.

Wirio Prawiro. De Hulsteyns. Roman. Amersf.
1910.

Lina Tervooren. Bruidstranen. Deli-roman. 
Amst. 1911.

Boemipoetra. Ratoe Darawati. Romant. bist. 
verhaal uit de Javaansche middeleeuwen, Ba
tavia, 1911.

J. B. Neumann. Silama, een liefde-drama in 
do Lampongsche Districten. Amst. 1911.

Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lam
pongsche wereld. Amst. 1913.

Over en tusschen blank en bruin. Amst. 1914. 
'/Raden Adjeng Kartini. Van duisternis tot 
licht. Gedachten over en voor het Javaansche 
volk. ’s Gravenhage, 1911.

B. van Overzee. Ontwaak. Roman, uit de 
lnd. ambtenaarswereld. Amersf. 1912.

D. «/. van Doorninck. Hollanders op Java 
en in Holland. Haarlem, 1912.

Leven op Java. Critische opstellen. Zwolle,1915. 
(Omgewerkte uitgave van het bovenstaande).

Si-Tamoe-Lama (pseud.). Saridjem. De ka- 
zernehuishoudster. Roman uit het ‘Indische 
concubinaat. Utr. 1913.

J. II. FranQois. Waar de gamelan klinkt. 
Amersf. 1914.

Raden Mas Nolo Soerolo. Melatiknoppen. 
Gedichten in proza. Amst. 1915.

De gour van Moeders haarwrong. Gedichten 
in proza. Amsterdam, 1916.

Ilugo Penning. Goudland. Tropenroman (Be
schrijving van do Dolische Maatschappij). Amst. 
1915.

M. Krayer van Aalst. Liefde-Macht. Een 
verhaal uit Oeram. ’s-Grav. 1915.

Jeanne Rcyneke van Sluwe. Met den hand
schoen getrouwd. Schotsen en Novellen. Am
sterdam, 1916.

Ch. 't Sas. (Pseud. -Maresco Marisini). Blank 
en Bruin. Indisch spel van rassenhaat. 1916.

'Uenri van Wermeskerken.'Tropen-Adel. Blij
spel. Batavia, 1916.

Suikerfrcule. Blijspel. 1917.
F r a n s c h .
C ordelh er- Delano ue. Les Javanais, histoire 

do 1682. Limoges, 1845.

,
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uitsluitend tot de door hom onderwezen vakken,
meer algomcc-

J. Babiil. Félix Batcl ou la Hollandc a Java.
2 vol. La Haye, 1869.

Maria Bogor (= Annic Geiger). Kousouma. 
Roman javanais. Paris-Amst. 1S77.

ÏF. F. Paëhïig. Aimcr la Reine de Sookasari. 
Comédie.... dédiée a 1’armëe indionno. 1895.

Xav. Brait de Saint-Pol Lias. Amour sauvage. 
Paris, 1896.

René Ohil. Le pantoun des pantouns. Poèmo 
1901 (1902?).

Duitsch .
Br. IF. F. A. Zimmermann. Der Vulcanis- 

mus oder das Todesthal atif Java. Ein Roman 
untér dem Schleier der Natur. Berlin, 1861.

II. Breu-sing. Germanischcs Blut. Lebensbild 
aus dem indischen Archipel. 2 Thle. Hannover, 
1863. (Ook in Holl. vertaling in 1S63 uitge
geven).

A. Hacgcr. Tropenlieder. Amsterdam, 1868. 
Dr. J. Bechlinger. Der hinkende Teufel im 

Ostindischen Archipel, oder Memoiren cines 
Wiener Arztes. Wien-Alexandrien, 1S73.

E. Pyritus, Bunte Bilder aus Nicderl. In
dien. Borna, 1877.

Ii. Bokemeyer. Der Soldling, oder Hollands 
Regiment auf Java. Eine Kolonialgcschichte. 
Leipzig, 1SS5.

II. Meiser. Bilder aus dem schonen Osten. 
Basel, 1S90.

E. von Endc. Die Riffpiraten der Makassar- 
strasse. 1S94.

Barfusz (E. von) De lotgevallen van twee 
deserteurs op Borneo. Vrij bewerkt door J. L. 
van der Moer. Amst. 1899.

E n g e 1 s c h .
Dryden. Amboyna, or the cruelties of the 

Dutch to the English Merchants. London, 1073.
FF. Barrington d'Ahpcida. Life in Java, with 

sketches of the Javancso. 2 vols. London, 1864.
S. J. Higginson. A. Princess of Java. A tale 

of the Far East. Boston-New York, 1887.
Forbes. Het verre Oosten. Reisindrukken. 

Uit het Eng. door Mevr. v. Deventer-Busken 
Huet. Amst. 1888.

A. Ru-ssan and Fr. Boyle. The orchid seekers.
A story of ad venture in Borneo. London, 1893.

LITH (Mr. PIETER ANTHONIE VAN DER). 
Geb. te Utrecht 31 Mei 1S44, overleden te Leideu_ 
17 MaartTöÖïT Promoveerde 3 Juni 1867 te 

^ ‘ Utrecht tot doctor in de beide rechten, deed
in Juni 1868 het z.g. groot ambtenaarsexamen 
voorden Indischen dienst. Op het punt om naar 
Indië te vertrekken, werd hij 1 Oct. 1868 be
noemd tot hoogleeraar aan de Rijksinstelling 
van onderwijs in Indische taal-, land - en volken
kunde te Leiden en aldaar belast met het onder
wijs in de Staatsinstellingen en aanvankelijk ook 
in de geschiedenis van Ned. Indië. Later nam hij, 
in ruil voor de geschiedenis, van zijn ambtgenoot 
Veth over het Mohammed aansch rechten om zich 
te kunnen voorbereiden voor dit onderdeel van 
het hem toevertrouwd onderwijs, deinsde hij er 
niet voor terug de studie der moeilijke Arabische 
taal ter hand te

In 1871 verscheen reeds van hem, in samen
werking met den heer J. Spanjaard, een hand
boek onder den titel „De Staatsinstellinge 
N. I. ’ in 1876, in samenwerking met den heer 
A. W. P. Verkerk Pistorius het werk: „De grond
slagen van het Britsch Indisch beheer”. Intus- 
sehen bepaalde Van der Lith zijn aandacht niet

doch maakte hij daarenboven 
nc studie van de koloniën. In het gemis van een 
populair wetenschappelijk werk omtrent die ko
loniën trachtte hij te voorzien door zijn boek 
„Nedcrlandsch Oost.-JLudië; beschreven en afgo- 
bceld voor het Nederlandschc volk,’4 
de le uitgave verscheen in 1874—1877, de 2e, 
omgewerkt en uitgebreid, in 1893—1894; een 
bock, dat achtereenvolgens Ned. Indië bohan- 
delt aardrijkskundig, geschiedkundig on vol
kenkundig/

(T werd de

een

waarvan

4Rijksinstelling van onderwijs 
in Indische taal- land- en volkenkunde, waar
aan Van der Lith sedert 1868 als hoogleeraar 
verbonden was, opgeheven; doch tegelijkertijd 
word aan de Indologische wetenschap een plaats 
ingeruimd aan de Loidsche Universiteit zelf en 
Van der Lith bekleed met het ambt van hoog
leeraar in de rechtsgeleerdheid aan die Univer
siteit, belast met het geven van onderwijs in het 
Staatsrecht en de inrichting van ’s Rijkskoloniën 
en overzeesehe bezittingen en het Mohamme- 
daansch recht en de overige volksinstellingen 
en gebruiken in Ned. Indië. En toen de gemeente 
Leiden weldra op het voetspoor van Delft een 
Inrichting stichtte voor de opleiding van Oost- 
Indische ambtenaren, nam Van der Lith diezelf
de vakken ook op zich aan die inrichting, waar
van hij van 1886 tot aan haar opheffing in 1892 
Directeur was.

Zijne beoefening van de Arabische taal bracht 
hem er t.oe, in de jaren 1883—1886 een Arabisch 
handschrift uit de XlIIe eeuw, het Kitab A- 
djaïb al-Hind, een verzameling van verhalen van 
reizigers en schippers, ook omtrent de landen, 
welke eens ons Nederl. Indië zouden vormen, 
door vergelijking met andere handschriften to 
zuiveren en in verstaanbare taal te pubJicecren. 
Hij voorzag die uitgave tevens van een inleiding, 
een glossarium van minder bekende woorden en 
uitdrukkingen, een woordenlijst van persoons- 
en plaatsnamen, een reeks aanteekeningen, een 
kaart en een Fransche vertaling van L. Marcel De- 
vic onderden titel: Livre des merveilles de 1’Indo 
par le capitaine Bozorg, fils de Clhahriyar de 
Ilamhormoz. In deze publicatie wijdde Van der 
Lith bizondere aandacht aan de verhalen, welke 
in rechtstreeksch of verwijderd verband stonden 
met Ned. Indië en gelukte het hem enkele plaats
bepalingen met de van elders bekende gebeur
tenissen of toestanden in Indië in verband te 
brengen.

Overigens wijdde Van der Lith echter zijn tijd 
en krachten aan zijn hoofdvak, het koloniaal 
recht. In De Gids van 1882 ontmoet men een 
artikel van zijn hand, getiteld: „de Koloniale 
wetgever tegenover Europeesehe en Inlandsche 
wel sbegrippen” o.m. getuigend van een sterk 
geloof in de vatbaarheid voor ontwikkeling van 
den Inlander. In Nov. 1888 hield Van der Lith 
een rede in het Indisch Genootschap over do 
verhouding van de wetgevende macht in het 
moederland tot het centraal bestuur in Ned. 
Indië, nader verdedigd op 26 Febr. 1889, waarin 
hij o.m. de stelling uiteenzette, dat de Indischo 
begrooting door een wetgevenden raad in Indië 
voorloopig vastgesteld zou moeten worden, om na 
door den Minister van Koloniën in een hem ter 
zijde staanden kolonialen raad v. z. n. gewijzigd 
te zijn, door de wet te worden vastgestold.

In 187 t r Yj
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A/In 1892 wcrcl Van der Lith benoemd tot lid 
dor Staatscommissie tot voorbereiding van ver
beteringen in de wetgeving van Ned. Indië op pri
vaatrechtelijk gebied. Do invloed van de be
raadslagingen dier commissie on van de onder
werpen, welke haar hoofdzakelijk bezig hielden, 
was onmiskenbaar op de redevoering, die Van 
dor Lith op 8 Ecbr. 1895 uitsprak als rector mag
nificus der Lcidscho Univcrsitcit, handelende 
over hot verschil van rechtstoestanden in Ned. 
Indië. De destijds naar voren gebrachte bezwa
ren om bij het verschil in rechtsbegrippen en in
stellingen tussclien do onderscheidene bevol
kingsgroepen tot een bevredigende koloniale wet
geving te komen en de dienaangaande verkondig
de denkbeelden werden eveneens wederom in het 
licht gesteld in een rede door Van der Lith uitge
sproken bij gelegenheid van de zitting van het 
Institut Colonial International te Berlijn op 7 
September 1897.

Ook aan de oprichting van dit Institut Colo
nial International, dat in 1894 te Brussel geves
tigd werd, is de naam van Van der Lith verbon
den. Toen door den bekenden Franschen schrij
ver J. Chailley Bert het denkbeeld ccner zooda
nige internationale vereeniging werd geopperd, 
werd dit denkbeeld door Van der Lith met geest
drift begroet en van moot af aan nam hij een le
vendig aandeel in de oprichting en de eerste 
werkzaamheden van dat Institut. In de eerste zit
ting te ’s Gravenhage in September 1895 diende 
hij rapporten in over „la main-d’oeuvre, lo con- 
trat de travail et le louage d’ouvrage aux Colo- 
nies”. Van zijn rede gehouden in de zitting van 
het Institut van September 1897 werd reeds ge
wag gemaakt. Verder vindt men in de Documents 
officiels over het „régime foncier des Colonies” 
van 1899 een volledige verzameling en vertaling 
der agrarische wetgeving in Ned.-Indië, vooraf
gegaan door cenc „introduction historique” met 
een beknopt overzicht van haar ouderlingen sa-- 
men hang.

Overigens verschenen van de hand van Van 
der Lith in de opvolgende jaron tal van kleinere 
opstellen in verschillende tijdschriften. Van deze 
behooren twee meer belangrijke speciaal te wor
den vermeld: liet Noord Bornoo traktaat, in De 
Gids van Dec. 1891 en Bombay onder het be
stuur van Lord Reay, in De Gids van Juni 
1892.

Do laatste jaren zijns leven wijdde Van der 
Lith bijna geheel aan de le uitgave der Encyclo- 
paedic van Ned. Indië. Aanvankelijk werd hij in 
die taak bijgestaan door twee Indische ambte
naren. Later stond hij er geruimen tijd alleen 
voor, totdat de lieer J. F. Shelloman hem in zijn 
taak kwam steunen. Behalvo dat een groot ge
deelte der artikelen geheel door hem zelf werd 
geschreven, kwamen plan, opzot, keuze der op te 
nemen artikelen, correspondentie met medewer
kers, kritiek over, aanvulling soms omwerking 
van de geleverde bijdragen, zelfs het beheer 
on do vcrdceling dor honoraria voor het grootste 
gedeelte voor zijno rekening. Do verschijning der 
eerste tweo van de vier doelen had plaats rospec- 
l iovol ijk in December 189(5 on September 1899. 
Het dorde was zoo goed als voltooid, toen zijn 
welbesteed leven op 50-jarigen leeftijd op 17 
Maart 1901 een einde nam.

Zie levensbericht omtrent Piotor Anthonic van 
der Lith van Prof. Air. J. de Louter in het Jaar

boek v/d. Kon. Akademie van 
1902 blz. 87 c. v.

Wetenschappen

LITJI (ciiin.). Zie NEPHELIUAI. 
LITORALE FAUNA. Zie BENT HOS. 
LITSEA CITRATA BI., fam. Lauraceae. 

Hocroe lèmoh, Ki lèmoh (soend.), Krang- 
góan (jav.). Kleine boom met knoestigen stam 
en taaie, van buiten groene schors, op Java 
zeldzaam, buiten Java in den Archipel niet 
gevonden. Bekend door den sterken citroen- 
achtigcn reuk van alle dcclen. De vruchtjes 
vindt men als lada sèrèh (SOEND.) onder 
de inlandschc geneeskruid em Ze dienen als 
specerij, in jeugdigen toestand ook als sambal. 
De bast is een middel tegen hysterische kram
pen en bevat, behalve een giftig alkaloide, ook 
een aetherische olie, die ten deele dezelfde is 
als die van Cymbopogon Nardus.

LITSEA ODORIFERA Val. Fam. Lauraceae. 
Een boom, waarvan de bladeren als een ze
il uwstillcnd, eetlust opwekkend middel in ver
binding met andere kruiden worden gebruikt, 
ook tegen uraemie. Ze bevatten een lichtgele 
aetherische olie (Trawas-olie), die het werkzame 
bestanddeel schijnt te zijn.

LITSEA POLYANTHA Juss. ,fam. Lauraceae. 
Gëmpoer (jav.). Kleine kromme boom, iets 
gelijkend op këmiri. Het hout wordt gebruikt 
voor golok-hechten en schecdcn.

LITSEA SEBIFERA BI., fam. Lauraceae. 
Malai-Malai (mal.). Hocroe tangkalak,Tangkalak 
(soeïïd.), Kleine boom, waarvan het vrucht moes 
met zout wordt gegeten. Uit de vruchten 
krijgt men een soort van vet, waarvan men hier 
en daar kaarsen maakt. Zeer kenbaar aan de
bladeren, daar de groote afstaande bladeren 
afwisselen met kleinere, plat tegen den tak 
aan gedrukte.

LIVISTONA ROTUNDIFOLIA Mart., fam.
Palmae. Sariboe (mal.), Sadëng (jav.), Sadang 
(soend.). Slanke waaicrpalm, tot 35 M. hoog, 
in groote bosschen op de N.kust van Ceram 
en verder op Java, Celebes en do Molukken. 
De stammen van oude boomen zijn zeer hard 
en duurzaam en worden hier en daar bij den 
bouw van loodsen gebruikt.-De gedroogde bla
deren zijn zeer taai en sterk en doen veel dienst 
als verpakkingsmateriaal.

LIWOENG (TJI) of Rivier van Batavia 
ontstaat uit eenigc beken, die van den Mc- 
gamëndoeng (zie aldaar) afvloeien, stroomt in 
noordwestelijke richting naar Buitenzorg, dicht 
waarboven zij do Oosterslokkan voedt (zie 
Deel I, blz. 290, 2de kolom beneden), en van
daar noordwaarts naar Batavia, waar zij oud
tijds twee armon had, maar later haar water 
moest verdeden over het kanalonstelsel der 
stad (zie Deel I, blz. 190, lo kolom beneden). 
De linkerarm is nog to herkennen als een on
diepe spruit bewesten den Molonvliet, de rech
ter aan eenige kronkelende moerasloopen, 
die ten N. van No ontwijk en Pasar Baroe do 
zoogenaamdo oude Chinccscho begraafplaats be
dekken, terwijl haar benedenloop Westwaarts 
uit het Goonoong Sari-kanaal te voorschijn 
komt. De mond van do Tjiliwoeng was vroe
ger do haven van Batavia; sedert de openstel
ling der havenwerken te Tandjoongpriok heeft 
de rivier allo boteckenis als zoodanig verloren. 
De aardschuivingen van den Salak in 1G99, die de 
monding der rivier verstopten door do groote
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binnen, den O.lijken uit, om het gelaat naar de 
gericht te houden. Langs de wanden liep een 

kniehoogo rustbank, met vloer van latten, waar
op de deelnemers aan de tempelfeesten zaten en 
sliepen. In twee der hoeken, diagonaal tegenover 
elkaar, waren stookplaatsen. Langs do rustbank 
liep de dansvloer. Binnen den rechthoek, dien 
de dansvloer vormde, lag in het midden, evenwij
dig aan de lengtezijden, een zware vloerplank, 
waarop degenen stonden, die do tempelgoden 
aanriepen. In het midden van deze plank was 
eene uitholling, dikwijls door snijwerk in den 
vorm eener schildpad gebracht, waarin do buit
gemaakte menschenschedels werden gelegd, als 
ze aan de tempelgoden werden gewijd. Boven de
ze vloerplank en evenwijdig daarmede liep de 
middelste zolderbalk (paladoeroe), waar de of
fers werden nedcrgelegd. Onder aan dien balk 
waren twee groote krokodillenfiguren uitgesne
den, met de koppen naar elkaar gericht; de eene 
hield een aap in den bek, de andere loerde op een 
aap, ter afbeelding van de dapperheid, die op den 
vijand toeschiet en hem overwint. Boven op het 
midden van de paladoeroe stond de toemampoe, 
een zorgvuldig bewerkte en uitgesnedon stijl, die 
tot aan den nokbalk liep. Van uit de bovenste 
helft daarvan liepen schuin naar boven een aan
tal dunne stijlen naar den nokbalk. Binnen het 
eigenlijke dak was nog een tweede dak aange
bracht, een geraamte zonder bedekking, dat de 
ruimte overspande, die binnen den dansvloer was 
gelegen, en die meer in ’t bizonder het goden
huis vormde,terwijl de rustbank het gasten verblijf 
was. Boven in dit binnendak was eene plaats 
ingericht voorde palmtakken, aan welke de sche
dels waren gebonden, wanneer ze in den tempel 
werden gebracht. Dit was de verblijfplaats der 
tempelgoden. Verder hing aan de paladoeroe nog 
een rek, waaraan men de buitgemaakte schedels 
ophing. De palen, waarop het dak rustte, waren 
vaak versierd met daarin uitgesneden afbeeldin
gen van genitaliën en vrouwenborsten; een en
kelen keer ook waren er mannen- en vrouwen
beelden op te vinden met zeer groote genitaliën 
en afbeeldingen van hagedissen. Aan de palen 
waren meestal buffel- of gemsbuffelgeweien vast
gebonden, waaraan men weder allerlei gereed
schap ophing. In de tempels der Toradjasche 
Berglandschappen zijn geen afbeeldingen van 
krokodillen te vinden, wel van vrouwenborsten 
en genitaliën. Gewoonlijk vindt men daar het 
hoofd der trap versierd met afbeeldingen van 
menschen-, paarden-, buffel- of gemsbuffclkop- 
pcn. Verder zijn in die tempels een groot aantal 
echte of van hout gesneden huffelgeweien aan- 
gebraeht. Het binnendak ontbreekt in de tem
pels der Berglandschappen. Sommige dier tem
pels hebben stoelen, waarvan zitting en leuning 
uit één stuk zijn en met uitgesneden buffel- en 
gemsbulTelkoppen versierd. Schedels hangen er 
in die tempels niet; het getal der verslagen vijan
den wordt aangegeven door het aantal van rotan 
gevlochten ringen, dat aan de buffelhoren» 
hangt. De tempels zijn tevens verblijfplaatsen 
voor doortrekkende lieden en dienen ook wel tot 
vergaderzaal, als er veel ruimte noodig is. Maar 
als er eenigo dorpsbewoners op een sneltocht 
uit waren, werd de tempel gesloten, totdat zij te
rug waren, omdat de tempelgoden hen op hun
nen tocht vergezelden.

Literatuur. 'Adriani en Kruyt, De Barc’c-

hoeveelheden modderen zand, welke de rivier af
voerde, bedierven ook hare bedding; zij is echter 
later van de hoofdstad tot Tandjoeng, nabij de 
grenzen der afdecling Buitenzorg, bevaarbaar 
gemaakt.

LIWOENG (soend.). Zie ONCOSPEHMA.
LOANO. District van de contröle-afdceling 

Poerworedjo, regentschap en afdecling van den- 
zolfden naarn, res. Kedoe met eene oppervlakte 
van 235.9 K.M*. Het district telt 102 desa’s, ver
deeld over 4 onderdistrictcn. Einde 1905 bestond 
de bevolking uit enkele Europeanen en Chi- 
neezen en bijna 89 000 inlanders.

LOBAK (MAL., JAV., SOEND., MAD.). Zie
RAPHANüS.

LOBETOBI. Vulkaan aan de Oostkust van 
Flores. Bestaat uit 2 toppen: de spitse L. laki 
laki, die bijna voortdurend werkt (1590 M) en de 
Zuidoostelijk daarnaast gelegene, breedgerugde 
en naar het schijnt onwerkzame L. përampoean 
(1704 M.). Deze namen zijn bij Wichmann ver
wisseld (T. A. G. 1891); op p. 274 noemt deze de 
erupties van 4 Mei, IS Mei en 13 Juli 1868. 
Klüppel (Verhand. Batav. Gen. XX, 1S72 37S/9) 
zegt, dat hij in 1869 drie uitbarstingen bij woonde. 
Van de erupties van Sept. en Oct. 1907 geeft 
pastoor Kremer een beschrijving in T. A. G. 
1910, p. 1078 (ook in de Java Post van 1907 V 
699—700), terwijl een verhaal der uitbarsting 
van 23 Januari 1910 van de hand van pastoor 
Dronkers voorkomt in T. A. G. 1910, 797. Ook 
Rouffaer (Ibid) vermeldt, dat een paar uitbar
stingen ’s jaars niet zeldzaam zijn.

LOBETOLE of ILI WARIRAN (Zwavelberg), 
een 1420 a 1450 M. hoogc vulkaan aan de 
N.O. kust van Lomblên aan de Westzijde der 
diep ingesneden baai. De borg heeft een lang- 
werpigen krater met solfataren. Verbeek zag 
daaruit rook opstijgen in 1S99. Vgl. Verbeek 
Molukkenverslag. blz. 365, met Schets, en Bec- 

- kering in Tijdschr. A. G., 1911, blz. 184/185 met 
kaart IV. Op de zeekaart wordt de naam 
Lobetole verkeerdelijk gegeven aan een Wes
telijken vulkaan van het eiland, den Kedang, 
terwijl de hier bedoelde er evenzeer foutief 
Lowotolo wordt genoemd. Mogelijk heeft hij 
in 1852 een ascheruptic gehad (Gencesk. Tijd
schr. v. N. I. 1853, 221).

LOBI-LOBI (mal.). Zie FLACOURTIA 
1NERMIS.
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LOBO. Bij een aantal Toradjasche volksstam
men de naam van den tempel, waarin de gesnelde 
koppen werden bewaard, omdat in dien tempel de 
zetel was der anitoc genaamde góden, aan wie 
die koppen waren gewijd. Lobo beleekent in 
sommige Toradjasche talen „plank” of „planken 
vloer”; de gewone huizen hebben een vloer van 
latten, maar de tempel had een planken vloer, 
omdat hij bij feesten vol menschen was en er 
dansen werden uitgevoerd, waarbij op den vloer 
werd gestampt, moroesoe, waarnaar de tempel in 
de Toradjasche Bergtalen doesoenga, dosoenga, 
doehoenga kan genoemd zijn; beide benamingen 
zouden dan „dansvloer” beduiden. Een andere 
naam is sowali, identiek met Jav.enz. gosali(smid- 
6e, tempel),Niass.osali(raadhuis).De lobo stond op 
zware palen; de planken vloer was 1 M. of hooger 
joven den grond. De vorm was rechthoekig, de 

lengtezijden liepen O.W., aan de breedtezijden 
waren de trappen, die toegang gaven. Bij plech
tige gelegenheden ging men den W.lijken ingang

1
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—
& sprekende Toradja’s van Midden-Oolcbcs I, 

285—290. — Drs. Sarasin, Reison in Oelcbos, 
1905; — Prof. Dr. Albert Grubauer, Unter Kopf- 
jagern in Oentral-Colebes, 1913.

LOBO. Plaatsje aan de Triton baai op de Zuid
kust van Nieuw-Guinea, op 3° 43' 30" Z.B. en 
134° 15' 41" O.L. In het begin der vorige eeuw 
lag hier eene versterking, Fort Du Bus (zie al
daar). Lobo ligt aan den voet van den Goenocng 
Lhëmensir, die als een reuzenmonument achter 
de nietige huisjes verrijst en die door hoogte, 
bijna loodrechte hellingen en sierlijke vormen 
een overweldigenden indruk maakt. Deze berg 
is 735 M. hoog.

LOCALE RADEN. Zie DECENTRALISATIE.
LODAJA. District van de contröle-afdeeling 

Blitar, regentschap en afdecling va» denzelfden 
naam, residentie Këdiri, met eene oppervlakte 
van 722 K.M4. Het wordt ingenomen door het 
zuidergebergte, dat hier nagenoeg geheel uit 
kalk- en mergel vormingen schijnt te bestaan. 
In dit district is een twintig jaren gele
den op groote schaal koffie door partikulie- 
ren geplant, echter zonder resultaat. De eene 
onderneming na de andere moest verlaten wor
den. De grond is niet geschikt voor den 
koffieboom. Thans vindt men op een tweetal 
verwaarloosde ondernemingen nog de treu
rige overblijfselen van deze cultuur. De nieu
we perceelcn beproeven het met agave; 
deze slaagt, doch de afvoer over groote af
standen langs de weinige, niet goede wegen is 
een groot bezwaar. Het uitgestrekte dis
trict lijdt voornamelijk aan watergebrek. Indien 
men er water kon brengen (en dit schijnt niet on
mogelijk, althans voor belangrijke gedeelten er 
van) zou het stellig een prachtig district worden 
want de grond is goed, voornamelijk voor padi, 
tweede gewassen en suikerriet. Thans is het, 
vooral in het Zuiden, nog voor een groot deel 
met oerwoud bedekt, waarin nog vele tijgers 
voorkomen. — Het is het oude ballingsoord der 
Mataramsehe Vorsten. — Het district telt 43 
desa’s en had ulto. 1905 eene bevolking van ruim 
05 000 zielen, waaronder ruim 30 Europeanen 
on een 20-tal Ohineczen.

LODAN (ja v., soend.). Zie POTVISCH.
LODOICEA SECHELLARUM Lab. Fam. Val-

koraalrif on kan alleen met kleine prauwen en 
weinig diepgaande vaartuigen genaderd worden; 
het is bedekt met schrale grasvelden en enkele 
boomgroepen; slechts 2 putten worden er ge
vonden, die brak water opleveren. De bevol
king, welke over 6 negorijen verdeeld is, 
rendccls op rotsen gelegen en met zware muren 
versterkt, werd omstreeks 1885 op ^ 1200 zielen 
geschat, waarvan de helft Christenen, eene 
verhouding, welke tot op heden is geble
ven. De Christenen gaan behoorlijk gekleed, 
en ook onder de heidenen geraakt de pri
mitieve schaamgordel meer en meer in onbruik; 
onderden invloed van het Christendom beginnen 
op het eiland zachtere zeden to heorschen en de 
dorpsoorlogen tot de geschiedenis to behooren. 
Loeang heeft een grooteren veestapel dan Sër- 
mata, op welk eiland echter meer werk van den 
landbouw gemaakt wordt. Djagoeng, aardvruch
ten, katjang-soorten cn ook gossypium worden 
verbouwd, maar de teelt van voedingsmiddelen 
is te Loeang nauwelijks voldoende voor de be
hoefte, zoodat zij bij schaarschte uit Sërmata 
moeten worden uitgevoerd. Van tripang- en 
schiklpadvangst wordt veel werk gemaakt. On
derdo takken van nijverheid moet genoemd wor
den het weven van sarongs en omslagdoeken, het 
ijzersmeden cn vooral het goudsmeden; de te 
Loeang vervaardigde gouden oorversierselen (lor- 
lora) zijn op de naburige eilanden zeer gezocht. 
Eigenaardig is het ,dat de beroepen tot bepaalde 
familiën beperkt zijn en het dezen verboden is 
zich met iets anders bezig te houden. De Loe- 
angers zijn stoute zeevaarders, die hunne toch
ten tot Timor-Koepang uitstrekken; zij vinden 
echter mededingers in Makassaarsche hande
laars, die het eiland bezoeken.

Literatuur. G. W. W. C. Baron van Hoëvell in T.' 
Bat. Gen. XXXIII, bl. 193. — Riedel, De sluik- 
en kroesharige rassen, bl. 310. — Verbeek, Mo- 
lukken verslag, blz. 445.
(1908), blz. 9.4*

LOEBANG (soend.). Zie AAL.
LOEBOEK ALOENG. Nagri ter Sum. W.kust 

met belangrijke markt, gelegen aan de spoorlijn 
Padang—Kajoe Tanam; hier begint de zijlijn der 
Sumatra-Staatsspoorwegen naar Pariaman en 
Soengai Limau (zie aldaar.)

LOEBOEK AMBATJANG. Hoofdnederzotting 
van een landschap in de Koeantan (Kwantan) 
districten, (zie aldaar).

LOEBOEK BANGKOENG. Ncderzotting in do 
residentie Sumatra’s Westkust ten N. van Pa- 
jökoemboeh; zij is bekend door de nabij gelegen 
veelbezochte Arau-kloof (zie HARAU). Do plaats 
is langs een mooien rijweg to bereiken, die aan
vangt bij hot station te Pajökoemboeh. Bij L. 
Bangkocng begint het paardeupad naar do 
Mahab rivier tot aan Kötö Bahroe/A >: (■ •/

LOEBOEK BASOENG. District der ondoraf- 
deeling Manindjau, afdeeling Agam, Sum. 
Westk. sinds de gewestclijko reorganisatie van 
1913. Tevoren vormde het met de larassen Tikoo 
cn XII Koto en de III Loehak (Sitanang, Batoe 
Kambing on Sitalang) een onderafdceling van do 
afdecling Pariaman. De gelijknamigo hoofdplaats 
ligt op do zachtglooiende helling van den „Manin
djau-vulkaan” (zie MANINDJAU), aan de An- 
tokanrivier, on aan den transportwog van do 
bovonlandon naar de zeehaven Tikoo (belangrij
ke markt). Vordor loopt een goede binnonwog

mco-

Zeemansgids V

mae, de këlapa laoet (mal.), coco de mer, zee- 
klapper, de Maladivische Cocosnoot van Rura- 
phius; groote palm met waaierbladen, die in 
hot wild alleen op de Scychellcm voorkomt 

de eigenaardige, dubbele vrucht, 
oj) zee of aan het strand gevonden, bij Oos- 
terschc volken in hoog aanzien stond. Het 
kiemwit gaat door voor een geneesmiddel tc- 

velerlei kwalen. Uit de schaal worden sirih-

:

:
en waarvan

gen
doozen gemaakt. De vrucht is de grootste 
pal ra vrucht, die bekend is.

LOEANG. Eiland van ongeveer 85 K.M*.oppcr- 
vlakte, beboerende tot de Loeang-Sörmata- 
groep, bestaande uit de beide genoemde en conigo 
onbewoonde eilanden, gelegen in do Banda-zoo 
tusschon 128° 20' on 129° 10' O.L. en 8° 5' en 
8° 25' Z/B. behoorende tot de onderafdceling 
Wètar der afdeeling Zuid Timor en Eilanden, 
residentie Timor en O.

Loeang is oen heuvel met een hoogsten top 
260 M., geheel of grootondcels opgebouwd ijvan

uit ouden kalksteen, van de permischo formatie. 
Het is geheel omgeven door een uitgestrekt

P J /' •
I
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de topografische opneming bleek deze 1880,4 M. 
te zijn.

LÖEBOEK SALASIH. Kampong in do Pa- 
daiigsclïc bovenlanden, gelegen op 30 IC.M. van 
Padang, 977 M. boven den zeespiegel, aan do 
splitsing van de wegen naar Solok en Alahan 
Pandjang. Er is een goede pasanggrahan. 
Verbetering van den zeer geaccidenteerden weg 
naar Padang zoude Looboek Salasih beter 
bereikbaar kunnen maken voor de Padangers 
en hen in de gelegenheid stellen op betrekkelijk . / ...
korten afstand van een koel klimaat te genieten/f / n( j

LOEBOEK SIKAPING. De N.lijkste afdeeling 
van de residentie Sum. Westkust, met gelijkna
mige hoofdplaats, de standplaats van den assi- 
stent-resident. De afd. grenst in het N. aan de 
residentie Tapanocli, in het O. aan het gouver
nement Oostkust van Sum. en de afdeeling L.
Kötö, in het Z. aan de afdeeling Agam en in het 

'vO. aan den Indischen Oceaan. Zij is verdeeld in 
drie onderafdeelingen: Loeboek Sikaping, Opliir- 
districten (zie aldaar) en Ajer Bangls. (zie aldaar).
De onderafd. Loeboek Sikaping omvat het N.lijk 
en O.lijk gedeelte der afdeeling en bestaat voor 
het grootste deel uit bergland. Een smalle vallei 
van Z. naar N. vormt de kern. In het W. wordt 
deze vallei afgesloten door een hoog bergland, 
waarvan de Bockit Si Anit (1330 M.) de hoogste 
top is en welk gebergte een slagboom vormt tus- 
schen L. S. en den weg van Taloe (zie hierna) 
naar zee, terwijl in het O. de vallei wordt afge
bakend door. een langgestrekte bergreeks, die 
ten N. van Fort de Koek begint en tot den Goe- 
noeng Malènggang (1503 M.) in het uiterste N. 
der onderafdeeling doorloopt. Deze laatste berg
reeks, waarin de Goenoeng Hidjau het hoogste 
punt vormt (2274 M.), beheerscht de smalle val
lei van Loeboek Sikaping (hoogte 444 M.) ge
heel; de steile, groene wand maakt de stilte van 
het landschap, hoe schoon het ook is, drukkend.

De vallei zette zich vroeger verder Zuidwaarts 
voort, doch een lavastroom van den nabij gelegen 
Ophir wierp hier een dam op en verdeelde het 
lengtedal in twee stukken met afvloeiing naar 
verschillende kanten. Het Z.lijk gedeelte behoort 
tot het stroomgebied van de Alahan Pandjang, 
rcchtertak der Masang (zie aldaar); zij ontspringt 
in de boven beschreven bergreeks, ten Z.O. van 
Loeboek Sikaping en stroomt langs Bondjol en 
Sipisang. Het grootste N.lijk deel wordt door- 
stroomd door de Soempocr. Deze ontspringt in 
het W.lijk bergland op den G. Gëdang, stroomt 
O.lijk naar Loeboek Sikaping en volgt vandaar 
(50 K.M. in N.-lijkc richting den voet van de ().- 
lijke bergreeks, neemt beoosten Rau het water 
van verschillende zijriviertjes op, om eindelijk 
bij Tjiranting ten O. van Rau in een jong erosie- 
dal een doortocht te vinden naar de lage Oost
kust.

L. B. door de XII Kötö naar Soengai Limauvan
aan zee, belangrijke markt en eindpunt van de 
spoorlijn van Padang langs de kust, welke spoor
lijn hoogstwaarschijnlijk naar Tikoe, misschien 
naar L. B. zal worden doorgetrokken. Een derde 
weg, voor een gedeelte echter slechts te paard en 
te voet begaanbaar, voert van L. B. door de ge
noemde landstreek der III Lochak, stijgt langs 
den N.-lijkon voet van den Manindjau-vulkaan 
en komt te Palembajan uit. De streek tusschen 
L. B. en Tikoe is goed bevolkt, daar ligt o. a. 
ülanggopoh (zie aldaar).

LOEBOEK BATANG. Nederzetting in de resi
dentie Palcmbang aan den bovenloop van de 
Ogan, op korten afstand van Batocradja. Het is 
de standplaats van den controleur der onderaf
deeling Ogan Oeloe (zie aldaar).

LOEBOEK BATINGKAP. Nagri ten N.O. van 
Pajö Koemboch, Sum. Westk., vóór de gewes
telijke reorganisatie van 1913 een laras, omvat
tende de drie nagri’s Loeboek (Batingkap), Goe- 
roen en Kötö Toeö. De twee eerstgenoemde na
gri’s vormen een zeker ad at-verband met de na
gri’s Taeh, Simalanggang, Piobang en Soengai 
Baringin in dezelfde onderafdeeling Pajö Koem- 
boohvA f j

LOEBOEK BOELANG. Kleine vestiging in de 
Batang Hari-districten van Sumatra’s West
kust. De plaats ligt op een smalle vlakte tusschen 
de Batang Hari en haar linkerzijrlvier de Pangé- 
an, en vormde met Rambahan het staatje Loe
boek Boelang. Waarschijnlijk beheerschtc de 
plaats eeumaal de toegangswegen van de Oost
kust naar de Padangsche Bovenlanden, daar 
do Pangéan tot hier bevaarbaar is voor kleine 
vaartuigen. Zware aarden wallen en een Hindoe- 
beeld wijzen er op, dat Loeboek Boelang 
een belangrijke Hindoe-vestiging is geweest. 
Daar de vlakte steil naar beide rivieren afdaalt,
was ze niet moeilijk te verdedigen. In vroeger 
jaren zou de plaats zelfs de zetel van een rad ja 
van geringen rang zijn geweest. Hij droeg den 

/titel van Tan Toeah Radjö Lélö.(Zie T.B.G. dl. 49 
/pg.215.).
' LOEBOEK DJAMBI. Hoofdnederzetting van 

een landschap inde Koeantan (Kwantan)distric- 
ten (Zie aldaar). Tot hier is de weg van Sawah 
Loentö doorgetrokken.

LOEBOEK DJANTAN. Zie LINTAU. 
LOEBOEK LIMPATO. Zie HARAU-KLOOF. 
LOEBOEK PAKAM, standplaats van den 

controleur der onderafdeeling Sërdang van de 
afdeeling Deli en Sërdang in het gouvernement 
Oostkust van Sumatra. Het is een belangrijk 
kruispunt van wegen; o. m. sluit hier de groote 
weg van de Oostkust naar het Toba-mcer aan 
op den asweg Pangkalan Brandan - Tand- 
joeng Balei. Ook ligt deze plaats aan den 
spoorweg Deli-Asahan, terwijl een stoomtram 
ter plaatse aan dien spoorweg aansluitende 
Zuidwaarts gaat naar Bangoenpoerba.

LOEBOE(K) RAJA. Niet meer werkzame 
vulkaan in Tapanoeli, vlak ten N.W. van Padang 
Sidimpoean, die tot aan zijn top-met zwaar bosch 
is begroeid. Van den ouden elliptischen ringwal 
zijn slechts enkele gedeelten overgebleven; ten 
ZZW.van den hoofdtop is een lagere eruptiekegel, 
de Sangaroedang, opgebouwd; naar het NO. is 
de berg door een rug verbonden met den Boal- 
boali. Junghulm was de eerste, die den berg be
klom; hij bepaalde de hoogte op 1900 M.; bij

l
I

Van hier af krijgt de Soempocr den naam van 
Rokan Kiri. In den diluvialen tijd had de afwa
tering nog plaats naar het Westen, doch vulkanen 
hebben dezen uitweg verstopt. Waarschijnlijk 
was hef. dal vroeger een meer, dat in den diluvia
len tijd opgevuld werd met vulkanisch materiaal. 
De vallei van Loeboek Sikaping vormt daardoor 
een van de vele diluviale puimsfceentufplatcaux 
op Sumatra. De Soempocr heeft haar genoemd 
erosiedal nog niet diep genoeg ingesneden 
hot voormalige meer geheel droog te leggen. De 
groote jaarlijksche regenval (gemiddeld 4320

om
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m.M.) veroorzaakt hierdoor dan ook, dat het 
laagste gedeelte een uitgestrekt moeras vormt.

Voorbij Tandjoeng Médan is hierin het be
ruchte woud van Panti (bijna 30 KM. ten N. van 
Loeboek Sikaping) opgcgrocid. In de 14do eeuw 
moet daar een kolonie der Hindoe-Javanen zijn 
geweest (Oudheidk. Versl. 2de kw. 1912, bl. 3G, 
No. 1—4) en het is mogelijk, dat de streek ten N. 
van Tandjoeng Médan, die door goede irrigatie 
werd geschikt gemaakt voor de sawah-cultuur, 
na het vertrek der Javanen door opstopping 
der leidingen moerassig is geworden.

Het woud van Panti, waarin enkele heete bron
nen liggen, is berucht door zijn ongezondheid 
(malaria), zijn tijgers en reuzenslangen; het moe
ras riekt onaangenaam; ieder die deze onbe
woonde streek passeert, spoedt zich voort-. Ook 
het dorp Panti, aan de N.zijde van het woud, is 
niet gezond en de reiziger doet beter niet in het 
passantenhuis aldaar te overnachten.

Het Z.-lijk deel van de vallei is zeer warm. Al
leen ter hoofdplaats Loeboek Sikaping is de tem
peratuur aangenamer en zijn de nachten dikwijls 
koel, doordat de plaats op 444 M. hoogte bo
ven zeeniveau is gelegen.

In de omgeving van Loeboek Sikaping ziet 
het land er vrij goed uit en heerscht een zeer be
scheiden welvaart. Sedert 1911 zijn onderne
mende planters uit de Preangcr-Regentschappen 
begonnen op het erfpachtsperccel Tanang Taloe, 
gelegen tusschen Taloe en Loeboek Sikaping, 
thee-plantages aan te leggen en hebben daarbij 
uitstekendo resultaten verkregen. Het N. is 
echter zeer misdeeld. Een groot deel wordt inge
nomen door het genoemde moeras en bovendien 
wordt de streek geteisterd door malaria en door- 
de varkens- en tijgerplaag. Vele mannelijke be
woners emigreeren daardoor, zoodat de bewer
king van de geschikte sawah-gronden bijna uit
sluitend door vrouwen moet geschieden. Door 
klapperaanplant heeft men getracht wat meer
dere welvaart te brengen; reeds zijn er verschei
dene vrij grooto aanplantingen. De grootste 
hindernis voor een cconomischen vooruitgang 
wordt veroorzaakt door de afzondering van do 
ondorafdceling.

Weliswaar wordt zij in de geheele lengte door
sneden door den grooten weg tusschen Sum. 
Wcstk. en Tapanoeli, dio te Fort do Koek be
gint en langs Batang Paloepoeh en Paloepoeh, 
Sipisang, Koempoclan en Bondjol (respectieve
lijk 25* J2, 4 P/a. 51 en ö7 K.M. van F. d. IC.) 
Loeboek Sikaping (70l/2 K.M. van F. d. K.) 
voert en verder langs Tandjoeng Médan en Pan
ti (bijna 30 K.M. ten N. van Loeboek Sikaping), 
langs Simpang, Sontang en Rau (52'/a K.M. ten 
N. van Loeboek Sikaping) en verder in N.W.- 
lijke richting via Limau Manis, op do grens van 
Tapanoeli (12 K.M. van Rau) naar Moeara Si- 
pongi in laatstgenoemde residentie. Ook loopt 
van Rau nog een weg naar de Noordelijksto punt 
der afdcoling en wel over Padang Mantinggi, 
Langoeng en Köfö Radjö naar ICölö Nopan 
(bijna 28 K.M. ten N. van Rau). Doch deze we
gen doorsnijden alle een bergland, dat groot 

over dergelijke afstanden zeer bemoeie-

om over den genoemden lavadam to komen en 
vervolgens aan de andere zijde dalen naar het 
470 M. hoog gelogen Loeboek Sikaping. Ook de 
weg van L. Sikaping over Panti en Taloe 
naar zee (Sasak) is niet minder geacciden
teerd en 111 K.M. lang. Reeds jaren wordt 
gezocht naar een kortere verbinding, over het 
gebergte ton W. van L. Sikaping tusschen deze 
plaats cn Taloe, waardoor de groote om
weg over Panti zoude vervallen. Do afvoer 
dor producten, bv. van de bekende rijst 
van Rau, stuit overal op terreinmoeilijkhcden.
Het instellen van een Gouv. automobiel-dienst 
in de Pad. bovenlanden, waarbij ook het traject 
Fort de Koek- Loeboek Sikaping is opgenomen, 
zal het vervoer van handelswaren in deze streek 
zeer ten goede komen (Gouv. Besluit van 5 Juni 
1914 no. 1).

Het gunstigst gelegen is de streek van Bon
djol, vroeger een ondorafdceling vormend, door 
de nabijheid van Fort do Koek, waarvan het 
toch nog dpar K.M. zwaren weg wordt ge
scheiden.^—

LOEBOEK SIKAPING. Onderafdeling der ge
lijknamige afdeeling, residentie Sumatra’s West
kust, onder het direct bestuur van den Assistent 
Resident, bestaat uit de districten Loeboek Sika
ping (Zuidelijk gedeelte) cn Rau (gewestelijke 
reorganisatie Ind. Stb. 1913 no. 321). Is de adat 
der bevolking in het Z. zuiver Minangkabausch 
(matriarchaat, soekoewezen), in het N. is innige 
vermenging met de Mandailingers van Tapanoeli 
geen uitzondering, (zie MANDAILING). De 
N.lijke bevolking is goedig van aard, de Z.lijke is 
niet vrij van grooten godsdienstijver; deze heeft 
nu als middelpunt den bekenden Sjech van 
Koempoclan, dio tal van gcloovigcn trekt, dio 
zich in godsdienstige afzondering (soeloek) zui
veren; in den Padri-oorlog was Bondjol het laat
ste bolwerk der fanatieke Padri’s.

De voornaamste plaatsen in de onderafdeeling 
zijn: de gelijknamige hoofdplaats, waar de gebou
wen van het grooto vroegere militaire kampe
ment in gebruik zijn genomen voor bureaux 
van den Assistent-Resident, pasanggrahan, enz., v 
in het Z. Koempoclan en Bondjol, in het N. Rau./ \/D ■' 3

LOEBOEK TARAP. Landstreek 18 K.M. ten 
Zuiden van Sidjocndjoeng in de gelijknamigo 
ondorafdceling der afdeeling Tanah Datar, 
residentie Sum. Westkust, vóór de gewestclijke 
reorganisatie van 1913 een laras. De streek ligt 
in do vallei dor Sockam-rivier. (Zio SIDJOEN- 
DJOENG.)

LOEBOE (ORANG). Wonen in Mandailing en 
Oeloc Baroemocn (Padang Lawas), nauwkeuri
ger: op de O. koten van hot Barisari-gebcrgte, 
dat do grensscheiding vormt tusschen Padang 
Lawas cn Groot-Mandailing cn het meest op do 
hellingen naar do zijdo van Mandailing. Omtrent 
hunne afkomst zijn verschillende gissingen 
geuit; volgens den eon zouden de Loeboe’s tot 
de oorspronkelijke bewoners van Sumatra 
behoord, met de Maloische bevolking der Pa- 
dangscho Bovenlanden één volk uitgemaakt 
hebben en door burgeroorlog verdreven zijn; 
volgens den ander zouden zij van het Maleische 
schiereiland afkomstig zijn en zich op Sumatra 
het eerst aan do Rokan-rivicr gevestigd hebben.
Daarliet niet bekend is, dat zij ooit elders woon
den, buiten do Batakscho streken, bestaat aan
leiding tot do vraag of hot, bij do overeenkomst,

Ü!

!

i

1

;

jnaar

vervoer
lijkt, en den aanleg van een ijzeren baan niet 
loonend doet zijn. Het station to Fort de Koek, 
het laagste punt der stad, ligt 921 M. hoog; 
vandaar moot do weg dalen naar het 300 M. hoog 
gelegen Bondjol, daarna stijgen tot ruim 000 M.

j
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tan, damar cn idjoek worden tot nuttige doel
einden ingezameld. Hunne wapens zyn blaas
pijp, mes cn bijl. Velen lijden aan huidziekten 
en allen verspreiden een onaangenamen geur; 
zij baden bijna nooit.

De djoedjoer of huwolijksprijs bestaat in een 
haan, een sockat rijst, een djantar (groote 
bamboe) toewak (palmwijn) en 900 duiten; 
of wel uit werk (pakërdjaan), dat de man 
aan de ouders van het meisje moet leveren: 
een met rijst beplante ladang van 12 koeloks 
(GO kati), een huis van 3 vadem lang en een 
kleino sopo. Het aantal vrouwen, dat de man 
neemt, is willekeurig, maar huwelijken tusschen 
Loeboc’s en Mandailingers kwamen waar
schijnlijk nog niet voor; zij hebben een hu
welijksinzegening en kennen een eedsformulier. 
De overledenen worden in een kuil begraven; 
men gelooft aan geesten en aan een leven hier
namaals, ook op deze aarde, onzichtbaar, als 
geesten, die, in de lichamen der levenden va
rend, dezen ziek maken. In naam gaan vele 
Loeboe’s tot den Islam over, maar de voor
schriften schenden zij zoo dikwijls als daartoe 
aanleiding bestaat. Sedert de Doopsgezinde 
zending in de buurt van Panjaboengan werk
zaam is (1912), toonen sommige Loeboe’s nei
ging tot het christendom. Hun aantal, omstreeks 
1900 op 1500 tot 2000 geschat, neemt af. (Zie 
Van Kerkhof! in T. A. G. II vu, hl. 576; Van 
Ophuyscn in T. Bat. Gen. XXIX, bl. 88; Van 
Dijk in Bijdr. t. t. 1. en vlk. IVe volgr. VIII. 
bl. 151 en J. Kreemer in idem, Dl. LXVI, afl. 3.)

LOEDROEG. (jav.). Zie BADOET.
LOEGOE SIBIGO. Is de N.W.-lijkste van drio 

groote baaien op de N.O.kust van Simaloer, 
Westkust van Sumatra, op ongeveer 2° 50' N.B. 
De diepe baai heeft lage, grillig gevormde 
oevers met vele kleine binnen baaien en een zeer 
nauwen, volkomen schoonen ingang, aan weers
zijden waarvan de heuvels van het eiland, waar
onder de Sefacha aan den Zuidoever kenbaar 
is, oprijzen; zij biedt een volkomen veilige lig
plaats aan voorde groote schepen. In de binnen- 
baaien en rond de daarvóór liggende eilandjes 
treft men een vrij smalle kustbank aan, waar
buiten enkele losse gevaren liggen, welke moeilijk 
zijn te verkennen door het weinig heldere water, 
overigens is de baai schoon. Aan den Z. O. hoek 
ligt de zich sterk ontwikkelende karapoeng 
Sibigo.

Vóór de baai liggen een viertal lage eilanden 
en eenige riffen, waartusschen een ruime, 
schoone doorgang, waardoor een buiten baai 
wordt gevormd, die een geschikte ankerplaats 
oplevert. Zie Zeemansgids deel I.

LOEHAK. I. een Minangkabausch woord, 
dat o.a. de beteekenis heeft van gebied, land
streek. Het wordt in dezen zin tegenwoordig 
aileen gebruikt in Tigö Loehak (de landstre
ken Tanah Datar, Agam en Limö Poeloeh, ’ 
die het centrum der Padangsche bovenlanden 
vormen) en voor: afdeeling, groot bestuurs- 
ressort. De „bovenlandsche” titel voor een 
Assistent-Resident is „Toean Loehak”. De 
Minangkabaucrs trachten- hot woord loehak 
in den zin van „gebied” uit to leggen luidena 
allerlei legenden. Volgens hen moet n.1. niet 
aan een federatie gedacht worden, doch zouden 
in oude tijden 50 oudsten van „de eerste be
woners op den Marapi” van dien vulkaan uit-

die zy in uiterlijk en gewoonten hebben met do 
equivalente bevolking van het schiereiland, 
niet mogelijk is, dat zij de Bataks gevolgd zijn 
toen dezen vandaar vertrokken. Volgens Van 
der Tuuk (voorrede Ie st. Tobasche spraak
kunst) zullen de Loeboo’s wel de oorspronkelijke 
bewoners, althans van het Z. gedeelte der Batak- 
landen, zijn geweest. Van Batakschen oorsprong 
zijn zij zeker niet, zooals hun kleinere en breede 
aangezichten doen zien; evenals de Klein- 
Mandailingers van de bovendist rieten zijn 
de Loeboe’s van Groot-Mandailing Maleiers; hun 
uiterlijk is het Maleische type, zij zijn grover, 
gespierder en flinker gebouwd dan de Mandailin
gers; hunne taal is verbasterd Malcisch (volgens 
Van der Tuuk is het Loeboesch een tongval 
van ’t Minangkabausch), maar velen, de ietwat 
beschaafden, spreken Mandailingsch. In Oeloe 
Baroemoen worden zij Halak dolok, berg- of 
hoogtebewoners genoemd, of Halak karangan, 
boschbewoners. Vroeger, nog niet zoo heel lang 
geleden, woonden zij naar het heet „in nesten” 
op de hoornen, sliepen allen bij elkander; tus
schen ongehuwde en huwbare personen van ver
schillende sexe lag een mes, en hunne kleeding 
bestond uit een lapje boomschors of een kalven 
klapperdop. Thans is dat een weinig anders; 
als de mannen aan den arbeid zijn, dragen zij een 
tja wat (lendendoek) en overigens kleeden zij zich 
als de andere bergbewoners; boomschors ziet men 
zelden meer; de vrouwen dragen rokjes tot aan 
de knieën. De woningen vertoonen wel de ken
merken van aanraking met de meer beschaafde 
Mandailingers, maar alles slaapt nog dooreen 
en honden, geiten, katten en soms varkens, 
loopen ongestoord in en uit, doch het houden 
van varkens is door den invloed der Mandai- 
lingsche hoofden bijna geheel opgehouden. Het 
grootste gedeelte der Loeboe’s leeft nog afgezon
derd, op plaatsen, die men pagaran heet (even
als de nederzettingen, gehuchten uit de dorpen 
der Bataks); zij staan onder een door het Gouv. 
benoemd ripé-hoofd, die weder een Mandai
lingsch kamponghoofd boven zich heeft; maar 
ook een deel van de bevolking, die niet tot de 
Loeboe’s behoort en door gebrek aan geschikte 
sawahgronden tot dezelfde leefwijze is ge
dwongen, woont op ongeveer gelijke manier, 
zij ’t ook in betere woningen en nabij oordeel
kundiger bebouwde ladangs. De huizen der 
Loeboe’s zijn ellendige krotten, op palen op den 
grond en liefst wonen zij ver uit elkander om 
ruzie te voorkomen over de kinderen; velen zijn 
naar de vlakte verhuisd, hebben zich daar in 
bestaande kampongs gevestigd en zijn in 
marga’s verdeeld; zij werken aan de wegen, 
hebben een aandeel in de koffietuinen en zijn dus 
op weg om geheel in de Mandailingsche bevol
king op te gaan. In Oeloe Baroemoen verkeeren 
zij in staat van slavernij, zijn geheel afhankelijk 
van het hoofd van Djandji Lobi, mogen niet 
buiten het gebied van de kampong verhuizen, 
moeten nabij hun meester blijven, boschpro- 
ducten voor hem inzamelen en ter jacht gaan. 
De Loeboe’s zijn een lui, koppig en diefachtig 
volk, maar tegenover het Europeesch bestuur 
zeer gedwee. Zij voeden zich met het vleesch 

tijgers, eekhoorns, vleer- 
en visch, die zij aan de rivieroevers 

steken, voorts met rijst, obi, djagoeng, këladi, 
en telen als genotmiddelen tabak en koffie. Ro-

van allerlei dieren: 
muizen
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gezwermd zijn in de rienting van het tegen
woordige Pajö Koombooh. Even voorbij Pila- 
dang, op de onvruchtbare vlakte aldaar, raakte 
men een der kameraden kwijt, nu was het 
50-tal niet meor intact: „loehak ÜmÖ pooloeb”, 
en op do vraag aan elkander waar hij toch zou 
zijn, moest ieder antwoorden: „antah” (ik 
weet het niet), zoodat deze vlante don naam 
gekregen heeft van Padang Si Antah. Andere 
legenden maken melding van het bestaan van 
drie natuurlijke loehaks, waterputten op den top 
van den Marapi (L. 0. Westenenk. De Minangka- 
bauschc Nagari, Meded. Ene. Bureau VIII, 1915).

II. naam van een district in do onderafdceling 
PAJö KOEMBOEH.

LOEHOE. Zie LOEVVOE.
LOEKOET (soesd.). Zio MOSSEN.
LOELOEP WAROE (jav.). Zio HIBISCUS 

TILIACEüS.
LOEMADJANG. Afdceling met gelijknamige 

hoofd plaats van dc residentie Pasoeroean, met 
eene oppervlakte van 1737 
deeling is tevens controle-afdceling met de 
districten Loemadjang, Tèmpèh, Ranoelamo- 
ngan en Kandangan. Zij beslaat hel Zuidoostelijke 
gedeelte van de residentie Pasoeroean en grenst 
ten Noorden aan de afdeelingen Probolinggo 
en Kraksaan van hetzelfde gewest, ten Oosten 
aan de afdeeling Bondowoso van de residentie 
Bosoeki, ten Zuiden aan den Indischen Oceaan 
en ten Westen aan de afdeeling Malang, ook 
van de residentie Pasoeroean. Op de grens met 
Malang verheft zich dc grootste vulkaan van 
Java: de Sméroe, op de grens met Kraksaan 
een dor werkzaamste: de Lamongan (zie al
daar). Behalve de hellingen dezer vulkanen 
bevat de afdeeling dc wesbhelft der zuidelijke 
vlakte van Java’s oosthoek, waarvan do oost- 
helft in Djömbër is gelegen. Dc bodem is 
vruchtbaar, de teelt van tabak — zoowel op 
erfpachtsperceclcn als door de bevolking zelve 
— heeft hier een grootc vlucht genomen.

Jammer dat een groot gedeelte dezer vlakte, 
de hoofdplaats incluis, voortdurend met onder
gang bedreigd wordt door de zandstroomen van 
den Sméroe, dc zgn. besoeks (zie aldaar), wel
ker bedding zich herhaaldelijk verlegt. Nog 
versch in het geheugen ligt de grootc ramp 
eau Loemadjang in 1909.

De afdeeling telt 33 crfpachtsondcrnc- 
in hoofdzaak koffie wordt

LOEMAR. Landstreek ter Westkust van
Bornco, thans behoorende tot de onderafdceling 
Bëngkajang der afdeeling Singkawang van de 
residentie Westerafdeeling van Bornco, bekend 
door _dcn strijd met do Chineozen in 1850 en 
volgende jaren, waarvoor zie KONGSI. De 
gelijknamige plaats, nabij dc bronnen van het 
riviertje Ledo gelegen, was vroeger hoofdzetel 
der kongsi Sjip-ung-foen. In de nabijheid is 
een goudmijn, bewerkt doof de maatschappij 
Sintocroe.

ÜLOEMBAN PEA. Kleine nederzetting op de 
grens van de residentie Tapanoeli en het gou
vernement Oostkust van Sumatra. Zij is het 
eindpunt van don grooten weg, die van Siboga 
over Taroetoeng naar het Toba-meer loopt.
In Januari 1916 kwam de aansluiting tot stand 
met Tandjocng Balai in Asahan, zoodat den 
26c-n dier maand de eerste auto van dc Oostkust 
hier aankwam.

LOEMBOENG (met samenstellingen). Zie 
VOLKSCREDIETWEZEN. ’ / V;

LOEMOET. Klein riviertje op Sumatra. Het 
ontspringt op den ruim 1200 M. hoogen Na 
Galang Goeloong en stort zich, na het maken 
van een grooto bocht in Z.-lijke richting, bij 
Djaga Djaga ten Zuiden van Siboga uit in de 
baai van Tapanoeli. De nederzetting Loemoet 
ligt op de plaats, waar de rivier hét meest 
zuidelijk gaat. Omstreeks 1898 is men hier 
begonnen met tabakscultuur op kleine schaal, 
doch deze is thans grootendeels te niet gegaan. 
Rubber schijnt met meer succes aangeplant 
te worden. Dc grootc rijweg van Siboga over 
Batang Toroe naar Padang Sidimpocan gaat 
hier over de rivier. Voor deze weg tot stand 
was gekomen moest men per prauw van Siboga 
over do Baai van Tapanoeli dc Loemoet-op- 
varen, om het slechts 37.5 K.M. verwijderde 
plaatsje Loemoet te bereiken en vandaar het 
4; 20 K.M. verder gelegen Batang Toroe. De' 
bevolking lijdt hevig aan malaria, tengevolge 
van de moerassen in het mondingsgebied. ^

LOEMOET (mal., jav.). Zie MOSSEN.&e^, > ~
LOENGGOEN-GEOE. Naam op Oelebes voor"' 

Coracias temmineki, een Scharrelaar 
(vogelsoort).

LOENTAS (jav.). Zie PLUOHEA.
LOERAH (Minangkab. = diep dal, ravijn).

Tigö Loerah, een nagri in Oud Agam. LimÖ 
Loerah, een district der onderafdeeling Pa
dang en Ommelanden..VII Loerah, landstreek 
bij Palembajan./T /ó6?

LOERAH (jav.). Botcëkent hoofd, chef; in 
het algemeen ieder, dio over andoren gesteld 
is; in tegenstelling daarvan is hekel do 
naam voor een ondorgeschikt hoofd. In som
mige stroken van Java voert hot dorpshoofd 
dien naam als titel. Voor de loorahs in do Vor
stenlanden zio VORSTENLANDEN.

LOERAHGOENG. District van de controle- 
afdceling Kooningan van het rogentschap van 
dcnzolfdcn naam in de afdeeling en residentie 
Cheribon, mot 51 desa’s en ruim 52.000 inwo
ners, w. o. i 500 Chineozen (einde 19.05). Do 
hoofdplaats is Loerahgoeng landeuh. / - V?

LOEROES. Eon voor het eerst door Ve 
(Java 73) beschreven onwerkzaam vulkaan- 
complox in Bösoeki, dicht bij de noordkust.
Het vormt een ongeveer 5 K.M. wijden 
ringwal, dio uit leueiotgesteenten bestaat en

K. M*. De af-

'

C /én
*/'

; ■

mingcn, waar 
geplant, voorts een twintigtal tabaksonderne
mingen en drie suikerfabrieken, onder welke 
Jnva’s grootste suikerfabriek Djaliroto. Zij 
had einde 1905 eene bevolking van ruim 
220.000 zielen, w. o. 4: 450 Europeanen, 
een 1000-tal Chinoczon en bijna 80 Arabieren. 
De hoofd plaats, 50 M. hoog, ligt aan do zijlijn 
Klakah—Pasirian van den spoorweg van Soc- 
rabaja naar Banjocwangi. Einde 1905teklezij eene 
bevolking van ^ 11.000 zielen, w.o. ^ 140 
Europeanen, ^ 900 Chineozen en bijna 80 
Arabieren. .

LOEMADJANG. District, met gelijknamige 
hoofd plaats, van do controle-afdceling on dc 
afdeeling van dien naam, regentschap Pro
bolinggo, residentie Pasoeroean, met 3 onder- 
dist rieten en 54- desa’s. Eindo 1905 had het 
cenc bevolking van ^ 76.000 zielen, w.o. bijna 
200 Europeanen, ± 900 Chineozen en eon 80-tal 
Arabieren. /

rl)eek
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bovenzijde is liefc dior aschbruin, niet. donkerder 
kruin on nek en met donkerbruine, bij oude 
dieren onduidelijke vlekken. Het is in 1875 
door den Resident Van Mussehenbroek ont
dekt. Verg. Blanford, Monograph Paradoxu- 

Proc. Zoolog. Soc. London, 1885, blz. 780.
LOEWOE. (Eigenlijk L o e, ook wel, doch 

ten onrechte, Lochoe genaamd).
Land b e s c li r ijvi n g. Landschap in Zuid-Ce- 

lebes, dat zich langs een deel der W. en de N.- en 
O.kusten van de golf van Boni uitstrekt. Het 
vormt de afdceling van dien naam met hoofd - 
plaats Palopo (zie aldaar) en wordt op ^ 31.000 
K.M*. oppervlakte geschat. Het grenst ten 
Z. aan de, tot Wadjo behoorende, Pitoempa- 
noea-landen, aan Wadjo (Zuidarm Celebes) 
en Poleang (Zuidoostarin Celebes); ten W. aan 
Wadjo, Adjatapparang, Masènrèmpoeloe en de 
Mandarsche staten; ten N. aan Paloe en aan 
do landstreken Poso en Todjo (Menado); ten 
O. aan Toboengkoe en Lalwoei. De Bariko is 
do grensrivier met de Pitoempanoea en met 
Wadjo; de Towari (Takari, Tokari) die met 
Poleang. In het N. O. en W. vormen de water
scheidingen de grenzen, zoodat alle Toradja- 
landen tusschen de kust van het rijk en die 
waterscheidingen tot Loewoe gerekend worden. 
Bovendien maakten de Loewoeneezen

waarbinnen zich een andcsietkegel, de eigenlijke 
Locroes (539 M.), verheft. Deze combinatie is 
in Indië uniek.

LOETOENG (TJI). Rechter zijrivier van do 
Tjimanoek, vormende van haar mond stroom
opwaarts de Westgrens van Ohcribon tot waar 
de Tjihikeu, die op den berg Tjakraboeana ont
springt, in haar valt. Van dat punt vormt de 
Tjihikeu zelf tot haar oorsprong de grens.

LOETOENG, LOETOENG MÉRAH. Zie 
SLANKAPEN.

LOEWAK (Jav.), moesang (mal.), tjareuh 
(soexd.), moentjien (daj.), o le (kei-eil.), 
detitiran (aroe-eil.), de „koffierat" der Euro
peanen, een klein Zoogdier (Paradoxurus her- 
maphroditus Schrob. = musanga Gray), be
hoorende tot een geslacht der Civetkatten 
(zie aldaar), dat in den Indisclien Archipel ver
der vertegenwoordigd is door P. leucomystax 
Gray, mnsschenbroeki Schleg. en philippinensis 
Jourdan. Evenals andere leden derzelfde fa
milie scheiden ze in achteraan den buik ge
legen klieren een sterk riekende stof af.

De loewak, op Java het meest verspreide 
Roofdier, dat zelfs niet zelden in Europeesche 
woningen binnendringt, is van Achter-Indië 
tot over den geheelen Indischen Archipel ver
spreid en komt volgens Von Rosen berg zelfs 
tot in Nieuw-Guinea voor; ongetwijfeld ech
ter is het hier en waarschijnlijk ook in de Mo- 
lukken niet oorspronkelijk inheemsch, maar 
door den mensch ingevoerd. Het lichaam van 
het dier is ongeveer 40 c.M. lang, de staart 
gewoonlijk iets korter. De kleur is grijs of bruin
grijs met donkere vlekken en 3—5 zwarte 
lengtestrepen op den rug; een band onder het 
oog is licht gekleurd, de staart heeft soms een 
witten top. Evenwel zijn kleur en teekening 
zeer veranderlijk, waarnaar een aantal lokale 
variëteiten of ook wel soorten onderscheiden 
worden; exemplaren met een licht gekleurd 
voorhoofd worden door de inlanders onder
scheiden als moesang boelan (mal.), tjareuh 
boelan (soend.). Evenals de andere soorten 
van zijn geslacht gaat de loewak ’s nachts op 
roof uit. Zijn voedsel is, zooals bij andere Vi- 
verriden, van gemengden aard: het bestaat 
zoowel uit kleine dieren als uit vruchten en 
zoo richt het dier niet alleen schade aan door 
het rooven van kuikens en eieren, maar ook 
in koffietuinen door zijn voorliefde voor kof- 
fiebessen. Ook palmvruchten eet hij gaarne. 
Van de koffiebessen verteert de loewak alleen 
de vleezige deelen; de zaden worden onver
teerd in de uitwerpselen teruggevonden en 
men zegt, dat ze (waarschijnlijk doordat het 
dier de rijpste bessen uitzoekt) bij uitzaaien 
de beste koffie opleveren (de zgn. „loewak 
koffie”). P. leucomystax van Malakka, Su- 
matra en Borneo, broeaue (? bat.), tohon 
oewan (? daj.), is grootendeels donker tot 
roodbruin gekleurd, met een grootc gele vlek’ 
aan weerszijden van den kop en een gelen 
staarttop. Ook P. philippinensis Jourdan van 
Borneo en de Philippijnen is donkerbruin 
en niet of onduidelijk gevlekt. P. (Macro- 
galtdia) musschenbroeki Schleg. van N.-Celebes 
(hier oengo-no-boeto genoemd), het eenige Roof
dier, dat uitsluitend aan Celebes eigen is, is 
grooter dan de andere soorten en onderscheidt 
zich door den donker geringden staart; op de

rus.

aan
spraak op het land der Toradja tot aan het 
meer Poso, daar de hoofden dier bevolking bij 
het optreden van een nieuwen Vorst dezen 
hulde kwamen bewijzen. Uit de mededeclingcn 
van de HH. Sarasin blijkt, dat het meer inder
daad tot het gebied van Loewoe behoorde, 
zoodat slechts de ten N. van het meer wonende 
stam To Bada de heerschappij van het rijk 
betwistte, en dat de bevolking van den bosch- 
gordel van Jajaki, ten N. van het meer, den 
Vorst van Loewoe als heerscher erkende. Volgens 
den Heer Kruyt oefende de Vorst van Loewoe 
suprematie uit over alle Toradja-landen in 
Midden-Celebes, met uitzondering van de ten 
O. van Oendae wonende stammen der Topada, 
Topoeöembana en Tomori I), en de Tokinadoo 
Toradja’s, wonende om en ten N. van hot 
Matano-meer, welke stammen alle hun eigen 
heer hebben, den Datoe ritana te Petasia. 
Intusschen heeft Loewoe van zijn aanspraken 
op het land der Toradja’s tot aan liet meer van 
Poso afstand moeten doen. Van Loewoe naar 
liet meer van Poso, over de waterscheiding 
tusschen de Golf van Boni en do bocht van 
Tomini voeren drie passen: W. de Watang- 
koeme, de Takolekadjoe en O. de Kodina-pns. 
De 2e (1670 M. hoog) wordt het meest gebruikt 
en is vooral van belang voor den afvoer van 
damar.

Het land is zeer bergachtig; ten Z. en ten W. 
verheft zich het Latimodjong-gebergte, waarvan 
het toppunt ruim 3400 M. hoog is (zie het artikel 
CELEBES Dl. I, blz. 452); ten N. het Centraal- 
gebergto van Celebes, waarvan sommige top
pen tot 3000 M. en wat hoogcr reiken; ten

r

:
!

*) De Tomoriërs, die het dichtst bij Loewoo 
wonen, schijnen nog eenigszins de macht van 
den Vorst van Loewoo te erkennen, en hebben 
iemand van het vorstelijk geslacht in hun 
midden, die hen bij den Vorst vertegen
woordigt.

i
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N.O. hot gebergte van Ocssoc Tomori en 
Toboengkoe; en ten O. het gebergte van 
Lelewaoo en Mengkoka. Van deze gebergten 
Joopen takken naar de kust uit: de Tiromanda 
en Bottopoewang van het Z.W. naar het N. O., 
eindigende ten N. van Palopo; de Terongkong 
van hot N.W. naar het O. tot Tamalaba, en do 
Tampokc uit het N. tot bij Bata Tongkoe en 
Boraoc. Zij zijn zwaar met bosch begroeid; de 
grond zou er echter zeer vruchtbaar en voor 
kofficultuur geschikt zijn. Vlakten worden alleen 
langs de W.- en N.W. kust aan getroffen, en 
worden bij vloed onder water gezet; aan do 
W.kust zijn zij het meest bevolkt. Van de ri
vieren is de Oessoe, ook Dongi geheeten, tot aan 
de kampong Oessoe, 2 dagen roeiens opwaarts, 
voor groote prauwen bevaarbaar en de voor
naamste afvoerweg voor de damar. Weinig 
minder belangrijk is de Tjenrekang, die op het 
Tomori-gebei'gte haar oorsprong heeft-en even
eens een paar dagen landwaarts in bevaarbaar 
is. Ver uit het binnenland komen de Kalaëna 
en de Baliasse. Verscheidene kleinere rivieren 
zijn een dag roeiens bevaarbaar en vormen 
wegen voor den afvoer van bosehprodueten; 
van deze is de Djenemaedjae (= roode rivier) 
merkwaardig wegens haar door het roode slib 
der kleisteenformatie gekleurd water, dat zelfs 
tot cenige mijlen in zee zichtbaar is (zie het 
artikel CELEBES Dl. I, blz. 452). De Ronkong 
en de Boea dienen voor het vervoer van koffie 
uit de binnenlanden. Tal van kleine rivieren 
zijn slechts bij hoog water bevaarbaar. Van de 
baaien w'orden alleen die van Mengkoka en 
Palopo door handelsvaartuigen bezocht en leve
ren vrij veilige ankerplaatsen op. Zooals trou
wens in geheel Middcn-Celebes treft men ook 
in Locwoe geheel onbewoonde streken aan; 
zoo ligt tussehen het land der Toradja’s van 
Palopo en die van Midden-Celebes een uitge
strekte strook onbewoond terrein en heeft men 
3 dagen noodig om het onbewoonde land tus- 
schen de Baga-rivier en het land der Tonapoe 
te doorloopcn. In Locwoe worden een tweetal 
meren gevonden, het Matano- en het Towooti- 
mecr (zie op die namen).

Tot de afdecling Locwoe behooren thans (1917) 
dn volgende landschappen, wier bestuurders zich 
vasallen (lili’s) van het rijk noemden; Walirang, 
Warra, Boea, Ponrang, Badjo, Soeli, Larompong 
in du onderafdeeling Palopo; Kessoe, Tikala, 
Sadang, Baloesoe, Nanggaln, Tondong, Bocntaoo, 
Rantc-Booa, Madandang, Piongan, Dcndc, Pc- 
ngala, Koora, Bitoeang, Bala, Pali, Sissing, Oeloo 
Salo in de onderafdeeling Rante-Pao, Makalo, 
Minkindik, Sengala, Malimbaeng, Banga, Talion, 
Tapparang, Palesang, Rano, Boea-Kajoe, Baoe, 
Mappak, Balepe, Simboeang in de onderafdeeling 
Makalo; Baeboenta, Rongkong, Tamoekoe, Ma- 
langko, Masamba in de onderafdeeling Masamba; 
Malili, Nooha, Lolewaoe, Watoo Boeraoo in de 
onderafdeeling Malili en Mingkoka in do onder- 
afdceling Kolaka. Bovendien behooren onder 
Locwoe, de eilanden Palopo (ook wel Liboe- 
kang, eiland), Boclopolo, Groot en Klein.Satisi, 
Labooroko, Tjampea, Padamarang, Groot on 
Klein Lambasina, Lemo, Masading, Ampara en 
Masokkorange.

Bevolking. De bevolking bestaat uit 
Boegineozcn en Toradja’s. De eersten, dio do 
heerschcndo klasse vormen, en wier getal, ruw

geschat, ongeveer 37.000 zielen zal bedragen, 
worden gevonden op de hoofdplaats Palopo, 
langs de geheelc W.kust van de golf van Boni 
en in de 3 hoofd plaatsen van Mingkoka, be
nevens hier en daar in do strand kampongs 
langs de N.kust der genoemde golf. Zij zijn 
allen Mohammedanen; in het algemeen wordt 
van hen weinig goeds bericht en vermeld, dat 
zij lui en verslaafd aan opium en zeer van het 
goede Bocgineesch type verbasterd zijn, waar
op echter de bevolking van Mingkoka eene 
gunstige uitzondering zou maken. De inheemsche 
bevolking der binnenlanden, door de Europeanen 
gezamenlijk aangeduid met den naam 
radja (Zie aldaar) (van t o, mensch; r i, daar; 
en a d j a, landzijde of binnenland; dus: be
woners van het binnenland of bergbewoners), 
zijn geheel aan de Boegineesche heerschers 
onderworpen; hun getal wordt eveneens zeer 
in het ruwe, op ongeveer 187.000 zielen geschat, 
die in verscheidene stammen verdeeld zijn, 
waarvan de namen met To beginnen, zooals 
de To-Bala, die het geheele N. deel van Z.O.- 
Oelebes bevolken, de To-Rano (menschen van 
het meer) die bij het meer Poso gevonden wor
den, de To-Lampoe enz. Zij zijn met enkele 
uitzonderingen nog heidenen en staan over het 
algemeen op zeer lagen trap van beschaving, 
zoodat b.v. het koppensnellen nog niet geheel 
in onbruik is geraakt, terwijl de Toradja van 
Mingkoka, die tot de meest onbeschaafden 
gerekend worden, zelfs tot voor kort geregelde 
sneltochten hielden. Zij, die met de kustbe
woners in aanraking komen, zijn reeds iets 
meer beschaafd, hetgeen zich o. a. in de klee- 
ding toont; in de binnenlanden is de sehaam- 
gordel vaak de eenige bedekking der mannen. 
De Sarasins onderscheiden in deze heidensche 
bevolking twee typen; de Torongkong, die 
vooral in het N. O. gelegen Rongkong-gebergte 
wonen en de Toradja, in de Noordelijke uit- 
loopers van het Latimodjong geborgte, dio 
vroeger veel als slaven -werden gehouden.

Aan het hoofd van het bestuur van Loewoe 
staat gewoonlijk een Vorst (Datoe geheeten); 
doch ook vrouwen kunnen die waardigheid 
verkrijgen, — zoo regeerde van 1879 tot 1S83 
een Vorstin en is ook thans weder een vrouw 
bestuurster. De bestuurder wordt door den 
Hadat — een ministerraad, uit vier opoe’s 
bestaande — gekozen, doch uitsluitend uit het 
vorstelijk geslacht, dat, volgens de legende, 
van goddelijken oorsprong is; de meesten zijner 
onderdanen hebben hem nooit gezien en zelfs 
bestaat het geloof dat, zoo zij den Vorst zien, 
zij sterven zullen. Hij voert don titel van Pa- 
djoeng, wanneer hij wettig, — d.i. met een 
prinses van den bloede, — gehuwd en behoor
lijk gekroond is; anders is hij slechts Datoe. 
Ofschoon hij in naam het hoogste gezag uit
oefent en over loven en dood beschikken kan, 
bemoeit hij zich weinig met het bestuur, dat 
grootondcels bij don rijksraad, on mot name 
bij den Opoe Patoonroo berust, dio aan het 
hoofd van den gezamonlijken rijksraad of hadat 
staat en de eerste man na don Vorst is, en als 
’t ware diens bevelen door con ieder doet 
hoorzamen. Dio rijksraad is in tweeën gesplitst: 
do opporsto raad (Pakatane-adao), behalve uit 
den Opoe Patoenroe bestaando uit den Opoe 
Pabitjara on den O. Tomarilalang, dio belast
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vaak deelde dan het gchcele gezin dit lot.
In de verhouding van de vasalstaten tot den 

Zclfbcstuurder is door onze inmenging een al- 
gchcele wijziging gebracht. Deze staatjes zijn 
thans als districten van het landseliap Locwoo 
te beschouwen. Do hoofden worden door het 
Zelfbestuur in overleg met den besturenden 
ambtenaar benoemd en ontslagen en van een 
verplichting tot het praestceren van zekere 
diensten zijn zij ontslagen. Geschiedt zulks nog 
een enkele maal dan is dat geheel vrijwillig.

Ook de verhouding van de Toradja’s tot het 
Zelfbestuur is geheel on al veranderd. De To
radja’s van het Westelijk deel van Loewoe zijn 
grootendcels gebracht onder het bestuur der 
onderafdeelingschefs van Rante Pao en Makalc 
en worden bestuurd in overleg met die ondcr- 
afdeelingschefs door hun eigen Tomakaka’s. 
Ook in de onderafdeelingcn Malili en Kolaka 
hebben de Toradja’s hun eigen hoofden, welke 
ook daar te zamen een rijksraad vormen aan 
wien de rechtspraak is toevertrouwd onder 
leiding van den besturenden ambtenaar.

De mindere hoofden zijn de kamponghoof
den, galarang, matowa of sariang, die door het 
kampongvolk worden gekozon en door de hoo- 
gere hoofden worden aangesteld. Zij oefenen 
weinig gezag uit, on moeten vooral zorgen 
voor het praesteeren der diensten en leveringen, 
waartoe de bevolking verplicht is en voor het 
nakomen der bevelen der hoofden, welke hun 
door de soeroe’s of zendelingen dier hoofden 
worden overgebracht.

De Moslemsche geestelijkheid bestaat te Loe
woe uit den kali, die als hoofd van de sjarat 
rechtspreekt in huwelijks- en erfzaken, en het 
oppertoezicht heeft in alles wat den godsdienst 
aangaat en die door 4 imang’s, verscheidene 
katib’s, bila’s, dodja’s en maele’s wordt bij
gestaan. Maar nevens deze Moslemsche „geeste
lijken” vindt men de bisoe’s (zie PRIESTERS), 
die ook elders onder de Boegineezen worden 
aangetroffen en hcidensche plechtigheden ver
richten; de meesten hunner zouden uit Loewoe 
afkomstig zijn. De priesters der Toradja, welke 
de geesten, sangiangs, verceren, worden balians 
(zie aldaar) genoemd.

Ofschoon het land zeer voor de rijstcultuur 
geschikt is, wordt, althans door de Boeginee
zen, weinig werk van den landbouw gemaakt 
en voeden zij zich hoofdzakelijk met sago; do 
Toradja’s verbouwen echter veel rijst, tweede 
gewassen en ook hier en daar koffie voor den 
uitvoer. Veeteelt is er van weinig belang; de 
viscli vangst wordt hoofd zake! ijk voor eigen 
consumtie uitgeoefend. Bij de eigenlijke Loc- 
woeneesche bevolking bestaat weinig nijverheid ; 
de Toradja’s munten echter uit in het vlechten 
van manden en matten en vooral ook in het 
ijzersmeden; de wapenen door hen vervaar
digd zijn vermaard wegens hunne deugdelijk
heid en vooral wegens de schoone «damascce- 
ring met pamor (Zie aldaar), dat gevonden wordt 
in de bergen van Torongkoo en Oessoe, terwijl 
ijzer .in groote hoeveelheden gewonnen wordt 
in de buurt van het Matano-meer. Sarawako, 
een kampong aan dat meer, geniet in dit op
zicht een groote bekendheid; ook Torongkong 
en Wotoe zijn bekend wegens de daar vervaar
digde wapens. Goud moet in do binnenlanden 
aanwezig zijn; er wordt echter weinig naar

zijn met de behandeling van alle loopende 
zaken, benevens den O. Balirante, die de zorg 
heeft voor ’s Vorsten inkomsten en klccding, 
en verantwoordelijk is voor de afdoening van 
alle handelszaken en voor de aanraking met 
vreemdelingen, zoodat hij ook den sabandar 
onder zich heeft'). In gewone gevallen treedt 
deze raad op; in belangrijke aangelegenheden 
beslist de geheelo rijksraad, waarin dan ook 
zitting nemen de adaseraë (de 9 hadat-leden) 
bestaande uit den Opoe Madcka ri Ponrang, 
den O. M. ri Boewa en den O. M. ri Baebocnta 
(die gezamenlijk den Pangadarang madjowaë 
vormen en toezicht houden op de werkzaam
heden der volgende leden), den 0. Wage, hoofd 
der sirihdragers en hofbedienden, den 0. Tjen- 
rana, aanvoerder der bewakers in de vorste
lijke woning, benevens den O. Gontjinge, den 
O. Matjangc, den O. Kamoemoeï en den O. 
Lalan-toro, die de leiders zijn der prinsen aan 
’t hof vertoevende. De kroonprins, O. Tjaning, 
neemt zitting in den raad, om zich voor de 
regeering te bekwamen. Voor onze komst in 
Loewoe scheen zelden eensgezindheid tusschen 
de leden te hcerschen, waarvan regeeringloos- 
lieid vaak het gevolg was. Ofschoon de rechts
pleging bij de leden van den grooten raad be
rustte, handelde ieder lid naar eigen goedvinden, 
zoodat vooral tegen hoogeren geen recht te 
verkrijgen en in Loewoe ieder zijn eigen rech
ter was.

Waar thans in overleg met de besturende 
ambtenaren wordt gehandeld en dezen veelal 
de vergaderingen leiden, is aan deze wantoe
standen een einde gemaakt.

De vasalstaten worden door lili’s bestuurd, 
die verplicht waren zekere diensten en-opbreng
sten voor den Vorst te praesteeren, maar zich 
overigens weinig om hem bekommerden. De 
Toradja’s stonden onder Mardika’s, die door 
.Tomakaka’s werden bijgestaan; deze hcidensche 
bevolking wordt door de Boegineezen diep 
veracht, honden- of slangen vreters genoemd, 
en was vooral van den kant van de hoofden aan 
allerlei knevelarijen en afpersingen ten prooi. 
Niet zelden werden Toradja’s zonder eenige 
aanleiding met geweld tot slaven gemaakt en 
niettegenstaande het verbod onzer Regeering 
van tijd tot tijd buitenslands verkocht, of
schoon, ten gevolge harer bemoeiing de uitvoer 
op groote schaal niet kon plaats hebben. Slaaf 
kon de Loewoenees op wettige wijze gemaakt 
worden tengevolge van de een of andere misdaad 
of wegens het niet betalen zijner schulden;

I

I
=
=l) Aldus de Heer Van Braam Morris. De 

Heer Kruyt spreekt van den Opoe Paloenroo 
als van den kroonprins, die de voornaamste 
in het rijk is na den Vorst; den 0. Balirante, 
wiens werkzaamheden die van Rijksbestier
der zijn; den O. Tomaleinpoewe, thans een 
vrouw, die voor de bewoners van het land 
zorgt, zoodat alle zaken, die deze tot den Vorst 
hebben te brengen, eerst aan dezen rijksgroote 
worden voortgebracht, die dus zooveel als O. 
Tomarilalexxg is. De aangelegenheden der- 
Toradja’s worden echter voor den O. Bali- 

gebracht. Voorts vermeldt hij ook den 
O. Pabitjara, die de belangen van den Vorst 
bij andere zelfbesturen zou behartigen.
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gezocht en ook het van Gouvernementswege 
ingcsteld onderzoek schijnt weinig resultaat 
opgclcverd te hebben. De vervaardiging van 
vaartuigen is voorts een belangrijke tak van 
industrie der Toradja’s, die ook veel werk 
maken van het inzamelen van boschproducten. 
De handel, die van vrij veel belang is, bevindt 
zich meest in handen van vreemdelingen.

Geschiedenis. Volgens oude overleve
ringen zou Loewoe van de 10de tot de 14de 
eeuw het machtigste rijk van Colebes geweest 
zijn, doch daarna onder de heerschappij van 
Makasser geraakt zijn. Na den val van dat rijk 
trad Loewoe tot het Bongaaischc tractaat toe. 
Spoedig kwam het echter onder den invloed 
van Boni; toen de Ned. regeering in 1824 en 
1825 pogingen deed om een contract te sluiten 
mislukten deze, misschien wel ten gevolge van 
intrigiles van Sopèng en Wadjo, die sedert 
het begin dezer eeuw grooten invloed in Loe
woe uitoefenden. Eerst na den oorlog met Boni 
in 1859 gelukte het ons, Loewoe over te halen 
een contract te sluiten (10 Sept. 1801). In 18S6 
kwamen wij in botsing met het bestuur van 
Loewoe, dat weigerde boete te betalen voor den 
moord van gestrande schipbreukelingen, het 
recht de zoodanigen te „snellen” op te geven 
en het contract te vernieuwen. Aan de tusschen- 
komst van den Wadjoschen prins Aroe Padali, 
— later hoofd vorst van Wadjo, — was het ech
ter te danken, dat de Vorst van verzet afzag 
en 15 Sept. 1887 werd een nieuw contract ge
sloten. Ofschoon de binnenlandscho toestan
den in het rijk zeer veel te wenschen o verlieten, 
bleef onze verhouding tot Loewoe voorloopig 
ongestoord, vnl. omdat wij ons van inmenging 
in de zaken van het landscliap grootendeels 
onthielden, Bij de acte van bevestiging dor in 
1901 opgetreden tegenwoordige Zelfbcstuur- 
ster We Kambo Daeng Risompa beloofde deze 
te zullen medewerken tot eene regeling van de 
Noordelijke grens van het landschap in dien 
zin, dat legen billijke schadeloosstelling afstand 
zou worden gedaan van de aanspraken en rech- 
ten van Loewoe op de Posostreek. Toen niet
tegenstaande herhaalde aanmaningen in 1905 
geweigerd werd aan deze belofte gevolg te geven, 
terwijl liet zelfbestuur onwillig bleek con meer 
met de veranderde tijdsomstandigheden over
eenkomend politiek contract te sluiten en ook 
onzen Resident ter beschikking bij een be
zoek in 1904 hoogst onwcllevond bejegonde, 
besloot do Indische Regeering het gewapend 
optreden op Colebes in 1905 uit te strekken tot 
Loewoe. Op 1 I September 1905 werd het land- 
schap binnengerukt en Palopo, de hoofdplaats, 
na ernstige verliezen voor den vijand genomen. 
Het georganiseerd verzet was hiermedo gebro
ken, de Zclfbestuurster toekende do korte ver
klaring en stond de Posostreek, thans zonder 
schadeloosstelling, aan het Gouv. af. Een Euro- 
pecsch bestuurder werd het Zelfbestuur ter 
zijde gesteld. Het duurde intusschon nog ge- 
ruimen lijd voor dc rust in het landscliap golieel 
wederkeerde; herhaaldelijk werd nog grooto 
krachtsinspanning van onzo troepen geëischt 
om plaatselijk verzot den kop in tc drukken. 
In November J905 moest worden opgetreden 
tegen het in verzet gekomen invloedrijke ha- 
dnislid Opoe Pabitjara; van November 1905 
tot Maart 190G in het gebied ten Noorden van

de Golf van Boni (Rongkong stellingen en 
Baeboentn), waar Ambc Maa, de gewezen ge
zant van Loewoe in de Posostreek, dc ziel 
het verzot was. In dc tot Loewoe behoorendo 
Toradja-landscliappen bezorgde het verzet 
het landschapshoofd van Pcnggala, Pocang 
Tikoe, ons heel wat moeite, doch dat verzet ein
digde met de inneming van Bontobatoe (Ba- 
roepoo) op 26 October 1906. Pocang Tikoe, 
die als hoofd werd gehandhaafd, vluchtte in 
Januari 1907 om onbekende redenen, doch 
verkreeg niet veel aanhang. Na velerlei om
zwervingen heeft hij zich in Juni 1907 bij het 
bestuur gemeld en is bij eene poging tot ont
vluchting neergeschoten. Verder verwekte zekere 
Hadji Hnsan, berucht, zeeroover, die in April 
1914 gearresteerd werd en sedert overleed, 
hier en daar wat onrust en vielen in 1915 on
geregeldheden voor in verband met ontevre
denheid over heerendiensten en belastingen. 
Na krachtdadig optreden onzerzijds traden 
echter rust en orde weder in. Thans is de toe
stand te Loewoe bevredigend, de bevolking 
legt zich met succes toe op de uitbreiding van 
den landbouw, op handel en de inzameling van 
boschproducten.

Bestuur. Het zelfbestuur wordt ter zijde 
gestaan door een assistent-resident te Palopo, 
en onderafdeelingschefs tc Palopo, Rante Pao, 
Makale, Masamba, Malili en Kolaka (Ind. Stb. 
1917 no. 249). Aangezien de tot Loewoe be
hoord hebbende landstreek Bada wegens hare 
ligging beter van uit Poso kan worden be
stuurd, heeft het Zelfbestuur van Loewoe in 
October 1909 van zijne aanspraken daarop ten 
behoeve van het Gouv. afstand gedaan en is 
Bada aan de ondcrafdeeling Poso toegevoegd. 
(Bijl. Hand. St. Gen. 1909/10, no. 312/19—20.).

Literatuur: Zie D. T. van Braam Morris in 
T. Bat.Gen., XXXII, bl. 498,-Sarasm in Zeitschr. 
d. Geséllsch. f. Erdkunde zu Berlin, XXX, 
bl. 313; Verhand 1. d. Gesellsehaft f. Erdk. zu 
Berlin 1896, VII, bl. 337; A. C. Kruyt in Mcd. 
Ned. Zendelinggcn., XLII, bl. 1; De grensstre
ken lusschen Loewoe en Mamocdjoe in Centraal 
Celebes, T. A. G. 1914, 475; Geol. gegevens 
omtrent gedeelten der afd. Loewoe enz. J. de . 
Koning Knyff Jb. M. N. I. 41 (1912) Verh. 277; 
Bamboekokers uit Loewoe door C. Spat. Elscvier 
Maand bl. 1012 II 36; De actie in Loewoe door 
Michielsen. I. M. T. extra bijlage no. 36 (1915).

LOEWOEK. Havenplaats in dc afdeeling 
Oost-Celebes, gelegen aan Straat Peleng. De 
schepen der K. P. Mij. doen dc plaats geregeld 
van Makassar uit op den dienst naar dc Oost
kust van Celebes aan.

LOGAN (JAMES RICHARDSON). Een En-
gelschman, die na zich oj> de studie der rechts
geleerdheid te hebben toegelegd, zich tusschcn 
1830 en 1840 naar do Straits Settlemonts begaf on 
zich definitief te Penang nederzette. Door zijn 
optreden word Lord Palmcrston bewogen, zich 
te verzetten tegen do uitbreiding van hot Ned. 
gezag op Sumatra, waarvan de intrekking van 
eenige onzer posten op Sumatra’s Oostkust 
in 1843 het govolg was, terwijl het tot stand 
komen van con dirocto verbinding tusschcn 
Penang en Engeland grootendeels aan zijne 
bemoeiing te danken is. Hij stierf te Penang 
20 Oet. 1809 als „notary public at the supremo 
courT”.
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gaiscb vormt den overgang tot do meer O.lijk ge
sproken t alen. — Alle vier genoemde talon kunnen 
de woorden met medeklinkers sluiten. Het Bo- 
•bongko’sch zondert daarvan alleen de palatalen 
uit, de overige diio ook de mediae. Het Bobo
ngko’sch beeft de palatalen volledig, behalve tj, 
bet Loinanscli mist ook de htj; Balantaksch en 
Banggaiscb bobben geen palatalen, ’t Bobo
ngko’sch mist de b, in ’t Loinanscb is de r tot b 
geworden, ’t Balantaksch behoudt de r en ’t 
Banggaiscb doet ze in 1 overgaan. Do klinker 
e ontbreekt in de Loinansche talen, 
de woordvorming is bijzonder: de reduplicatie 
bij de vorming der werktuignamen, een kenmerk 
der Filippijnsche taalgroep. De invoegsels oem 
en in zijn voor de woordvorming van groote be- 
teekenis; het laatste dient o.a. om bet praeleri- 
tum aan te duiden. In den actieven vorm worden 
dan de voorvoegsels mo, ma, me (of mi) tot no, 
na, ne (of ni), afknottingen van mino, mina, mine 
(of mini). Ook de achtervoegsels on (uit en) en 
au zijn nog geheel levend. Het voorvoegsel ro, o, 
jo, oorspronkelijk bet voornaamwoord van den 
3den persoon meervoud ra, duidt thans bet on
persoonlijk passief aan. De lidwoorden, die in 
deze groep voorkomen, zijn: na (Loin.), a (Ba- 
lant.); om den genitief aan te duiden hebben Bo- 
bongk., Loin. en Balant. noe of oe. Voor eigen
namen is bet lidwoord i of si. Het Banggaiscb 
beeft eene drievoudige genitiefconstructie; de 
woorden „band (lima) van den menseb (mian)” 
zijn weer te geven met: miano lima, mian limano 
en miano limano. Het Balantakscb zegt limano 
mian, Loinansch en Bobongko’sch lima noe mian. 
De eigenaardige genitief van het Banggaiscb is, 
zooals nader onderzoek beeft geleerd, uit een 
nadrukkclijken vorm van den genitief ontstaan. 
De Loinansche taalgroep is te beschouwen als 
Zuidelijke uitlooperder Gorontaleesche. Zij beeft 
haren weg over de Togian-eilanden genomen.

Literatuur: Tijdschrift ,Bat. Gen., dJ. XLII 
(1900), bl. 429—400. — Adriani & Kruyt, De 
Bare’e-sprekende Toradja’s, III, bl. 82, 275— 
288, 351.

LOKA. Plaatsje op Zuid-Celcbes, op 1150 M. 
hoogte op den gelijknamigen berg, die ongeveer 
20 K.M. van Bontkain verwijderd is en om zijn 
vorm van beneden gezien, ook wel de „doodkist” 
genoemd wordt en op een hoogte van 1430 M. ge
schat is, zie OELEBES e den Zuidarm, Dl. I, blz. 
401. Het plaatsje is wegens zijne hoogc ligging en 
aangenaam klimaat als luclitkuuroord aanbe
volen (hotel) en bekend wegens zijne prachtige 
rozen. In de buurt vindt men koffietuinen en wor
den aardappelen en Europeesche groenten ge
teeld. De zuidoostenwind (broehoe) is bier we 
eens onaangenaam; ’snachts wakkert bij vaak 
tot stormkracht aan.

Literatuur : Med. Ned. Zend. XII, bl. 278. — 
Sarasins „Reisen in Celebes”. —Menre, Om en bij 
Bontbain, Het Ned. zeewezen, 1905.

LOKON. Deze vulkaan in de Minabasa behoort 
tot een ten Z. van Menado gelegen groep van 
vier kegels op gemeenschappelijke basis, die ge
woonlijk Empocng-Lokon groep wordt genoemd. 
Het is een regelmatige, 1594 M. hooge berg met 
broeden, afgeplatten top, die geheel met boog 
boseb is begroeid en alle kcnteckenen draagt van 
reeds lang onwerkzaam te zijn. De Sarasin’s be
zochten den berg, doch konden weinig waarne
mingen doen (Entwurf einer geogr. geol. Beschr.

Verscheidene belangrijke bijdragen van zijne 
band zagen bet licht. Voor Ncd.-Indië zijn daar
van te noemen: „On tbc local and relative Geo- 
logy of Singapore, including Notices of Suma- 
tra etc. 1846” (Journal of the Asiat. Soc. of 
Bengal XVI); „The Rocks of Pulob Ubin”, 
Verb. Bat. Gen. XXII en vooral „Journal of 
the Indian Archipelago and Eastern Asia”, 
le reeks 1S47—55, 9 dln., 2e reeks Dl. I, II, 
III, 1. IV, 1. en een deel appendix. In 1S57 
publiceerde hij eene verzameling zijner opstel
len in het Journal, onder don titel „The Langua- 
ges of the Indian Archipelago”. Logan was ook 
redacteur van de Penang Gazettc, die onder 
zijne leiding een erkend gezag in Indische aan
gelegenheden verkreeg.

LOGEI (LOGAS, LOGÉ). Eenmaal een zelf
standig landscbap in de ondcrafdeeling Kam- 
par-Kiri van de afdeeling Bengkalis (gouverne
ment Oostk. v. Sum.). De gelijknamige plaats 
is gelegen aan do Lemboe, een rechterzij rivier 
van de Batang Singingi, die zich in de Kampar 
Kirï uitstort. De plaats wordt ook wel Tam- 
bang Toedjoeh genoemd naar „Zeven” bij elkaar 
gelegen „Goudmijnen”. Vroeger was de streek 
goed bevolkt en rijk, maar na den oorlog met 
Singingi is zij geheel verarmd en zoo goed als 
leeg geloopen. Een groot deel der bevolking 
is naar de Kwantan getrokken. De streek schijnt 
nog rijk aan goud te zijn. Een karreweg wordt 
aangelegd Zuidwaarts via Djakei naar Taloek 
aan de Kwantan, Noordwaarts naar Moeara 
Lemboe en vandaar naar de Kampar Kiri.

Literatuur: J. W. Ijzerman, Dwars door 
Sumatra, pg. 291. J. L. O’Bricn. T. Aard. Gen. 
1906, pg. 977.

LOINANSCHE TALEN. Het gebied dezer talen 
: is liet Oostelijk deel van bet Oostelijk scliier-

f eiland van Midden-Cclebes en den Banggai-archi-
*' . A pel. Vroeger zijn ook de Togian-eilanden (in de

~ r Tomini-bocht) Loinansch taalgebied geweest,
. - maar thans behooren ze aan de Oost-Torad ja’-

sebe groep. Alleen het uitstervende Bobong- 
ko’seh houdt nog een stipje van het verloren ter
rein bezet. — De Loinansche talen zijn: 1. Het 
Loinansch of Loindangsch, de Oostelij^e grens
taal van het Bare’e, gesproken ten O. van eene 
lijn, die van Tandjoeng Api in Z.O.lijke richting 
loopt, totdat zij de Z.kust van liet O.lijk schier
eiland bereikt tusschcn Ondolian en Mantaw'a. 
De O.grens van het Loinansch is de landengte van 
Poo; aan het O.lijk uiteinde daarvan begint: 2. 
het Balantaksch, w'elks gebied bestaat uit het 
schiereiland, dat den O.lijken arm van Midden- 
Oelebes afsluit. Het Loinansch heet naar zijne 
ontkenning m a d i, het Balantaksch k o s i a n. 
3. Het Bobongko’sch, met de ontkenning i m ba 
o o, gesproken door eenige tientallen menschen, 
die gevestigd zijn aan eene baai op de N.-kust 

het eiland Togian. 4. Het Banggai’scb, met 
de ontkenning aki, de taal der Banggai-cilan- 
den (b a n g g a i bctcekent: eiland), ten Z. van 
het schiereiland Balantak gelegen. — De woor
denschat dezer taalgroep verschilt zoozeer van 
dien der Toradja’sche en der Boengkoesch- 
Horhchc talen, dat zij eene afzonderlijke groep 
moet vormen. Het Bobongao’sch heeft van de 
/■nnansche talen nog de meeste woorden met 

het Gorontaleesch gemeen; het naast bij het 
Bobongko sch staat het Loinansch. Het Bala
ntaksch-staat weer iets verder af en het Baim-
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d. Insel Colcbes 1901, p. 26 en dc tekstfiguren op 
p. 27/28).

LOKOP. Standplaats van den civiel-gezaghcb- 
ber der onderafdeoling Sërbödjadi, afdeeling 
Oostkust van Atjèli en hoofd zetel van de Kö- 
djoerönAböq-familie. De plaats ligt aan do 
Wöih ni Sërbödjadi die tot het bovenstroomge
bied van de ïëmiangrivier behoort. Van Blang 
Këdjërèn leidt een weg over den hoogen Moe- 
gadjah-pas via Përtéq on Péndéng naar Lököp, 
vanwaar in 1910 een paardenpad naar Birim 
Rajeu*- tot'stand kwam.

LOLANG BADJO of LOLANG PANTE. (mal. 
mol.). Zie SOPHORA TOMENTOSA.

LOLE’SCH. Zie TORADJA’SOHE TALEN.
LOLO. Nagri aan den weg van Solok naar 

Mocarö Laboeh (Sum. Westkust), ongeveer 22 
K.M. ten Z. van Alahan Pandjang en even be
zuiden het punt, waar die weg door de Batang 
Hari gesneden wordt. De nagri is gelegen in het 
lengtedal ten O. van den Barisan, waarin de ge
noemde rivier zich diep heeft ingesneden. Vroe
ger was Lolo de standplaats van den Controleur 
van Lolo en Soengai Pagoe. De vroegere 
controlourswoning is tot pasanggrahan inge
richt.

LOLODA. Landschap behoorende tot het sul
tanaat Tcrnate, omvattende het Noordwestelijke 
deel van het Noordelijke schiereiland van Hal- 
mahéra, grenzende ten O. aan het district Galéla, 
waarvan het door het centraalgebergte geschei
den is en ten Z. aan het district Tolofocö. De N.- 
grens loopt van af de tot Galéla behoorende kam
pong Soepoe, terwijl het grenspunt met Tolofocö 
kaap Godigo is. Het landschap bestaat uit een 
aaneenschakeling van tot aan do kust reikende 
uitloopers van het centraalgebergte, die met 
zwaar bosch bedekt zijn. De kust is rotsig en 
heeft slechts in enkele inhammen een smalle 
strook strand, waar kleine heiden-kampongs ge
vonden worden, zooals Ngatjang om dc Noord 
of nederzettingen van Orang Gorap (zie GO- 
RAP), zooals Varang, Diti, Potjao, Bartako en 
op de eilandjes Salangade en Doi. De hoofd
kampong, zetel van den radja, ligt in do door 
eilandjes afgesloten baai van Loloda aan een 
riviertje, ongeveer een half uur van de mon
ding daarvan en bestaat uit 2 Islamsche en 3 
heiden kampongs, te zamen ongeveer 150 weer
bare mannen tellende. Vroeger was dit district 
sterker bevolkt, doch een deel der heidenscho 
bevolking is naar het district Galéla verhuisd en 
vormt daar o.a. do kampong Bertako.

Loloda, oudtijds do poort der Moluccos ge
noemd, was in de 13o eeuw een onafhankelijk 
staatje, waarvan de radja aan het Djailoloscho 
vorstenhuis vermaagschapt was. Later werd het 
aan Tornate schatplichtig, doch behield zijne 
zelfstandigheid. In 1910 werd het bij Ternato 
ingelijfd, waarvan het een district dor onderaf- 
deeling Djailolo uitmaakt. De laatste radja was 
met eeno Ternataansche prinses gehuwd. (Zie 
HALMAHÉRA). •’]

LOLOMBOELAN. Onworkzamo vulkaan in do 
Minahasa, die ten zuiden van de baai van Amoe- 
rang geïsoleerd oprijst tot 1400 M. hoogte en ge
heel mot zwaar bosch is begroeid. Werd in 1868 
door den zendeling Ulfors, in 1882 door controleur 
Boers, in 1895 door Dr. Koordors bestegen; de 
laatste gaf in zijn „Verslag oencr botanische 
dienstreis door de Minahasa”, 1898 een uitvoeri

ge beschrijving (p. 58) met schets van uit het 
N. W. Het hoogste gedeelte bestaat uit een groote 
ca ld ei ra, die 400—450 M. diep en naar het N.N.O. 
open is; dc afmetingen van den rand zijn onge
veer 2 X ll/a K.M. De Sarasin’s (Entwurf oiner 
gcogr. gcol. Beschr. d. Insel Cclebcs, 1901, p. 88) 
beklommen den berg niet.

LOLOWE. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUM ENTEN.

LOM. Zie ORANG LOM.
C.LOMBLÈN, LOMBLÈM. Een grillig ge

vormd eiland behoorende tot do Kleine 
Socnda-eilanden, gelegen tusschen 8° 10'
en 8° 32' Z.B. en 123° 12' en 123° 54' O.L. en een 
deel uitmakende van de onderafdeeling Adonara 
en Lomblèn der tot do residentie Timor behoo- 
rendc afdeeling Flores. Het eiland is bergachtig 
en draagt eenige vulkanen, waarvan de hoogste 
zijn : de Ili Kédang (1530 M.) in het N.O. 
(op do zeekaart heet deze foutief Lobé tolé), 
de Ili Wariran (1450 M.) in het N.W, en de 
Ili Labalëkan (1640 M.) in het Z. De bodem 
is over het algemeen vruchtbaar, maar de 
kustvlakten lijden ondor watergebrek en zijn 
daardoor schaars bevolkt. Veel dichter is de 
bevolking in de bergstreken, vooral op de vul
kaanhellingen. Het geheelo aantal wordt op 
31-32000 gesteld. Landbouw is het voornaam
ste bedrijf, djagoeng het hoofdgewas, waarvan 
men soms prachtige velden ziet. Er zijn veel 
klappertuinen. Do copra wordt in ruilhandel 
verkocht aan handelaren tegen zout, sieraden, 
huishoudelijke artikelen en kleedingstukken. 
Aan dc Zuidkust woont ook een visschersbe- 
vollcing, in hot landschap Lama Lerap.

Het eiland is verdeeld in het radjaschap 
Labala en de kakangschappcn Lëwo Lóba en 
Lama Lérap, terwijl drie landschappen tot het 
rijkje Adonara op het naburig eiland (zie ADO- 
NARA) behooron.

Literatuur.
Gen., 1911, bl. 184, met kaart 1:200.000./ .

LOMBOK. Landbeschrijving. Door 
de inboorlingen S a s a k genoemd, het tweede 
in do rij der Kleine Soendaeilanden, gelegen op 8° 
12' tot 9° 1' Z.B. en 115° 46' tot 116° 40' O.L. 
Zijne oppervlakte wordt op 4990 K.M*. gesteld. 
Het is sedert 1895 eene afdeeling der residentie 
Bali en Lombok, gesplitst in drie onderaf- 
deelingen: West- Midden- en Oost-Lombok, elk 
onder een controleur. De bevolking werd op uit. 
1914 geraamd op 74 Europeanen, 468.000 inlan
ders,ruim 1000 Chineezen,425 Arabieren en een60- 
tal andere Vreemde Oosterlingen. Langs de West
kust stroomt do vrij breede Straat Lombok, ter
wijl het aan dc andere zijde door Straat Alas van 
Soombawa gescheiden is. De kusten, dio door tal 
van kleine, onbewoonde eilandjes omgeven zijn, 
leveren voor do scheopvaart minder moeilijk
heden op dan dio van het naburige Bali. Op ver
schillende punten, doch vooral aan de West- en 
Oostzijde, worden vele goede ankerplaatsen aan
getroffen. De besto en meest bezochte is die van 
Ampënan aan Straat Lombok, waar de grootste 
vaartuigen eeno gcschikto reedo vinden; de he
vige branding in den Westmoesson maakt hier 
do landing echter vaak mooilijk. Moor veilig
heid biedt alsdan do Zuidelijker gelegen baai van 
Labooan-Tring, bij het Zuider-schiereiland, doch 
deze plaats heeft het nadeel, dat de toegang tot 
dc reedc nauw is, daar zij door een rif wordt ver-
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punt van bcvloeiing stiefmoederlijk bedeeld en 
dan ook minder vruchtbaar.

• Het klimaat van Lombok komt in het algc- 
met dat van Bali overeen. Zie overigens

sperd, en dat de handel er zich, om verschillende 
redenen, niet heeft kunnen ontwikkelen. Andere 
goede ankerplaatsen zijn:Socgéan opdeNoord-en 
Blongas op de Zuidkust. Van de aan de O.kust ge
legen baai Van Pidjoe wordt gezegd, dat zij tegen 
alle moessons beschermd, een voldoende lig' 
plaats zelfs voor de grootste schepen aanbiedt; 
het klimaat aldaar wordt ook zeer geprezen. De 
beide Koordelijker op die kust gelegen baaien 
Labo.ean Hadji en Lombok missen de voordeelen 
der baai van Pidjoe, de eerstgenoemde is in den 
O.moesson zelfs in liet geheel niet veilig.

Lombok, dat ook wel Sclaparang wordt ge
noemd, bestaat, geografisch zoowel als geolo
gisch, uit drie gedeelten (J. G. B. van Heek; Bij
drage tot de geol. kennis van het eiland Lombok; 
Jaarboek Mijnwezen 1909).

Het Zuidelijk deel, met de twee naar O. en W. 
uitstekende schiereilanden, wordt gevormd door 
een zeer schaars bevolkt heuvellandschap, dat 
culmineert in het Maredje-gebergte (729 M.), 
doch overigens slechts op enkele punten (G. Tele 
en G. Bonge ten Z. van Praja) boven 150 M. rijst. 
Het is opgebouwd uit midden-tertiaire (miocene) 
eruptiva met hunne breccicn en uit kalksteen, 
die het jongste lid vormt en vooral de beide ge
noemde schiereilanden schijnt samen te stellen. 
De hoofdmassa van dit heuvelland ligt ten Zui
den van een lijn, die over de Dodokan-rivier naar 
de baai van Ekas wordt getrokken; enkele heu- 
velgroepen liggen echter wat Noordelijker (G. 
Kawangan, 260 M.; G. Sasak, 390 M.: G. Kese- 
boen Bawi, 117 M.) en verheffen zich geïsoleerd 
uit de na te noemen vlakte.

Het veel grootere Noordelijke deel is jong- 
vulkanisch, ofschoon een onderscheid moet wor
den gemaakt tusschen de wat oudere Oost- en 
Westranden en het jongste middenstuk. Dit 
laatste wordt ingenomen door den imposanten 
vulkaan Rindjani (3775 M.), welke onder VUL
KANEN nader zal worden beschreven, met het

meen 
KLIMAAT.

De meest belangrijke plaats op Lombok is 
het bovengenoemde Arapenan, van waar vroe
ger een aanzienlijke uitvoer plaats had ; de groote 
weg voert van hier over Mataram, Tjakra Ne
gara, Narmada, Pringa Rata en Batoc Klian 
naar Labbean Hadji en Pidjoe aan de O.kust; 
zijtakken voerden naar het N.O. over Kota Ra
dja naar Lombok en naar het Z.O. over Këdiri 
en Praja naar de Pidjoebaai. Het aantal wegen 
heeft zich gestadig uitgebreid, zoodat de midden- 
strook van Lombok thans door een wegennet 
bedekt wordt. Reeds onder het vorsten bestuur 
waren de wegen over het algemeen in goeden 
staat; vooral werd de ruim 4p K.M. lange weg 
van Ampënan naar Mataram' geroemd. De laat
ste plaats, de zetel van den vorst, werd tijdens 
den oorlog geheel verwoest; zij was een gewone 
Balische desa, waarin echter de poera’s (tempels) 
belangrijk waren, alsmede de vorstelijke ver
blijven, poeri’s, die uit verscheidene gebouwen 
— de hoofdgebouwen van gebakken steen op
getrokken, — bestonden, waaronder een, dat den 
naam Bogor droeg en bestemd was voor logecr- 
ver blij ven
vergaderzaal. Sedert onze vestiging heeft Ma
taram een geheel ander uiterlijk gekregen; do 
hoogc muren, die de erven omringden, zijn ver
dwenen, waardoor de plaats een ruim en luchtig 
voorkomen heeft verworven. Het is thans do

1

Europeesehe ambtenaren envoor

standplaats
Lombok en den Controleur van West-Lombok. 
Voorde woning van den Assistent-Resident is het 
monument ter herinnering aan de gevallenen bij 
de Lombok-expcditic, in 1894 opgericht, waar
omheen lator een park is aangelegd. Vroeger was 
Mataram de zetel van Anak Agocng Këtoct Ka - 

bekende kratermeer (eigenlijk caldeira-meer) rang Asëm, den kroonprins, zoon van den laai- 
Segarë Anak, welks spiegel 1975 M. hoog ligt, sten Vorst; de laatste hield meest verblijf le 
met de maximale afmetingen van 6300 X 3600 Tjakra Negara, dat slechts door een sa wal) veld 
M., en waai*uit zich aan de Oostelijke zijde, on- van Mataram gescheiden was. De groote vorste- 
geveer 400 M. hooger, de allerjongste eruptieke- lijke poeri te Tjakra Negara bestaat niet moor. 
gel, G. Baroe verheft. De door den Rindjani uit- De verschillende lustverblijven zijn echter gc- 
geworpen producten strekken zich naar het N. spaard gebleven: „Majora” bij Tjakra Negara, 
uit tot aan de kust, naar het Z. tot een zwak ge- dat als rechtszaal gebruikt wordt; het bekende 
bogen lijn over Praja en de baai van Pidjoe loo- en schoone Narmada aan den grooten weg van 
pende, waar zij zich bijna onmerkbaar met de na W. naar O.; Lingsar met de heilige palingen en 
te noemen vlakte vereenigen, terwijl zij naar het Goenoeng Sari, door de beschrijving van Dr. 
O. en W. de wat oudere producten van den G. Jacobs (Eenigcn tijd onder de Baliërs, b). 158) 
Nangi en G. Anakdare, resp. van den G. Poe- bekend. Het Gouv. heeft destijds golden beschik- 
nikan, bedekken. Het langs de Westkust gelegen baar gesteld voor den wederopbouw van de 
stuk van dit Noordelijk deel is echtereen heuvel- verwoeste dood en tem pels te Mataram en Tjakra 
landschap, in karakter en ouderdom vermoedelijk Negara en van den desatempel in laatstgenoemde 
overeenkomende met dat in het Zuiden, hoewel plaats, zoomede voor het onderhoud van Nar- 
waarschijnlijk geen kalksteen voorkomt. mada.

Het kleinste middenstuk, ter breedte van ge- Onder de voortbrengselen van het eiland ver- 
middeld ongeveer 5 K.M. in Z.O.-richting loo- melden wij in de eerste plaats do rijst, waarvan 
pende, bestaat uit niet-geaccidenteerd terrein Lombok gewoonlijk meer oplevert dan voor de 
en wordt door den G. Sasak en een uitlooper van behoefte der bevolking noodig is, zoodat kier
den Rindjani verdeeld in twee vlakten, die zoo- van jaarlijks nog groote hoeveelheden kunnen 
wel in grootte als in vruchtbaarheid zeer ongelijk worden uitge voerd. De soort heeft in den handel 
zijn. Het kleinste N.W.-stuk, de vlakte van Ma- een bijzonder goeden naam, De opbrengst is be- 
aram of Tjakranëgara, verkrijgt van den Rib- trekkelijk het grootst in het Westelijk gedeelte, 
jani o\ervIc>‘edig'wa'tér en wordt dan ook, gehol- waar de bewerking der sawah’s geheel op Bali- 

pen oor een uitstekend irrigatiestel.se], geheel in sche wijze geschiedt. Droge rijstvelden komen 
cultuur gebracht; — het veel grootere Z.O.-stuk, weinig voor. Verder levert Lombok koffie, indi- 
de vlakte van Praja of Batoe Djai, is uit het ooz

van den Assistent-Resident van
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en ander slechts in geringe hoeveelheid. Alleen 
tabak werd er in de laatste jaren vóór den oorlog 
zooveel geproduceerd, dat een gedeelte daarvan 
kon worden uitgevoerd. Kokospalmen zijn hier 
niet in zoo grooten overvloed aanwezig als op 
Bali, terwijl aren- en lontarpalmcn bepaald 
sohaarsch kunnen worden genoemd.

Flora en Fauna. De natuurlijke plant- 
bekleeding komt, hoewel Lombok op het Austra
lisch gedeelte van den archipel gelegen is, vrijwel 
met die op Bali overeen. Grooter is echter het 
verschil wat de fauna betreft. Tijgers en andere 
wilde dieren ontbreken er geheel. Daarentegen ” 
komen hier onder de vogels tal van soorten voor 
als papegaaien en parkieten, die ten Westen van 
Straat Lombok worden gemist. Onder de tamme 
dieren verdienen vooral melding: runderen, kar
bouwen en paarden. De laatste zijn van een groo
ter en fraaier ras dan de Balische en werden vroe
ger veel naar Mauritius en Bourbon (tegenwoor
dig Réunion geheeten) uitgevoerd.-''

Bevolking. De bevolking bestaat uit 
BALIËRS, SASAKS en een klein aantal BO- 
DHA’S. Zie op die namen,

Taal. De taal der Sasak’s is nog zeer weinig 
bekend; eene samen vattende voorstelling daar
van is nog nergens gegeven. Uit de tot nu toe 
bekend gemaakte woorden-lijsten en andere ge
gevens is evenwel op te maken, dat zij veel ver
schilt van het Balineesch en veel nader staat 
tot het Soembawa’seh, althans wat den woorden
schat betreft, hoewel uit den aard der zaak vele 
Balineesche woorden in de taal opgenomen 
zullen zijn, Over do spraakkunst kan nog min
der geoordeeld worden; een vorm als semateq, 
sèmate, „doen sterven” — dooden, (v. d. Tuuk, 
Kawi. Bal. Wdb.), komt volkomen overeen met 
Soembaw. samatc ; doch in de Wdl. van v. d. 
Bor en elders worden tal van verbale en andere 
woordon opgegeven met suffixen, welke in het 
Bal. gebruikelijk zijn, doch in het Soembaw. 
ontbroken. Eene eigenlijk Sasaksche letter
kunde bestaat er niet, (althans voor zoover 
bekend); het verschil met de op Lombok ge
schreven gedichten, welke tot de Balineesche 
gerekend worden en gesteld zijn in eene Lom- 
boksche variëteit van Jav.—Bal., is, dat zij 
een aantal (of een grooter) aantal Sasaksche 
woorden bevatten; ook bij de officiëclc corres
pondentie schijnt van het Bal. gebruik gemaakt 
te worden.

een contract (19 Maart 1675) met de Lombok- 
schc regenten gesloten werd, waarbij deze be* 
loofden den Vorst van Soembawa en de Comp. 
getrouw te zullen zijn, en eene boete in sapan- 
hout te zullen betalen. Aan dit contract schijnt 
echter geen gevolg gegeven te zijn; weldra 
brachten de Baliërs, die voor het eerst in 1092 
een ernstigen inval op het eiland deden, dit 
geheel onder hunnen invloed, zoodat hun gezag 
in 1740 daar voorgoed gevestigd was en het ge- 
heele eiland onder Balisch oppergezag geplaatst 

^was. Pogingen der Sasaks om zich daarvan te 
bevrijden mislukten geheel, ofschoon hunne 
kans in zoover gunstig gestaan had, dat de 
Baliërs een viertal vorstendommen, — Mataram, _ 
Karangasëm (Singasari), Pagasangan en Pa- 
goetan — gesticht hadden, die het onderling 
vaak oneens waren en om den voorrang streden. 
Talrijke gevechten op kleine schaal waren hier
van hot gevolg *), totdat in 1838 tusschen 
Mataram en Karangasem-Singasari een bloedige 
oorlog uitbarstte, waaraan weldra ook de beide 
andere staatjes deelnamen en die ten laatste 
hiermede eindigde, dat Mataram over alle de 
zege wegdroeg en geheel Lombok beheerschte. 
Tot 1849 bleef Mataram,
1843 een contract met het N.-I. Gouv. had ge
sloten, waarbij hij erkende, dat zijn land eigen
dom was van dat Gouv., — een onderhoorigheid 
van Karangasëm op Bali; in den oorlog, dien 
wij in f849 op laatstgenoemd eiland voerden, 
zond Mataram ons hulptroepen tegen Karanga
sëm en Ivloengkoeng en ontving tot belooning 
Karangasëm als wingewest, waar een van 
’s vorsten bloedverwanten tot stedehouder werd 
aangesteld. Over Lombok zelf voerde de Vorst 
van Mataram het bestuur, bijgestaan door een 
Raad van Balische rijksgrooten. Hij oefende een 
absoluut gezag uit over de Sasaks en de distric
ten, waarin het eiland verdeeld was, liet hij door 
leden van den Balischon adel besturen. Deze 
districtshoofden of poenggawa’s waagden zich 
slechts zelden onder do inheemsche bevolking, 
maar hielden hun verblijf in het Balische ge
deelte, vanwaar zij hunne bevelen uitvaardigden 
door tusschenkomst van Sasaksche beambten, 
die hoofdzakelijk uit de afstammelingen van 
de oudo datoe’s of vorsten gekozen werden. 
Hunne voornaamste taak bestond in de inning 
der belastingen — inzonderheid de landrente —, 
het uitschrijven van heerendiensten en de zorg 
voor de rechtspleging. Deze laatste verschilde 
op sommige punten voor de beide volksafdcelin- 
gen, maar was voor beide zeer streng en werd, 
vooral tegenover de Sasaks, zonder aanzien des 
persoons uitgeoefend. Kleine geschillen konden 
door de dorps- of districtshoofden worden uit- 
gemaakl. Zaken van meer aanbelang moesten 
echter voor do Balische rechtbank in do hoofd
plaats worden gebracht. De hooge boeton, waar
toe de Sasaks zich dikwijls zagen veroordeeld, 
hadden niet zelden ten gevolge, dat zij, soms 
met hunne gehecle familie, in den slavonstand 
vervielen.

Terwijl van onze zijde aan het in 1843 gesloten 
contract de beteekenis werd gohecht van er
kenning der Ned. opperheerschappij, schijnt

*) Bij deze onlusten speelden 2 Europeanen, 
do Deen Lange en de Engelschman King, 
een grootc rol; zie o. a. Hoos t. a. p.

;
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!Literatuur : Sasaksche Wdl., door A. G. Vor- 
derman, Tijdschrift Ind. T.- L.- en VJk. dl. 
XXXVIII, (1895).
(Prajaa’sch dialect), door R. C. v. d. Bor, Vorh. 
Bat. Gen. v. K. en W., dl. LVI, 5de stuk, (1907). 
—- Beknopt Ned. Sasaksch Wdb. door G. H. B. 
Agcrbcek, ibid. dl. LXI, ie stuk. Voorts ver
spreide opgaven in het Kawi-Bal. Wdb. van 
Dr. H. Neubronner v. d. Tuuk, en in verschil
lende opstellen van J. 0. v. Eerde.

Geschied o n i s. Lombok, dat reeds vroeg- 
tijdig in betrekking tot Bali stond, was gedu
rende geruimen tijd een twistappel tusschen do 
Baliërs en Makassaren; in 1673 werd do vorst 

Soembawa, van waaruit vroeger herhaalde

Ned. Sasaksche Wdl.,

van
malen rooftochten naar Lombok waren onder
nomen, als wettige heer van het eiland be
schouwd. De eerste aanraking der Comp. met 
Lombok had plaats in 1674, toen eene expeditie 
onder Holsteyn eenige plaatsen veroverde en

I
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26sten des namiddags naar Mataram terugge
trokken. Daarbij sneuvelden generaal Van Ham 

vele minderen. Do in het binnenland 
toevende colonnes trokken, na eveneens ernstige 
verliezen geleden te hebben, op Ampënan terug. 
Het totaal verlies bedroeg: 9 olï. en 90 minderen 
gesneuveld, 17 oiï. en 255 minderen gewond; 
14 minderen waren vermist.

Reeds den lsten Sept. kwamen te Ampënan 
echter aanvullingstroepen van Java aan. Gen.- 
majoor M. Segov trad op als tweede bevel
hebber en kolonel J. J. K. De Moulin als chef 
van den staf. Den 29en Sept. werd Mataram 
en den 18en Nov. Tjakranegara na hevigen 
tegenstand vermeesterd. Den 20sten werd op
gerukt naar Sasari, waarheen de Vorst gevlucht 
was en waar hij werd gevangen genomen. Twee 
dagen later werd opnieuw tegen die kampong 
geageerd, waar nog vorstelijke personen verblijf 
hielden, en werd zij na hevigen tegenstand ver
overd. Den 26sten werd Topati, waarheen de 
troonsopvolger gevlucht was en waar het laatst 
verzet werd geboden, door onze troepen ver
overd. De troonsopvolger sneuvelde daar te 
midden der zijnen. De totale verliezen onzerzijds 
bedroegen toen, wat de landmacht betreft, 15 
olï. en 150 minderen gesneuveld, 30 off- en 473 
minderen gewond en 14 minderen vermist. 
De troepen, niet voor vaste bezetting bestemd 
(1 kolonel, 61 olï., 1435 minderen), keerden in 
December naar Java terug. De oude Vorst 
werd naar Batavia overgebracht, waar hij 
spoedig overleed.

Bestuur. Het vorstengezag op Lombok 
werd opgeheven en het eiland onder recht- 
streeksch bestuur gebracht, doch de bevolking, 
voor zoover het tegendeel niet uitdrukkelijk 
bepaald werd, gelaten in het genot harer eigen 
rechtspleging, godsdienstige wetten, instellin
gen en gebruiken en onder hare eigen hoofden 
gesteld, onder toezicht en leiding van Europee- 
sche ambtenaren (Ind. Stb. 1895 n°. 181). In 
verband daarmede werd Lombok tot eene af- 
deelipg van de residentie Bali en Lombok ge
maakt, onder bestuur van een assistent-resident, 
te Ampënan (later te Mataram) gevestigd, en 
in twee onderafdeelingen, Oost- en West-Lombok 
verdeeld (Ind. Stb. 1895 n°. 103, zie verder, 
ook voor de rechtspraak n°. 184—190). In 1898 
werd deze organisatie gewijzigd en uitgebreid, 
hetgeen geschieden kon, daar de inkomsten uit 
de belastingen en de nieuw ingevoerde tolrechten 
(die vroeger door den Vorst werden geheven) 
ruimschoots tegen de uitgaven op wogen (Hand. 
Stat.-Gen., Bijl. 1897/98 n-, 193) en de afdeeling 
verdeeld in 3 onderafdeelingen: West-, Midden- 
cn Oost-Lombok, met do hoofd plaatsen Mata
ram, Praja en Sisi (later Sëlong). Deze maat
regel was reeds in 1896 tijdelijk genomen, daar 
het bleek, dat de controleur van Oost-Lombok 
een te groot gebied onder zich had om dit naar 
behooren te besturen en te ver verwijderd was 
van Praja, een district, dat van ouds gebleken 
was als het moeilijkst te besturen. Tevens werd 
het inlandsche bestuur definitief geregeld; 
het hoofd der Sasaks werden 12 districtshoofden 
gesteld, die door het Gouv. werden bezoldigd. 
Over do Balisehe bevolking stonden te voren 37 
poenggawa’s; dit getal werd tot 12 terugge
bracht, terwijl als algemeen hoofd der Baliërs 
een pëpatih werd aangesteld, waartoe

Mataram, welks hulptroepen in 1S49 onder eigen 
vlag streden, gemeend te hebben, dat daarin 
slechts sprake was van bondgenootschap en 
vriendschap. Ofschoon aanvankelijk de goede 
verstandhouding behouden bleef, werd deze 
later verstoord, toen de in 1872 door ons beves
tigde vorst Ratoe Agoeng Gedé Ngoerah Ka- 
rangasëm herhaalde malen verzuimde om de 
3 jaren een gezantschap naar Batavia te zen
den, waartoe hij door dat contract gebonden 
was en zich in de twisten op Bali mengde, welke 
ontstaan waren, toen het rijk Mëngwi aldaar in 
1S91 poogde, zich van een der Gianjarsche land
schappen meester te maken en de vorsten van 
Karangasëm, leenmannen van Mataram (Lom
bok), Goesti Gëdé Djilantik en Goesti Gëdé 
Poetoe, Mëngwi te hulp kwamen, waartoe van 
-Sasaksche hulptroepen gebruik werd gemaakt. 
Vooral gaf echter aanleiding tt>t een botsing 
met het Ned. gezag de vreeselijke onderdrukking 
der Sasaks, die een tijdlang voor een betere be
handeling had plaats gemaakt, tengevolge van 
den invloed, dien eene echtgenoote van den 
Vorst, van Sasaksche afkomst, en de Arabier 
Said Abdoellah op dezen uitoefenden. Doch, 
naar het schijnt, vooral ten gevolge van het 
optreden van ’s vorsten oudsten zoon bij eene 
bijvrouw, Anak Agoeng Madé, werd later een 
andere handelwijze gevolgd; de Sasaks, die reeds 
vroeger, o. a. in 1854 en 1S56, te vergeefs ge
poogd hadden zich tegen hunne overheerschers 
te verzetten, geraakten tot wanhoop en toen 
bevel werd gegeven, 
hulpbende zich naar Karangasëm zou begeven, 
sloegen zij tot openlijk verzet over en ontbrandde 
een opstand in het district Praja, die door de 
Baliërs op Lombok niet kon worden bedwon
gen, niettegenstaande Goesti Djilantik hen ter 
hulp kwam en geweldige wreedheden gepleegd 
werden. De Regeering meende, dat het tijd was 
tusschenbeide te komen en een einde te maken 
aan de vreeselijke ellende, waaraan de Sasaks, 
die zich tot den Gouverneur-Generaal met de 
bede om hulp hadden gewend, waren bloot
gesteld. Pogingen om dit in der minne te ver
krijgen stuitten af op den onwil van den Vorst 
van Mataram, zoodat besloten werd tot het uit
zenden van eene expeditie onder gen.-majoor 
J. A. Vetter, aan wien de resident van Bali en 
Lombok, M. O. Dannenbargh, werd toegevoegd. 
Tot tweeden bevelhebber werd de gen.-majoor 
P. P. H. van Ham benoemd. De troepen be
stonden uit 3 bataljons infanterie met de noodigo 
artillerie. De marine stond onder bevel van 
den kapt. t/z. Quispel.

Den 6den Juli 1894 landde de expeditie aan 
het strand te Ampënan; den llden werd opge
rukt naar Mataram en Tjakranëgara, daar de 
eischen van het ultimatum waren aangenomen 
en geen tegenstand was geboden. Tijdens de 
daaropvolgende onderhandelingen vielen de 
Baliërs in den nacht van 25 op 26 Aug. het bivak 
te Tjakranegara aan. Zij werden teruggeslagen, 
doch brachten ons zulk een verlies toe, dat het 
noodig geoordeeld werd, de troepen binnen een 
ommuurde ruimte in het bivak en binnen een 
nabijgelegen dèwa-tempel terugtetrekken in af
wachting der colonnes uit het binnenland. Toen 
geen verbinding met het bivak te Mataram te 
verkrijgen was en de toestand onhoudbaar bleek 
uit gebrek aan vivres en munitie, werd den
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Izienlijk Baliër gekozen werd, die reeds feitelijk 
die functie vervulde.

Terwijl do Baliërs op Lombok zich sedert 
hunne onderwerping als rustige, ordelievende on 
loyale onderdanen van het Gouvernement hob- 
ben doen kennen, kan hetzelfdo niet van do 
Sasaks getuigd worden, althans niet voor wat 
betreft de eerste jaren na de verovering. Zeer 
spoedig na die verovering rezen twisten 
gronden; tijdens den opstand der Sasaks tegen 
hot vorstenbestuur waren vele gronden door do 
Baliërs, die tegen de opstandelingen moesten 
optrekken, ter bewerking gegeven aan Sasaks, 
die nu de aanspraken der oorspronkelijke recht
hebbenden betwistten en weigerden hun een 
<leel van den oogst aftedragen. Ten einde daar
aan een einde te maken werd besloten tot 
.kadastrale opneming van den bouwgrond van 
West-Lombok en aangrenzende terreinen (in 
1897 voltooid) en tot een onderzoek naar de 
rechten, op den grond uitgeoefend. In 1896 
braken onder de Sasaks onlusten uit die, naar 
het schijnt, vooral het gevolg waren van woe
lingen van personen, welke bij de organisatie 
van het bestuur zich in hunne rechten gekrenkt 
achtten. Deze onlusten vereischten zelfs eeno 
militaire tusschenkomst. Ook daarna nog eenigo 
keeren hadden in het Sasaksche deel van Lombok 
ongeregeldheden plaats. Zoo in 1901 toen de 
bevolking een gevangen genomen kampong
hoofd trachtte te ontzetten, waarbij zes der 
belhamels sneuvelden; in 1903 en 1907 wegens 
ontevredenheid over handelingen van districts
hoofden. De rust werd echter ^telkens spoedig 
hersteld.

Sinds 1902 zijn voor de handhaving van de 
rust en orde op Lombok de militairen door ge
wapende politiedienaren vervangen.

Het eiland is sedert onze bestuursvestiging 
aldaar zoowel op politiek als op oeconomisch 
gebied met reuzenschreden vooruitgegaan on 
behoort thans tot do welvarendste afdeelingen 
in Nedcrlandsch-Indië. Het kindschap Karang- 
Asëm op Bali werd na den val van het Balischo 
rijk op Lombok geheel van Lombok gescheiden 
en sindsdien, namens het Gouvernement, door 
een stedehouder (wakil) bestuurd. Zie BALI.

Literatuur ; R. van Eek, Schets van hot 
eiland Lombok, T. v. h. Bat. Gen. XXII; Zol- 
linger, Verhandel, v. h. Bat. Gen., Dl. XXII; 
J. Jacobs, Eenigcn tijd onder de Baliërs, Bat. 
1883; Van Hoëvell, Reis over Java, Madoera 
en Bali in T. v. Ned.-Indiö VII. — Wallace, The 
Alalay archipelago Dl. I. — W. Oool, De Lombok- 
expeditie, 1896. — W. G. C. Byvanck, Gids 
1894, 1895. — A. A. Hoos, Vergad. Ind. Gen.
1 1 Dcc. 1894. — Neeb on Asbeck Brusso, Naar 
Lombok, Socrabaja 1898.

LOMBOK (jav.). Zie CAÏkSIOUM ANNUUM.
LOMBOK RAWIT, LOMBOK SÈTAN (jav.). 

Zie CAPSICUM FRUTESCENS.
LOMBOK (STRAAT) tusschen Bali, van welk 

eiland de Tafelhoek en do kust N.O. van do 
Labocan Amoek steil zijn en Lombok, met 
steile Z. W. en N. W. hoeken, is breed en 
(liep. In het Zuidgedeeltc ligt, midden in do 
straat en door een onderzeeschen rug van on
geveer 200 M. diepte met Bali en Lombok 
verbonden, het hooge, steile eiland Noesa Bësar, 
waarvan de bergen alleen aan de Noordkust 
glooiend naar zee afloopen en dat aan de N.W.

zijdo nog twee lagere eilanden heeft. Ankeren 
in de straat is slechts mogclijk in het Zuid- 
gcdeelto langs den wal van Lombok. Na straat 
Alas, is deze straat te verkiezen boven de andere 
tusschen de Kleine Soenda-eilanden. Van om 
de Noord verkent men zich aan de pieken van 
Bali en Lombok, van om de Zuid aan de beide 
hooge bergen van Noesa Bësar en aan den 
lageren Tafelhoek van Bali en het bergland 
van Z.W. Lombok.

In den Z.O. moesson is het van zonsopkomst 
tot den middag veelal stil of staat een zwakke 
Zuidelijke koelte door, die op den achtermiddag 
aanwakkert, aan de Balizijde van het vaar
water omloopt naar het Z.O., aan den Lombok - 
wal naar hot Z.Z. W. en des nachts stijf doorstaat. 
Als regel loopt de stroom om de Zuid in dien 
moesson bijna dubbel zoo lang en dubbel zoo 
snel als om de Noord en bij springtij kan do 
eerste tusschen Noesa Bësar en Bali tot II KLM. 
per uur bedragen, dikwijls loopt die stroom 
daar dagen achtereen om de Z.W., terwijl deze 
langs Lombok geregeld kentert. Onder dezen 
laatsten wal loopt do N.lijkc stroom veelal om 
de N.W. en langer en die om de Zuid met minder 
kracht dan midden in de straat of langs Bali.

Voor zeilschepen duurt de reis door de straat 
in dezen moesson om de Noord gewoonlijk 
eenige dagen en die om de Zuid gewoonlijk 
nog geen etmaal; het is evenwel voorgekomen, 
in April, wanneer do moesson laat doorkomt, 
en in October, wanneer deze vroeg afgaat, 
dat te vergeefs werd getracht de reis te vol
brengen.

In den N.W. moesson komt de wind veelal 
uit het N.W. on heeft men in den Noordingang 
soms hevige buien met een hooge zee. Omtrent 
den stroom in dezen moesson heeft men veel 
minder gegevens dan voor dien in den Z.O. 
moesson; die om de Noord is sterker en loopt 
langer dan die om de Zuid, vooral aan de Bali- 
zijdo is deze krachtig on veroorzaakt, dicht 
onder de Z. O. kust, een neer, die door 
rafeling afgescheiden is van den hoofd
stroom. De reis om do Noord duurt nu ge
middeld één dag, die om de Zuid gewoonlijk 
eenige etmalen.

In het Zuid gedeelte van de straat heeft 
men, bij sterken Z. lij kon stroom, hevige stroom- 
rafelingen, welke bezuiden Noesa Bësar soms 
tot hooge, wilde, op branding gelijkende zee 
worden; tusschen dit eiland en Bali valt men 
soms van de eene rafeling in de andere.

De stroom uit de straat is tot ver daarbuiten 
merkbaar. — Zie Zeemansgids, deel V.

LOMPOBATANG. Zie BONTHAIN (PIEK 
VAN).

LONDÉ, LONDEI. Zio VAARTUIGEN.
LONDOK.Soendaneeschonaain voorde boom- 

hagedis Calolcs cristatellus Kuhl, uit de farailio 
der Agamidfie. (Zie aldaar en ondor BOENG- 
LON.) • r

LONG IR AM. Standplaats van den controleur 
der onderafdeoling Boven-Maliakam, afdeeling 
Samarinda, residentie Z. O. afdeeling van Borneo, 
met eenig garnizoen. Er zijn Chincescke en 
Bandjareeseho handolaren gevestigd, die be
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langrijken handel in bosclvproductendrij 
de bovenstreken, CA f/’ v *'*

LONGKEBILA. Naam door do Toradja 
op Celobes gogo ven aan de boomhagedis, ;
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werd in 1874 door Van Schelle nagegaan (Jaarb. 
Mijnw. 1876. I). Het looderts komt hier ge
ïsoleerd voor als nesten op spleten in kalksteen 

is duidelijk metasomatisch; de totale hoe
veelheid werd op 1200—1500 K.G. geschat.

Tijdens den Padri-oorlog smolten de inlan
ders zelf lood uit om kogels te gieten; ook 
toen schijnen voornamelijk lood erts-bevattende / 
nesten in den kalksteen voor dit doel gediend/, . 
te hebben. — c) In Jaarb. Mijnw. 1014, ver- i‘ 
handelingen, 2e gedeelte bericht J. W. H.
Adam over een loodglansvoorkomen bij Loe- 
boek Soelasili (Sum. Westk.) waar het erts 
ingestrooid voorkomt in kwart slonzen in een 
breccieaehtigen andesiettuf. — d) over een 
voorkomen van loodglans in de residentie Soe- 
rakarta op Java berichtte S. J. Vcrmaes in 
„de Ingenieur” van 1912 blz. 552; het komt 
voor ten zuiden van Tirtomojo in de afdeeling 
Wonogiri; — c) de vrij belangrijke vindplaats 
van loodglans op N.W.-Flores, even benoor
den Laboean Badjo, vlak aan zee, in 1909 
ontdekt door Pr. J. J. Pannckock van Rheden; 
onbeduidender en iets verder van zee verwijderd 
de vindplaats op Midden-FJores op de Noord
kust, aan de Lowo (rivier) Sipi tusschen 
Maoetinda en Tondo, ontdekt door denzelfden; 
deze beide laatste vindplaatsen tevens m^t 
eenig zilvergehalte (Jaarb. Mijnw. 1911). t-

LOODSGELDEN. Zie bij HAVEN- EN AN- 
KERAGEG ELPEN.

LOODSMANNETJE. Zie MAKREELAOHTI- 
GEN.

LOODSWEZEN. Het loodswezen in Neder- 
landsch-Indië maakt deel uit van den Dienst van 
Scheepvaart. Pe havenmeesters zijn superinten
dent van het loodswezen in hun ressort, zij zijn 
bevoegd om bij ontstentenis van loodsen mede 
loodsdienst te verrichten. Loodsdienstcn zijn in
gesteld voor: Tandjoengpriok (Batavia), Soe- 
rabaja, Tjilatjap, Emmahaven (Padangj, de 

’Aroebaai (Oostkust van Sumatra), 8ain boe, 
Makasser, Palembang, de Oostkust van Borneo,
(erwijl een loodsdienst te Tarakan (Linkas) in 
voorbereiding is.

Tot regeling van eiken loodsdienst zijn be
palingen uitgevaardigd in plaatselijke regle
menten, terwijl een Algemeen reglement voor 
den loodsdienst in Ned. Indië de gemeenschap
pelijke bepalingen voor alle loodsdienstcn bevat .
(Ind. Stb. 1914, No. 222 jo, 19J6, No. 03)

Buiten het Ooster- en Wesler vaarwater naar 
Soerabaja, in Straat Malakka voor de Aroebaai, 
in straat Banka buiten de Palembangrivier 
en in straat Makasser voor de toegangen naar 
do Bnlikpapanhaai en de Koeteirivier treft men 
Joodsstationschepen aan, welke loodsen afgeven 
aan de uit zee aankomende schepen en opnemon 
van de schepen, welke naar zee gaan. Ook voor* 
het vaarwater naar Tarakan zal een loods- 
stationsschip worden uitgelegd (Ind. Stb.
1917, No. 203). Op dc andere loodsstations gaan 
de loodsen per stoom- ‘of motorvaartuig naar 
buiten om de schepen binnen te brengen en 
worden op die wijze buiten afgehaald van uii
ge brachte schepen.

Eigenlijk gezegde particuliere loodsen zijn 
er in Nederlandsch-Indië niet, daar de moge
lijkheid om als zoodanig een diploma te ver
werven ontbreekt ; wel bieden zich nog op afgele
gen streken somt ijds personen aan als wegwijzers.

Draco lineatus Baud. (Zie verder onder TJII JAK 
TëRBANG en onder— t.r. TJéTJAK 

AGAMIPAE).
LONTAR (mal.). Zie BORASSUS.
LONTOR (of GROOT BANDA). Een der

Banda-eilanden. (Zie aldaar).
LOOD, LOODERTSEN. Loon. Eigenschappen.
Het metaal bezit een blauwgrauwe kleur en 

sterken glans, dien hot aan de lucht spoedig 
verliest; het is zeer week en plet baar, daaren
tegen weinig taai en rekbaar. Het Sp. Gew. 
schijnt tusschen 11.25 en 11.4 te variecrcn; 
liet. smeltpunt ligt bij 334°.

Loodertsen. Natuurlijk voorkomen. Gedegen 
lood is wel in de natuur aangetroffen, doch 
steeds onder bijzondere omstandigheden en 
in kleine hoeveelheden; ook uit Indië zijn vind
plaatsen ervan bekend gemaakt, hoewel het 
bij deskundig onderzoek nooit ter plaatse werd 
gevonden. (Zie Jaarb. Mijnw. 1872. I. 261 en 
1S74 I. 163). Verreweg bet voornaamste erts 
is galeniet of loodglans (zwavellood), waaruit 
het meeste metaal door roosten gewonnen 
wordt en dat vooral in de primaire ertszone 
der gangen aanwezig is; ondergeschikt, en 
meest alleen in de geoxydeerde dagzoomen 
der gangen, vindt men ccrussiet of witlooderts 
(koolzuurlood), anglcsiet of lood vit riool (zwa- 
velzuurlood) en eenige andere. Het hoofderts 
bezit dikwijls een gehalte aan zilver, dat tot 
1/a % (zelden daarboven) stijgen kan.

Geografisch voorkomen. Zooals reeds bij KO
TER werd opgemerkt, komen koper-, lood- 
en zinkertsen dikwijls tezamen, en ook met 
goud- en zilverertsen voor, — zijn de vind
plaatsen van koperertsen dus niet zelden tevens 
die van loodertsen (met name waar het erts- 
snoeron of -gangen betreft) en is evenals bij 
koper nog geen voorkomen in Indië ontdekt, 
dat tot exploitatie van het looderts aanleiding 
heeft gegeven. Wel zijn twee concessies ver 
leend, waarvan de winning van loodglans het 
hoofdobject zou uitmaken, ui. Charlotte (1893) 
in het landsehap Goenoengtaboer en Boekit 
Pondok (1902) in Boeloengan, beide in Oost- 
Borneo; — op dc eerste werd nooit gewerkt; 
op de tweede exploreerde men geruimen tijd, 
doch het bleek ten slotte, dat het voorkomen, 
hoewel in-den aanvang vrij rijk, te weinig uit
gestrektheid bezat voor een behoorlijke ont
ginning. De concessies zijn beide vervallen.

Van vindplaatsen, waar alleen loodglans 
voorkomt of waar dit erts ten minste ver in
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de meerderheid is, zijn de volgende te noemen: 
a) Merau in het landsehap Kundawangan in 
Z.W.-Borneo; het werd hier in 1871 door in
landers gevonden en het monster te .Batavia 
onderzocht (Jaarb. Mijnw. 1872. I; J874. I). 
Een onderzoek ter plaatse door Le Roi (1878) 
bracht aan het Jicht dat het erts zoo goed 
als geheel door een Chinees was weggehaald 
en te Singapore verkocht: reeds hieruit volgt, 
dat het voorkomen van weinig belang was; 
de vindplaats lag in kleisteen, het erts was 
vergezeld door wral zinkblendc (Jaarb. Mijnw. 
1880. II). — Ook op andere plaatsen ter Wcs- 
terafdceling van Borneo, vooral in de Chi- 
neesche districten, zijn geringe hoeveelheden 
loodglans gevonden (Ibid. 1883 en 1884), — 
V) de rivier Talang, ten zuiden van Soengei 
Aboe, distr. Alahan Pandjang, Sum. Westk.

5
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Bij Kon. Besluit van G Februari 1915 No. 110 
(Ind. Stb. No. 327), is bepaald, dat Ned.-Indiö 
niet verantwoordelijk is voor de daden en ver
zuimen gepleegd door tot de uitoefening van 
den loodsdienst bevoegde personen. Zie ook 
BEBAKENING, KUSTVEKLICHTING 
LOODSWEZEN, c/1 ,, /. & {C,

LOOIMIDDELEN. Een groot aantal plantaar- 
dige materialen kan dienen om te looien, dus 
om de spoedig bedervende en weeke verscho 
dierenhuiden in duurzaam, lenig en voor water 
moeilijk doordringbaar leder omtezetten. 
Het gemeenschappelijk kenmerk der plant
aardige looimiddelen is een hoog gehalte aan 
looizuren (tannine’s): lichamen, die alle met 
eiwit en lijm onoplosbare verbindingen aan
gaan, sterk adstringccrend (samentrekkend) zijn, 
en met ijzerzouten zwartblauwe of zwartgroene 
neerslagen (inkten) geven. De oudst bekende 
looimiddelen zijn eikenbast en galappels, met 
—1- 10 en (50 % tannine. In de Indische flora zijn 
een groot aantal tannine-rijke plantendcelen: 
basten, wortels, bladen, vruchten, die als looi
middelen zouden kunnen dienen en deels daar
voor ook in de praktijk gebruikt worden. Bij 
verschillende planten is zulks in deze Encyclo- 
paedie vermeld. Vooral komen voor Java als in- 
hcemsehe looimiddelen in aanmerking de bast van 
të-iggoeli of trënggoeli en boengboengdèlan (beide 
soorten van Cassia) en de bast van pilang (eenc 
.Jcacüi-soort). Ook de basten der Indische rhizo- 
phoren (Brugiera en Rluzopliora, zie aldaar) en de 
vruchten der Terminalia-soorten (myrobolanen, 
zie aldaar) zijn rijk aan looizuur. Een meer 
kostbaar looizuurmatcriaal is de gambir (zie 
aldaar). Uit andere gewesten naar Indië over
gebrachte looistof-planten zijn o.a. do Wcst- 
Indischc „divi-divi” en de Australische „wattlc” 
(Acacia decurrens Willd.).

Literatuur: Looistofbasten en -extracten van 
Ned.-Indië, door S. H. Koorders, in Teysmania 
IV, afl. 5.

LOOPHOENDERS. Deze merkwaardige vogels 
leggen hunne eieren in het zand of in een hoop 
bladeren bij elkander: zonnewarmte en warmte 
van den bodem doen de jongen zonder hulp der 
ouders uit het ei komen, geheel bevederd on 
bijna terstond na de geboorte in staat om te 
vliegen. De volgende geslachten van de familie 
der L o o p h o e n d o r s, Megapodidac, zijn in 
den Ooat-lndischen archipel vertegenwoordigd: 
Megapodius, ICulipoa, Tal eg alt us, Aepypodius 
en Megacephalon. Van liet soortenrijke geslacht 
Megapodius noomen we M. duperreyi van 
Flores, Lombok, Aroe- en Kei-eilunden, Nieuw- 
Guinca, Australië en tusschengelegen eilanden: 
zij zijn leikleurig, doch staart, vleugels, achter
rug en kuif bruin; zij leven in do boxschcn nabij 
liet zeestrand, vliegen slecht, loopen snel: zij 
eten beziën, zaden en vruchten en leven onge
zellig; zij bouwen rcusaehtigc pyramidale nesten, 
10 tot 15 voet hoog, bestaande uit zand en 
bladeren, die door den tijd in humus verande
ren ; op eene diepte van 5 voet worden de grooto 
eieren in dezen hoop gelogd, in ieder gat écu ei; 
door broeiing Van de bladaarde worden de 
eieren uitgebroeid. Megapodius freycineti van 
do Molukken on West-Nieuw-Guinea is donker 
gekleurd; ook hij bedekt de eieren met doodo 
bladeren en zand, waar zij door de vochtige 
ontbindingswarmte worden uitgebroed, waarna

de jongen onmiddellijk loopen kunnen. Eulipoa 
Wallacei van Halmahóra, Batjan, Ternate, 
Boeroc, Cerain ch Amboina heet bij de inboor
lingen o]» Ternate Mamoa; Von Rosenberg 
wijst op do overeenkomst van dezen naam met 
M o a, den welbekenden uitgestorven 
vogel van Nicuw-Zceland. Talegallus cuvieri 
van West-Nieuw-Guinea, Salawati, Misooi en 
Halmahóra is bruinzwart gekleurd, snavel oranje 
rood; naakte huid aan beide zijden van kop en 
hals roodbruin; weinig verschillend zijn T. fus- 
cïrosiris van Zuid-Nieuw-Guinea en de Aroe- 
eilanden; T. jobiensis van Jobi, Oostelijke Geel- 
vinkbaai, en Zuidoost-Nieuw-Guinea. Bij Aepy
podius zijn kop en hals bijna geheel naakt, met 
vlecsehachtigc ornamenten op den kop en aan 
den hals: A. Bruyni van Waigeoe. De Maleo (Zie 
aldaar), Megacephalon maleo van Noord-Celebes 
en de Sangi-cilanden met naakten hals en kop, op 
het achterhoofd een grooten knobbel, vanwaar 
ook de naam Ham er vogel; bovendeden, 
zijden van ’t lichaam paarsachtig bruin bij zwart 
af, borst en buik roodachtig wit, pooten rood; do 
groote eieren worden op de wijze der andere 
Loop hoendors uitgebroed.

LOOPKEVER. Zie TORREN.
LOOS (POELOE). Eilandje gelegen op on

geveer 3 mijlen van het havenhoofd van Tan- 
djoengPinang(Riouw), vlak tegenover het residen- 
tiehuis. Het werd in 1S2S door den onderkoning 
Radja Djafar afgestaan aan den resident Elout, 
die het reeds het volgende jaar aan het Ned. 
Zend. genootschap in eigendom overdroeg, ten 
einde den zendeling Wentink een eigen stand
plaats te bezorgen. Onder diens leiding werd het 
toen onbewoonde eiland gekoloniseerd en tot vrij 
hoogen trap van welvaart gebracht; na zijn ver
trek geraakte het werk in verval en thans is het 
eilandje, dat overigens ongecultivccrd en onbe
woond is, con quarantaine-station.

Zie H. 0. Klinkert in T. v. Ned.-Indië, 1S69, I, 
bl. 442 en Ibid. II, bl. J20.

L0PI. Zie VAARTUIGEN.
LOPIS (jav.). Zie HARING.
LOQUAT. Mogelijk Japansche naam voor 

ERIOBOTRYA. (Zie aldaar).
L0RANTHUS. Plantengeslacht der Loran- 

thaceecn met vele soorten, die op verschillende 
plaatsen als inlandseh geneesmiddel in gebruik 
zijn. Het zijn woekerplanten, na verwant met de 
Europecsche vogellijm (Mistletoe),met groene bla
deren. De zaden kiemen op de boomtakken en do 
jonge plant hecht zich vasten leeft ten koste van 
den boom.Sommige boomen, b.v. Parkiaspeciosa, 
hebben zeer van de parasiet te lijden. Do 
vruchten worden door vogels gegeten en de 
klevorigo zaden komen op deze wijze op de 
takken terecht. Inl. namen zeer talrijk, o.a. 
Bënaloo of Binaloe, Ivajoe pindah, Tahi boe- 
roeng (mal.), Këmadèh, Këmadéjan, Ivömla- 
déan (jav.), Tahi manoek(soEND.), Kajoo pooli 
(mak.).

LORENTZ-RIVIER. Vroeger „Noord-rivier” 
genaamd, is de middelste van de drie in do Fla- 
mingobaai uitmondende rivieren; deze rivieren 
hebben tezamen één mond. De meest Noordclijko 
is de Noordwestrivier (zie aldaar), de meest Zui
delijke de Oetocmboewcc (zie aldaar). Do Flarnin- 
gobaai ligt aan do Zuidkust van Niouw-Guinea op 
ongeveer 5° 25' Z.B. en 137° 55' O.L. Rechts 
vallen in de Lo rent zri vier de Bibis- en Varen -
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Samapoera”, gelegen in de desa Toelakan. (Zie 
wat hieromtrent gezegd wordt bij de afdceling 
Patjitan).

De klappercultuur is in dit district de laatste ja- 
ren zeer uitgebreid.^.

LOSARANG. District, vrpeger van het groote- 
particuliere land Kandanghaoer, thans (na aan
koop daarvan door het Gouvernement op I Juli 
1910) van dc contróle-afdeeling Kandanghaoer 

Indramajoe-West, met hoofdplaats Losarang. 
Het was vroeger de standplaats van den admi
nistrateur van genoemd land en hier bevonden 
zich dan ook de rijstpcllerijen on uitgebreide pak
huizen, om de rijst op te schuren. Van hieruit 
wordt de rijst met prauwen langs de Socngci Toe
wan (een door den landheer gegraven kanaal) 
naar zee vervoerd en vervolgens in do schepen 
voor Europa geladen.i)

LOSARI. District van dc contróle-afdeeling 
Sindanglaoet, regentschap, afdceling en residen
tie Chcribon, het oostelijk deel der laagvlakte 
innemend, met eene oppervlakte van 208K.M2. 
Het district telt 50 desa’s met 122.000 inwoners, 
w.o. ongeveer 120 Europeanen, 3300 Chineezen 
en ruim 200 Arabieren. De hoofdplaats is Tjilë- 
doek Koelon.Men vindt in dit district vijf suiker
fabrieken.

LOSARI (TJI). Rivier op Java, op dc grens 
van Chcribon en Tëgal. Zij heet in haar boven
loop Tji Sanggaroeng of Tji Sënggaroeng, en 
wordt eerst na opname van de Tji Tjangkolak en 
het betreden van de vlakte van Losari Tji Losari 
genoemd (zie verder bij SANGGAROENG). De 
Losari werd vroeger (echter ten onrechte, zie 
bij CHERIBON Deel I, blz. 474) gewoonlijk ge
noemd als do grens van het Soendaschc en het 
Javasehe taalgebied.

LOSÈR (GOENOENG). Een nog weinig onder
zocht gebergte, onderdeel van het Barisan-gc- 
bergte op Sumalra in het gouvernement Atjèh 
en Ondcrh. Het is de hoeksteen tusseben de Alas- 
landen, Gajo Loeös en Laboh Adji. Het verheft 
zich tot aanzienlijke hoogte en is een van do ge
weldigste bergmassa’s op Sumatra. Het staat op 
een uitgestrekte, ongeveer 2000 M. hooge lm- 
sis van leigestcenten en verheft zich daar ruim 
1500 M. boven. Hoewel de rivieren, welke 
hier ontspringen, zooals Kroeüng Soeso, Woi ui 
Gandir, Woi ni Hilang, Kampong en Lawe Agoe- 
sön, benevens cenige rechterzij rivieren van do 
Alasrivier zich straalsgewijze van het middel
punt verwijderen, evenals zulks bij vulkanen 
geschiedt, hebben wij hier toch niet met een vul
kaan te doen, maar met een gebergte-massief, 
dat uit een menigte even wijdigo ketens bestaat en 
waarop zich talrijke toppen verheffen. Vier daar
van bereiken een hoogte van respectievelijk 3520, 
3505, 3424 en 3168 M. Waar alle genoemde 
rivieren groote hoeveelheden andesiot meeslepen, 
schijnt hot zeker, dat de Goenoeng Losèr een 
andesiot-gebergto is uit den tertiaiien tijd.

LOSONI. Rustplaatsje aan do Oostkust van 
Celebes (zie CELEBES d. do Zuidoostorm. Dl. I» 
blz. 458).

LOTEN (JOHAN GIDEON). Ging als onder
koopman in 1731 naar Indië; werd spoedig aange
steld als fiscaal van Java’s Noordkust met stand-

(later genoemd v. d. Sandc-) rivieren, links do 
Dumas- en Reiger-i’ivieren.

De hoofdrivier kan met een klein stoomschip 
60, daarna met een stoomslocp nog ruim 20 
mijlen (1 z.m. = ± 1850 M.) opgevaren worden. 
Dc oevervegetatie, hier en daar afgebroken door 
een al of niet bewoonde kampong, is eentonig, 
de bodem is drassig; kakatoea’s, jaarvogels en 
ijsvogels worden hier veel aangetroffen, ook 
enkele paradijsvogels.

De Lorentzrivier ontspringt op de uitloopers 
den Wilhelminatop (4750 M.), gelegen in het

een antasan

zee-

cn

van
Nassaugebergte (zie aldaar). Door 
staat deze rivier in verbinding met dc Oetoem- 
boewee.

Het is langs deze rivier, dat voor het eerst door 
Europeanen een sneeuwtop bereikt en beklom
men werd (de bovengenoemde Wilhelminatop). 
Het was de 2o Lorentz-expeditie, die in 1909 
daarin slaagde.

LOROK. Een doesocn op ongeveer 40 K.M. af
stand van de stad Palembang gelegen, bekend ge
worden door de lijdensgeschiedenis van den groo- 
ten weg, die naar deze doesoen „Lorokweg” 
wordt genoemd. De groote weg ter hoofdplaats 
Palembang loopt op den linker Moesi-oever 
tot tegenover de, mede binnen de grenzen dier 
stad op den rechter Moesi-oever gelegen, doe
soen Knrtapati (waar thans het begin-station 
van de Zuid-Sumatra spoorlijn zich bevindt). 
Van daaruit ging een smalle kampongweg over 
in een slecht onderhouden binnenweg, door een 
moerassige streek loopende, en in den West
moesson veelal onder water staande, in do 
richting der doesoen Lorok, van waar een 
voldoend breede, onverharde, aarden baan naar 
Ma. Enim leidt. Aangezien deze landweg van 
Palembang tot Lorok, dus over een lengte van 

24 K.M., voor het verkeer onbruikbaar was, 
werd de reis tusschen die twee plaatsen steeds 
te water gedaan langs de Kramasan waarvoor per 
stoom- of motorvaartuig drie en per prauw 
dubbel zooveel uren noodig waren.

Er bestond zelfs ook geen geregelde verbin
ding te water. De oorzaken der bestendiging 
van zulk een groote verkeersstoornis moeten 
gezocht worden in gebrek aan geld en arbeids
krachten, terrein bezwaren in het moerassige 
laagland en het feit, dat de eerste 7 K.M. 
vallen binnen de grenzen .van de gemeente 
Palembang, en voorts mede in de langen tijd 
gehuldigde opvatting dat het verkeer van dc 
hoofdplaats Palembang met de binnenlanden te 
water voldoende verzekerd kon worden geacht. 
Het verbeteren en voor automobielverkeer 
geschikt maken van dezen Lorokweg (over 
een lengte van -j- 24 K.M.) duurde van 1908 tot 
in het laatst van 1914, en kostte ^ f 350.000. 
De binnen dc gemeente Palembang liggende 7 
K.M. kwamen het laatst gereed.

LOROK of LOROG. District vormende het 
oostelijk deel van de contróleafdeeling, de afdee- 
ling en het regentschap Patjitan, residentie Ma- 
dioen en dus tot het Zuidergebergte behoorend 
met eene oppervlakte van 287 K.M2. De stand
plaats van het districtshoofd is dc desa Ngadi- 
radja. Het district telt 3 onderdistricten met 
38 desa’s en had einde 1905 eene bevolking 
van 48000 zielen. Nabij de onderdistricts- 
hoofd plaats Toelakan is de druipsteengrot 
Ngimbang, ter plaatse meer bekend alsdc „goewa
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plaats Scmarang, keerde 1741 naar Batavia te
rug, was van 1744 tot 1750 Gouverneur van Ma- 
kasser. Op zijn last kwam een fraai geteekendc 
kaart tot stand

van
het eiland Celebes, in 19van
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bladen, vervaardigd door den Boekhouder Jcan 
Michiel Aubert, Malcisch translatcur; thans in do 
collectie Bodel Nijonhuis te Leiden. Droeg in 1750 
het beheer van het gewest over aan zijn opvol
ger Oorn. Rosen boom bij een memorie van over
gave, welke is medegedeeld door Mr. J. A. Grothe 
in Berigten van hot Historisch Genootschap, deel 
V, 1853. In 1750 benoemd tot raad extraordi- 
naris, in 1751 belast met een zending naar het 
Hof te Bantam on in 1752 benoemd tot gouver
neur van Ceylon. Van Ceylon ging Loten als 
Raad-ordinair van Indië naar Batavia. In 1758 
repatrieerde hij als admiraal der retourvloot, 
vestigde zich te Fulham bij Londen, later in zijn 
geboorteplaats Utrecht, waar hij 25 Febr. 17S9 
overleed.

Zelf hield Loten zich bezig met het teekenen 
van Indische dieren of liet teekeningen daarvan 
door anderen (o.a. door De Bevere) vervaardigen 
en maakte bij die platen „Aanteekeningen”; ook 
schonk hij in 1740 reeds, bij een uitstapje van Se- 
marang naar Oengaran, bizondero aandacht aan 
do oudheden op den G. Oengaran(Gëdong Sünga).

Zie Prof. Veth, Kroniek Hist. Gen. 1860, p. 
107—131; Robidé van dor Aa Bijdr. Kon. Inst. 
4, V (1881), p. 49—53; P. J. van Houten, in 
Bulletin Kol. Museum no. 34 (1906), p. 71—76, 
met 2 afbeeldingen; en dr. A. J. Sirks, Indisch 
Natuuronderzoek (1915), p. 68—69.

LOTERIJEN. Zie BELASTINGEN. Dl. I, blz.

„wind-roos”), het lotus-zaadbed (do vrucht- 
bodem, zondor bloembladen). Zelfs leeft deze 
heiligo Indische roode lotusbloem voort in het 
ciborium, den breeden gebombeerden kelk der 
R. K. Kerk, waarin do hostie wordt bewaard.

Do tweede, Nymphaea caoruloa Sav., thans 
in den Index Kewensis hernaamd Nymphaea 
stellata Willd., Skr. utpala, aan Wishnoe door 
do Indiërs toegewijd (wiens heiligo klour hot 
Donkerblauw is), de blauwe dag-lotus, was 
daarentegen do in Egypte inheemsche en meest 
heilige bloem; die, met haar even regelmatige 
doch spitser bloembladen, en haar veel meer 
opstaanden en gesloten kelk, geboorte gaf 
aan het Egyptisch bloem-kapiteel, en aldus 

t weer invloed uitoefende op het latere Korin- 
thisehe en Romeinscho blad-kapiteel; misschien 
zelfs op den R. K. calix, den. (gewonen) 
miskelk. In Voor-Indië en op oud-Java heeft 
do smalbladige blauwo lotusbloem (met sten
gel) het niet verder gebracht dan tot een 
embleem bij Wishnoeïtiseho beelden, of bij 
sommige Mahayanistische met Wishn. invloed.

De derde echter, Nymphaea Lotus L., Skr. . 
kumxida, aan £iwa toegewijd, den God des 
Verderfs en van den Nacht, die immers ook 
een maansikkel (wassenaar) als embleem voert 
(vooral bij zijn zoon Gane9a steeds aanwezig), 
en wiens heiligo kleur het Wit is, heeft het, 
als nacht-lotus, minder tot gewijdheid in beeld 
gebracht. In Egypte gaf de bloemknop geboorte 
aan het gesloten, zgn. knop-kapitecl, symbo
lisch vooral toegepast bij graven. Doch in ons 
Indië, wanneer lotus-planten bij een Qiwa-beeld 
dienst doen, zijn het Nelumbia ; hoezeer op 
Bali thans het Wit nog rouwkleur is gebleven 
(verg. V. d. Tuuk’s Wdb., IV, 1912, p. 178).

In overeenstemming hiermee, wordt in het 
Oudjav. lofdicht op koning Hajam Wooroek 
van Madjapahit, den Nagarakërtagama van 
1287 £aka = 1365 A.D., in Zang XXII vs.
1 verhaald hoe do koning aan het Zuiderstrand 
in het Probolinggosclio verpoosde „nabij een 
meer met (blauwe) lotussen (sarasidja) en 
waterrozen (taraté), allo in bloei”; maar wor
den in Zang VII, vs. 1, ter verheerlijking van 
den Vorst, do „opgetogen goede” menschen 
vergeleken met „waterrozen” (pangkadja), maar 
do „boozen”, die „hun aanzicht niet vertoo- 
nen” vergeleken met (witte) naclit-lotussen 
(koemoeda); zio Prof. Kern’s Verspreide ge
schriften, Vil (1917), p. 298—299, on 264— 
265. En reeds circa zes eeuwen vroeger word aan 
don Möndoet aan den N.O. of rechtor binnen
kant van hot portaal naar het sanctuarium 
een engel geboiteld met één (aan den vorm 
herkenbaren) knop van Nelumbium, symbool 
van Brahma; doch aan don Z.W. of linker 
binnenkant, twoo engelen met elk een (scherp 
herkenbare) Nymphaea-bloem, symbolen van 
resp. Wishnoo on Qiwa; dio allo drio aan
zweven, om den Boeddha in ’t allerheiligste 
hulde to brengen. Het beeld in den bovenge- 
noemdon Nagarakërtagama, Zang LXXXIII vs. 
1, waar do Vorst eerst met de Maan wordt 
vergeleken, en dus waterrozon (padma) als 
boosdoeners, en witto lotussen (koemoeda) als 
„do goedon” ten tooneele komen, o.c., VIII 
(1918), p. 95, is enkel valscli vernuft.

Do moeilijke vraag of Nelumbium, kort na 
den tocht van Alexandor naar Indië, door

'
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LOTTO. Plaatsje gelegen bezuiden Menado, 

district, afdeeling, residentie van dien naam, 
op den weg naar en in de buurt van den berg Lo- 
kon, met een vergezicht op den Klabat en bekend 
door de teelt van groenten, vruchten, hoenders 
enz.

LOTUS. Bij den naam „lotus” moet scherp 
onderscheid worden gemaakt tusschen het ge
slacht Nelumbium, waartoe de roode (rosé) en 
het geslacht N ymphnea, waartoo o.a. do blauwe 
on de witte lotusbloem behooren. De eerste is do 
heiligo Indische lotus, met breede bloembladen, 
Holl. „waterroos”; de tweede is de heilige 
Egyptische, met smallo bloembladen, die, 
evenals do heilige Indische, een dagbloem is; 
do derde is eveneens een smal-bloembladige 
lotus, ook hoi lig in Oud-Egypte, dio echter een 
nachtbloem is. Afgezien van dit verschil in 
bloem, stoken bij Nelumbium do schild vormigo 
bladeren met een deel van den steel buiten 
water uit, en de langgesteelde bloemen even
zeer ; terwijl bij do Nymphaca's bladen en 
bloemen op het wator drijven. Voor het ver
schil in vruchtdoos, omgekeerd-kcgolvormig bij 
N clumbium, rolrond (als een papa verhol) bij Nyvi- 
phaea, zie do twee afbeeldingon ,'n E. B. Havoll’s 
Ancient and Tuedieval architocturo of India

i

I

I

(1915), p. 59—60.
Vandaar, dat do eerste, Nelumbium specio- 

sum Wilkl. (of ook Nelumbo nucifera Gaortn.), 
Skr. padma, aan Brahma was gewijd, wiens 
heilige kleur hot Rood is; en dat de bloem het 
motief heeft geleverd voor alles wat in do 
Voor-Indische en Oudjavaanseho plastiek door 

eenvoudig „lotus”-motief wordt genoemd.

!:

ons
Do breed blad igo rosé bloem met haar rnork- 
waardig-geometrischon vruchtbodcm gaf door 
haar schoonheid en regelmaat geboorte aan don 
lotus-troon, het dubbele lotus-kussen, do lo- 
tus-zonnebloom (het denkbeeld weer van onze
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Sumatra’s W.kust, alsmede de afkondiging van 
bepalingen op do toelating van Luropeancn 

Oostersehc vreemdelingen. Nieuwe bepalingen 
het vorlecnen van concessiën voor den

een der eerste Ptolemaeën naar Egypte is 
overgebracht, bleef tot nog toe onbeslist; door 
de eetbare zaden in de (omgekeerd kegel
vormige) zaaddoos, do cyavni der Romeinen, 
onze „Egyptische boonen”, viel zulks licht te 
doen. In allo geval is de „waterroos”, die door 
Strabo (overl. ca. 25 A.D.) aanschouwelijk uit 
Neder-Egypte beschreven wordt — zie o. a. 

,.>-ï)r. Lulofs in Tijdschr. Econ. Geogr. VI, 1915, 
er reeds sinds eeuwen totaal ver

en
voor
aanlog van spoorwegen werden afgekondigd 

gedeelte van don spoorweg Batavia- 
Buitenzorg werd geopend; het stoomwezen werd 
georganiseerd en de post- en telegraafdiensten 
worden vereenigd. Nieuwe tarieven van in-, 
uit- en doorvoer worden bij de wet vastgestcld, 
de aanslag ei/de inning der landrente opnieuw 
geregeld, bepalingen afgekondigd voor de ex
ploitatie der houtbosschen en omtrent de ont
ginning van delfstoffen, terwijl het ontginnings- 
recht der inlanders nader geregeld werd. Ein
delijk zij nog vermeld de reorganisatie van 
den burgerl. geneesk. dienst en de opening der 
kweekschool voor inl. onderwijzers te Probo- 
linggo. Op het laatst van zijn bestuur kwamen, 
gelijktijdig met de reis van den algemeenen 
secretaris Mr. Levysohn Norman, conversies van 
communaal bezit in verscheidene gewesten op 
Java tot stand; op last van het Opperbestuur 
werd deze reis gestaakt.'''-^

LUCHTVAART. In Juli en Augustus 1890/' 
werden te Batavia en op Atjèh proeven genow', 

..men met een ballon-captif, welke blijkens het ; 
ter zake door den Majoor van den Gen. Staf 
Haver Droeze uitgebrachte rapport (Ind. Mik 
Tijdschrift 1890, 2e deel), wat het technisch 
gedeelte betreft, uitstekend slaagden. Desniet
tegenstaande werd voor de ontwikkeling van 
de luchtvaart in Indië niets gedaan, vóórdat 
daartoe de stoot werd gegeven door de in April 
1908 opgerichte Ncderlandsche Vereeniging voor 
Luchtvaart en wel voornamelijk door het lid 
van het Hoofdbestuur dier Vereeniging, den 
Luit. t. zee der 2e klasse A. E. Rambaldo.

en een

\
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dwenen; wat zeker niet voorinheomschheid pleit.

Op Java zijn do drie soorten van lotus wel 
door de Hindoes overgebracht; opmerkelijk 
is, dat de blauwe en witte lotus er meer in 
’t wild voorkomen dan de roode (rosé), en dat 
alle drie in den jongsten tijd vooral de berm-, 
slooten (parit's) langs de spoorlijnen tot groei
plaats hebben gekozen. Op het drogere Bali 
daarentegen wordt de lotus in |)Otten gekweekt ; 

toch V. d. Tuuk’s Kawi-Balin. Ned. Wdb.

!

zie
II (1S99), p. 746 i. v. toendjoeng. Deze laatste 
naam is overigens in het Mal. gelijkwaardig 
met ons „lotus” in algemeenen zin; terwijl 
taraté de het meest in ons Indië verbreide 
naam isvoorNclumbium. Zie ook NELUMBIUM.

G. P. R.
LOUDON (Jhr. Mr. JAMES). Geb. te ’s-Gra- 

yenhage 8 Juni 1824, overl. aldaar 31 Mei 
1900. Zoon van A. Loudon (in 1811 met de 
Engelscbcn op Java aangekomen, resident van 
Banjoewangi, daarna secretaris en wd. resident 
te Semarang, laatstelijk suiker- en indigofabri- 
kant op Java) en S. G. Valck. Promoveerde 
te Leiden 14 Mei 1846 tot doctor in de beide 
rechten en vertrok naar Jlatavia, waar hij 4 
Sept. 1846 aankwam. Daar vestigde hij zich 
aanvankelijk als advocaat en procureur; be
schouwd als bezittende het radicaal van ambt. 
lo klasse werd hij benoemd tot secretaris bij 
den Gouv. commissaris belast met het ont
werpen enz. van wettelijke bepalingen voor 
de Buitenbezittingen (18 Febr. 1S54) en spoedig 
daarna (22 Dec.) tot referendaris bij de aJge- 
meene secretarie. Met verlof naar Nederland 
vertrokken, werd hij werkzaam gesteld bij het 
Dep. van Koloniën, sedert 28 Mei 1859 als 
fungeerend Secretaris-Generaal en trad 12 Maart 
1861 als Minister van Koloniën in functie. 
Den lsten Febr. 1862 trad het Ministerie af, 
waarin hij zitting had; 11 Febr. d.a.v. werd 
Mr. Loudon benoemd tot Commissaris des 
Konings in Zuid-Holland, welke betrekking hij 
4 Mei 1871 met die van Gouv.-Generaal ver
wisselde. Te Batavia aangekomen op 31 Dec. 
1871 voerde hij het bestuur over Ned.-Indië 
tot 26 Maart 1875, nadat hij 17 Dec. 1874 op 
zijn verzoek eervol ontslagen was. In Neder
land teruggekeerd vestigde hij zich te ’s-Gra- 
venhage; 18 Febr. 1884 werd hij met het prae- 
dicaat Jonkheer in den Ned. adelstand verheven.

Het bestuur van den Gouv.-Generaal Lou
don is vooral belangrijk door het uitbreken 
van den oorlog met Atjèh en de beide expedi
ties, derwaarts gezonden. Eene rustverstoring 
te Benkoelen werd spoedig onderdrukt. Onder 
de gewichtige maatregelen, tijdens zijn bestuur 
genomen, noemen wij: de invoering van een 
wetboek van strafrecht voor inlanders en van 
politie-straf reglementen voor Europeanen 
voor inlanders; de regeling van het rechtswezen 
in Banka en de voorbereiding daartoe

Wijl haar streven ook in het belang der 
koloniën was en zij het voornemen had in 
Indië een afdeeling in het leven te roepen, 
werd aan voornoemde vereeniging, op haar 
daartoe in Mei 1908 gedaan verzoek, financicele 
steun uit de Indische geldmiddelen toegezegd, 
waarvoor op de begrooting voor 1910 voor de 
eerste — doch tevens ook voor de laatste — 
maal een bedrag van f 1000 werd uitgetrokkon.

De heer Rambaldo, die in zijne studie, ge
titeld „Mededeelingen betreffende de Lucht
scheepvaart” (Zie het 32e deel van de „Mede
deelingen betreffende het Zeewezen 1907) 
het nut van den kabelballon voor-Jeger en vloot 
in Indië had bepleit, vertrok in November 1908 
derwaarts aan boord van Jlr. M*. „De liuyter” 
en deed gedurende die reis vliegerwaarnemingon, 
waartoe het Dep. van Landbouw, Handel en 
Nijverheid hem de noodige instrumenten in 
bruikleen had afgestaan. Het Kon. Ned. Aard
rijkskundig Genootschap verklaarde zich be
reid de vereischte middelen te verschaffen om 
hem gedurende zijn verblijf in de tropen in 
staat te stellen de waarnemingen ter bestudce- 
ring van de verschijnselen dor hoogcre lucht
lagen in den Oosthoek van Java voort te zet
ten, als inleiding tot een door hem ontworpen 
exploratie-ballontocht over Nieuw-Guinea.

Na zijn komst in Indië was Rambaldo de 
ziel van de in Juli 1908 opgerichte Indische 
afdeeling van de Nederlandsche Vereeniging 
voor Luchtvaart, welke afdeeling echter slechts 
een kort bestaan had, tengevolge van de’ op-

o.m.
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richting in 1909 van een Ncclorlandsch-Indischo 
Voreeniging voor Luchtvaart, waarvan het 
hoofdbestuur te Batavia was gevestigd en die, 
behalve aldaar, begin 1910 ook afdeelingon had 
te Soerabaja, in Midden-Java en in Deli, met 
totaal ^ 600 leden. Deze vereoniging besteldo 
in Europa een volledig uitgeruste vrije ballon, 
van 1680 M.8, gaf een eigen orgaan uit, richtte 
een aëronautischen cursus in de practische 
meteorologie en in do theorie van het ballon
varen op en stelde do gelegenheid open om 
aan de door haar te organiseeren ballontochton 
te doen deelnemen door twee, door of namens 
do Commandanten van do Land- en van do 
Zeemacht aan te wijzen, personen. Als vergoe
ding voor dit laatste werd haar een subsidie 
uit de Indische geldmiddelen toogokend, waar
voor op do bogrootingen voor 1911 t/m 1915, 
op elk der afdeelingen IX (Oorlog) en X (Ma
rine) van het Ile Hoofdstuk een bedrag van 
f 1200 werd uitgetrokken. Voor het verleenen 
van geldelijken steun ten laste van de Indi
sche bogrooting aan do Nederlandscho Ver
eeniging voor Luchtvaart bestond toen geen 
reden meer.

Do eerste opstijging van de vrije ballon 
„Batavia” had plaats op 26 Januari 1910, 
onder leiding van don Franschen gediplomeer
den balloncommandant Lionel Marie, on werd 
gevolgd door verschillende andere ballontochten, 
meestal onder leiding van Rambaldo, die bij 
een dezer gelegenheden (5 Augustus 1911) 
het leven liet.

Na Ramboldo’s dood hadden geen ballon- 
trochton meer plaats en werd de belangstelling 
voor luchtvaartaangclogenhcden in Indië steeds 
minder; de Vereeniging voor Luchtvaart toldo 
begin 1915 nog slechts 31 leden, de afdeelin
gen Midden-Java en Deli waren toen reeds 
sedert eenigen tijd opgeheven en de afdeeling 
Soerabaja gaf geen teoken van leven meor. 
Onder deze omstandigheden besloot het Hoofd
bestuur op 20 Maart 1915 de vereeniging to 
ontbinden, den ballon met toebehooren aan 
hot Legerbestuur ten gcschcnko aan te bieden 
en de nog in kas zijndo gelden over te dragen 
aan het Koninklijk Magnetisch en Meteoro
logisch Observatorium.

Avialie/c. Do enkele demonstraties mot

gelijmde hout verbindingen voor do tropen en 
de wenschelijkhcid werd betoogd om de houten 
onderdooien te vervangen door stalen. Naar 
aanleiding hiervan werd aan de firma Do Brouc- 
kèro de levering van twee metalen tweedekkers 
opgedragen, waarvan de afwerking echter tij
delijk werd gestaakt op hot bericht uit Indië, 
dat do dorwaarts gezonden ééndokker niet vol
dood en weder naar hier verscheept zou worden 
en voorts, dat het vliegen in de tropen op on
overkomelijke moeilijkheden stuitte.

Van dit laatste was evenwel do Minister van 
Koloniën niet overtuigd; maatregelen werden 
getroffen voor de uitzending naar Indië van 
een ervaren vlieger, tegelijk met de beido voren
bedoelde metalen tweedekkers, waarvan de af
werking word voortgezet. In verband met dit 
voornemen van den Minister werd bij Gouv. 
besluit van 30 Mei 1914 no. 39 bij wijze van 
tijdelijkon maatregel bij het leger in Indië een 
proefvliegafdoeling opgericht, bestaande uit een 
commandant, twee officieren en twee onder- 
officieren-vliegtuigbestuurders, acht monteurs, 
hulp- en leerling-monteurs en vier Inl. mili
tairen.

Het uitbreken van den Europeeschen oorlog 
in 1914 was oorzaak, dat geen uitvoering kon 
worden gegeven aan vorenbedoeld voornemen 
van den Minister van Koloniën om een ervaren 
vlieger naar Indië uit to zenden en dat de beide 
intusschen af geleverd o metalen vliegtuigen ter 
beschikking van het Nederlandsche Dep. van 
Oorlog werden gesteld. Een dezer toestellen 
werd tijdens een storm in den nacht van 12 
op 13 September 1914 te Vlissingen nagenoeg 
geheel vernield, terwijl het andere als oorlogs- 
vliegtuig ongeschikt werd bevonden. Van uit
zending van metalen De Brouckère-materiaal 
werd toen voor goed afgezien. Omstreeks dien 
tijd werd een begin gemaakt met opleiding 
van Indiseho officieren tot vlieger in het 
militaire vliegkamp te Soestorberg.

Doordien het vrijwel uitgesloten werd ge
acht nog gedurende den oorlog vliegtuigen uit 
Europa te betrekken, zond de Indische Regee- 
ring begin 1915 twee officieren rechtstreeks 
naar Amerika om te trachten aldaar water
vliegtuigen aan te koopon, welke soort toestel
len toen voor Indië meer doelmatig werd 
geacht dan landvliegtuigen, wijl voor de laatste 
nagenoeg goon geschikte landingsterreinen aan
wezig zijn. Het gelukte aan bedoelde officieren, 
na grondige beproeving, twee Glen Martin 
water- tevens landvliegtuigen met Hall Scotfc- 
motoron aan to koopen, die in Indië zóó goed 
voldeden, dat reeds in December 1915 werd 
besloten, nog 12 dei'gelyke toestellen aan te 
schaffen, waartoe wederom een tweetal officie
ren naar Amerika word gezonden. Met de eerste 
toestellen van deze bestelling word in Indië 
teleurstelling ondervonden, doordien het ma
terieel der motoren minder deugdelijk was, 
doch thans (medio 1917) schijnt daarin afdoende 
verbetering to zyn gokomon; mag men de 
berichten in do Indiseho dagbladen gelooven, 
dan zijn ook do aanvankelijk bij hot vliegen in 
Indië ondervonden moeilijkheden overwonnen, 
want dio bladen maken gowag van goed ge- 
slaagdo vliegtochten, o. a. tusschen Batavia 
en Baiuloong. Vliegterreinen zijn of worden 
ingericht to Batavia, Kali Djati on nabij Ban-

.:
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!vliegtuigen door particulieren in Indië gegeven, 
worden hier stilzwijgend voorbijgegaan. In 
do Memorie van Antwoord op het Voorloopig 
Verslag der Tweede Kamer betreffende do 
Indische begrooting voor 1910 gaf do toen
malige Minister van Koloniën te kennon, dat 
hot denkbeeld om in Indië van Landswogo 
on in samenwerking mot do Nederlandsch- 
Indischo Vereeniging voor Luchtvaart proeven 
to nemen met vliegmachines en bestuurbare 
ballons ongetwijfeld ernstige ovenvoging vor- 
diendo. Na overleg met do Indische Rogeering 
werd daarop besloton drie vliegtoestellen voor 
het nemen van proevon in Indië aan to schaffen, 
naar aanloidig waarvan in Juni 1912 met de firma 
Do Brouckèro te Gcnok (België) oen overeen
komst word gesloten voor do levering van één 
ééndokker en twee tweedekkers. Do éóndelcker 
werd in November 1912 naar Indië ge zondon; 
do aflovcring van do twoedekkors had echter 
niet plaats, wijl van bovoegdo zijde do aandacht 
werd gevestigd op hot weinig doelmatige

,:
h:1 i Is
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Generaal voorloopig het opporbestuur dior bezit
tingen te voeren.

LUITEN ANT-GOUVERNEUR-GENER AAL.
Titel van den hoogen ambtenaar, welken do 
Koningin krachtens art. 4 Reg.-regl. aan den 
Gouv.-Generaal kan toevoegen en die bestemd is 
den landvoogd voorloopig op te volgen on in
middels zoodanig werkzaam te zijn als door 
den Koning of den Gouv.-Gcneraal zal worden 
voorgeschreven. Vóór de vaststelling van het 
thans geldende Reg.-regl. hebben verscheidene 
staatslieden dien titel gevoerd. Zij waren: A. 
A. Buijskes, die in 1806 tot Luit.-Gouv.-Generaal 
benoemd werd, met last om, als Daendels niet 
in Indië mocht zijn aangekomen, het bestuur 
van don Gouv.-Generaal Wiese over te nemen, 
on die in April 1808 door Daendels als Luit.- 
Gouv.-Generaal werd geïnstalleerd; de generaal 
H. M. de Koek, die eerst als Luit.-Gouv., 
sedert 4 Februari 1826 als Luit.-Gouv.-Generaal, 
was aangewezen den Gouv.-Gen. in geval van 
overlijden of vertrek voorloopig te vervangen en 
als Luit.-Gouv.-Generaal als hoofd der Indische 
Regeering onder den Comm.-Generaal Du Bus 
de Gisignies werkzaam was; voorts de generaal 
D. J. de Eerens, die 5 Sept. 1834 tot Luit.- 
Gouv.-Generaal benoemd werd en 5 Maart 1835 
als zoodanig optrad, terwijl J. G. Baud als 
Gouv.-Generaal ad interim het bestuur voerde.

Sedert de vaststelling van het Reg.-regl. 
is geen Luit.-Gouv.-Generaal meer benoemd.

LUMNITZERA COCCINEA W. et A., fam. 
Combretaceae. Kajoo pasir (mal.), Docdoek 
(jav.). Boomheester, in de mangrove voor
komend met fraaie roode bloemen. Do bladeren 
worden tegen de spruw gebruikt.^-'4--'-'-- ’ -

LUTHERSCH GENOOTSCHAP VOOR IN- 
EN UITWENDIGE'ZENDING (Ncderlandsch). 
Gevestigd te Amsterdam. Arbeidsveld: de Batoe- 
eilanden ten Westen van Suma'tra, waar het 
Genootschap twee zendingsposten onderhoudt. 
Zie verder ZENDING (Protestantsche).

LYCOPERSICUM ESCULENTUM Mill. Fam.

doeng, terwijl volgens do jongste mailberichten 
te Soerabaja een station voor watervliegtuigen 

- *->zal worden gevestigd.
_// LUCIA (ST.) BAAI, (Engelsch: Sibukobaai), 

l/f r- >' op de Oostkust van Borneo, tor hoogte van do 
\ , Ncderlandsch-Engelsclie grens, wordt gevormd 

. ‘ . door do bergachtige, Oost-West loopendo kust
' '--f &\ V van Engelsch-Borneo met' vele voorliggende

/ gevaren en de delta-eilanden vóór de rivieren
en kreken, welke benoorden de Sömbakoeng- 
rivier in zee stroomen. De kust van Nederlandsch 
Borneo is hier laag en begroeid met nipah en 
rizophoren, de groote, daarvóór liggende eilan
den Oost-Noenoekan en Sibetik zijn heuvel
achtig en zwaar begroeid. Midden over het 
laatste eiland loopt de grensscheiding. Van beide 
eilanden steken uitgestrekte zand- en modder- 
banken uit, waartusschen geulen toegang geven 
tot de rivieren; buiten die banken liggen eenige 
gevaren en loopt de bank vrij steil naar zee af.

De baai wordt bezocht door schepen, die 
kolen komen innemen, welke op Engelsch ge
bied worden gevonden aan den bovenloop 
van de Silimpoponrivier en opgeslagen aan 
de Westkust van Sibetik en van voldoende

4 c(/

i

kwaliteit zijn; ook hout wordt hier afgescheept. 
Zie Zeemansgids deel IV.

LUCIPARA-EILANDEN. Vier koraaleilanden 
samen op een groot rif gelegen in de Banda- 
zee, op 127° 37' O.L. en 5° 27' Z.B., hier en 
daar met geboomte begroeid, doch geheel on
bewoond. In 1837 strandde hierop het stoom
schip Willem I, dat den nieuwbenoemd  en Gou
verneur der Molukken De Stuers naar Ambon 
overvoerde. De Lucipara-eilanden ressortee- 
ren onder de onderafdeeling en afdeeling Am- 
boina van de gelijknamige residentie.

LUCIPARAPUNT. Modderkaap in het Oosten 
van de residentie Palembang, een weinig ten 
zuiden van de plaats, waar de Siloempoer in 
Straat Banka uitmondt.

LUFFA ACUTANGULA Roxb., fam. Cucur- 
bilaceae. Këtola (mal.), Bloestroe (jav.), 
Lèjor, Èmès (soekd.)., klimplant met 
5—7-loRbige, hoekige bladeren en groote gele 
bloemen, is bekend om de geribde cylindri- 
sche vruchten, van binnen met vruchtmoes, 
waar doorheen een netvormig vaatbundelweefsel 
loopt. Dit laatste wordt, na verwijdering van 
het vruchtmoes, gebruikt als luffaspons, lufEa- 
zolen enz. De plant werkt diuretisch, de rijpe 
vruchten zijn laxeerend; een afkooksel van de 
bladeren is een middel tegen uraemie.

LUIAARD. Naam door de Europeanen in 
den Indischen Archipel ten onrechte toege
kend aan den KOEKANG (Zie aldaar), wegens 
diens oppervlakkige gelijkenis met den Luiaard 
van Zuid-Amerika.

I
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Solanaceae, kruidachtige plant met kleine gelo 
bloemen en roode besvruchten, de bekendo 
Tomaten, TÖroeng bali (mal.), Ranti (jav.), 
die ook in Indië bij de spijsbereiding op veler
lei wijzen worden gebruikt. Sap van bladeren 
en vruchten is bovendien een inlandsch ge
neesmiddel.

LIJFWACHTENi''DRAGONDERS. Reeds 
tijde van G.G. Daendels hadden dc Sultan van 
Djokjakarta en de Soesoehoenan van Soera- 
karta ieder een uit Europeanen samengestelde 
„grenadier-lijfwacht” (zie N. I. Plakaatboek 
XV, blz. 05), die blijkbaar in 1817 reeds ver
vormd waren tot een „dragonder-1 ijfwacht” (in 
genoemd jaar toch werd de opperwachtmeester 
P. Wiese man benoemd tot 2en luitenant bij de 
lijfwacht-dragonders. Zie Louw,,De Java-oor- 
log.” Deel I, noot aan den voet van blz. 403), 
alhoewel in den Regeerings-almanak van 
voor ’t eerst de namen van de commandanten 
der detachementen lijfwacjit-dragonders zijn 
vermeld.

Bij de reorganisatie van de Cavalerie in 187.
Ind. Stb. no.

O. I. Kavallerie”,

i‘

ten

LUIPAARD. Zie PANTER.
LUIS. Zie TINGGI.
LUITENANT-GOUVERNEUR. De Nederland- 

scho vertaling van den titel Lieutenant-Gover- 
nor, gevoerd door Th. Stamford Raffles en 
J. Fendall, die tijdens het Engelsclie tusschen- 
bestuur onder het oppertoezicht van len Gou- 
vemeur-Gcncraal te Calcutta het eiland Java 
on onderhoorigheden bestuurden.

Is Luit.-Gouv, van ’s Rijks Aziatische be
zittingen trad in 1822 do generaal H. M. de 

oc op; als zóódanig was hij aangewezen in 
geval van overlijden of vertrek

1826

(K. B, van 16 Aug.
271) werden het „Regement 
de „Lijfwachten Dragonders” (2 detachementen, 
elk ter sterkte van 1 off., 39 man en 39 paarden) 
en de „Djajang Sekara” vereenigd tot „het

no. 75

van den Gouv.-
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Rcgement Kavallerio”. Do diensten van do 
Lijfwacht-dragondcrs, voornamelijk bestaando 
uit het betrekken van wachten, het vergezellen 
van do rijtuigen der vorsten en dor residenton, 
wanneer dezen Rogeerings-dépêchcs aan do 
vorsten overbrachten, het bewaren van de 
rust in do Kratons, hot oscorteoren van gevan
genen, enz., werden opgedragen aan detache
menten van hot regiment, die op gezette tijden 
door andero worden vervangen, ten eindo 
weder vertrouwd te geraken met den dienst 
bij de legerruitcrij. Voornamelijk om staat
kundige redenen worden, krachtens Kon. mach
tiging, bij Gouv. besluit, van 11 Juli 1882, no. 28 
(Ind. Stb. no. 192), in Djokjakarta en Soera- 
karta weder twee, elk op zichzelf staande deta
chementen Lijfwachton-Dragonders opgericht, 
elk ter sterkte van 1 luitenant-commandant, 
49 Eur. minderen on 40 paarden. In 1912 ech
ter (Kon. besl. van 5 Februari no. 71, Ind. 
Stb. no. 264) werden beide detachementen op
nieuw in de formatie van het leger opgenomen, 
onder don naam „Eskadron Lijfwacht Cava
lerie”; van dit eskadron, waarbij Europeanen 
en Inlanders zijn ingedeeld, was 1 peloton, onder 
den ritmeester-escadronscommandant, te Soe- 
rakarta in garnizoen, en 1 peloton te' Djokja
karta. Deze Cavalerie verrichtte dezelfdediensten, 
die vroeger door de detachementen lijfwacht- 
dragondcrs werden verricht, doch werd bo
vendien geoefend voor haar taak in oorlogstijd, 
als wanneer zij grootendeels bij het veldleger 
werd ingedeeld. Een „Instructie voor den 
Commandant van het escadron Lijfwacht 
Cavalerie” is vastgesteld bij Gouv. besl. van

24 Mei 1910 no. 26. Bij de reorganisatie van do 
cavalorio in 1918 weid hot eskadron Lijfwachten» 
cavalerie omgevormd in een gewoon vcldeska- 
dron, echter met bestemming om als lijfwachten» 
cavalerio dienst te doen; fypt is daartoe verdeeld 
in tweo detachementen.

LIJKPLECHTIGHEDEN/Zie OVERLIJDEN.

!/
LIJN (CORNELIS VAN DER). Gcb. te Alk

maar. In 1627 als assistent to Batavia aango- 
komon, werd hij achtereenvolgens onderkoop
man, opperkoopman,boekhouder-generaal (1632), 
raad ëxtra-ordinair (1637), raad-ordinair (1638), 
eerste raad en direct.-gencraal (1640) en aan
vaardde, door Van Diemen tot pres. van den 
Raad v. Indië aangesteld (12 April 1645), het 
generaal gouvernement over Indië op 19 April 
d.a.v. Als provisioneel Gouv.-Generaal opge- 
tredon (10 Maart 1646), werd hij 10 Oct. van 
dat jaar door HH. XVII tot die waardigheid 
benoemd, welke hij 7 Oct. 1650 nedorlegde. 
In het moederland teruggekeerd, bekleedde 
hij het ambt van burgemeester van Alkmaar 
(24 Dec. 1668); hij overleed in die plaats 27 
Juli 1679.

Tijdens zijn bestuur kwam de vrede van 
Munster tot stand en werd het bekende regle
ment op het beleid der regeering van 1650 
uitgevaardigd. Mot Solor, Bantam en Mataram 
werd vrede gesloten en met den Vorst van het 
laatstgenoemde rijk een contract aangegaan, 
het eerste der Javaansche contracten. Strenge 
maatregelen werden genomen tot handhaving 
van het monopolie der Comp. in de Molukken, 
die weldra door groote onlusten werden gevolgd.

i

f

M.
14 April 1875 ter beschikking gesteld van den 
G.-G. van Ned. Indië om te worden Senoemd 
tot hoofdingenieur, chef van den dienst der 
Staatsspoorwegen op Java, welke benoeming 
27 Juni 1875 plaats had. Na de lijnen Soerabaja— 
Pasoeroean—Malang bijna voltooid te hebben, 
keerde hij naar Nedorland terug om van advies 
to dienen omtrent do uitbreiding der Staats
spoorwegen met de lijnen Sidoardjo—:Solo en 
Buitonzorg—Preangcr Regentschappen. In 1878, 
na afloop der voorboroiding van verdero orga
nisaties, waaronder do inrichting 
Technisch bureau bij hot Ministerie van Kolo
niën, keerde do heer Maarschalk weder terug 
naar Indië, nu als Inspectcur-Generaal, Chef van 
don dienst dor Staatsspoorwegen op Java. Hij 
verzocht in November 1880 ontslag uit deze 
betrekking. Aan zyn organisatietalent, zijn 
plichtsbesef on enorgio is het zeer zeker in do 
eorsto plaats to danken dat de Staatsspoor
wegen op Java tot stand zijn gekomon en aan 
den aanleg van Staatsspoorwegen ls dan ook 
onafscheidelijk do naam D. Maarschalk verbon- 
don.Maarschalk overleed op don 13den April 1886. 
Zijn heldor inzicht, karakter en arbeidskracht 
stempelen hom tot een dor belangrijkste personen 
van de löoeeuw, in Nod. Ind.werkzaam A. S.

MAANZAAD. Zio PAPAVER.
MAARSCHALK (DAVID). Geboren 13 April 

1829 to ’s Gravcnhage, verliet hij op 10 Juli 1847 
de K. M. A. te Breda, als 2de luitenant der Genie 
O.-I. leger. Als 2e luitenant onderscheidde hij 
zich bij do expeditie op Borneo’s Westkust, ter
wijl hij ook als lc luit.-ingenieur de bijzondere 
aandacht der Regeering op zich vestigde. Hij 
doorliep do verdere militaire rangen en werd 
als luitonant-kolonol op zijn verzoek op 24 
September 1868 met den rang van kolonel 
gepensionneerd. Na zijn ontslag uit den militairen 
dienst trad Maarschalk op als voorzittor van het 
Comité van Bestuur dor Ned. Ind. Spoorweg 
Mij. en vond hij voor zijn onverminderdeenergio 
een ruim arbeidsveld in don aanleg van do 
spoor woglijnon Somarang—Vorstenlanden en 
Batavia—Buitonzorg. Na een kort vorbhjf in 
Nederland in 1870 legde hij in 1872, toon beide 
gonoomdo spoorwogon nagenoeg geheel voltooid 

grootendeels in exploitatie waren, zijn 
functies neer. In hot belang der regeering wijddo 
hij zich aan een ontwerp 
do onmiddollijko nabijheid van Batavia tot hij 
in verband met den voorgenomen aanlog van 
Staatsspoorwegen op Java naar Nederland 
teruggeroepen word. De heer Maarschalk word
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do plaats to stellen. Do differentieel© invoer
rechten, die ten gevolge hadden, dat de Javaan 
schatting betaalde ten behoeve van Nederland - 
scho industrieelen, werden afgeschaft bij do 
wet van 17 Nov. 1872. Na deze vorkregen resul
taten verflauwde de belangstelling van het 
Nederlandsche volle in do Maatschappij. Vooral 
schijnt dit het geval te zijn geworden na het over
lijden in Moi 1874 van haar voorzitter, later 
eore-voorzitter, die altijd haar stuwende kracht 
geweest was, Dr. Bosch (levensbericht in Ne
derland on Java” van 1 Juni 1874 en in Tijd
schrift voor N.-I. 1S74, I blz. 490).

Ten einde nieuw leven in de Maatschappij te 
brengen, formuleerde het hoofdbestuur in Oct. 
1874 een nieuw, concreet gesteld tweeledig 
programma: 1°. bevordering van het inlandsch 
onderwijs door oprichting op Java van een 
kweekschool op kleine schaal met later bij
komende school, 2°. verkrijging van de af
schaffing van batige sloten, door afscheiding 
der Indische financiën van die van het moeder
land. Dit tweeledig programma werd kenbaar 
gemaakt in een manifest der Maatschappij, aat 
in duizende exemplaren door Nederland werd 
verspreid, terwijl voorts de Maatschappij een 
adres richtte tot de Tweede Kamer dor Staten 
Generaal ,opdat niet meer voor Nederlandsche 
doeleinden zou worden beschikt over Indische 
middelen.

De ontvangsten voor de op te richten kweek
school waren echter zoo gering, dat in de verste 
verte niet kon worden gedacht aan hot nemen 
van initiatief voor voorbereidende maatregelen 
ter zake en voor het denkbeeld van scheiding 
van Nederlandsche en Indische financiën

MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN DEN JA
VAAN. Werd opgericht in 1866 door Dr. Willem 
Bosch, oud-kolonel, chef van den militairen 
geneeskundigen dienst in Indiö, destijds echter 
reeds sedert 184S werkzaam als publicist en fel 
on onvermoeid bestrijder van het cultuurstelsel 
op Java. Weliswaar had, toen do oprichting der 
Maatschappij werd overwogen, Multatuli reeds 
zijn Max Ha velaar geschreven; ook had Dr. W. R 
Baron van Hoëvell toen reeds door zijne van 
verontwaardiging glooiende parlementaire re
devoeringen een anderen geest gebracht in de 
Nederlandsche vertegenwoordiging, maar voor 
de groote massa, zelfs van het meer ontwikkelde 
volk, was het Indische stelsel van bestuur nog 
steeds een gesloten boek, in welks geheimen 
slechts enkelen waren ingewijd. En toch moest, 
waar sedert 1848 de bepaling van het Regeerings- 
beleid bij de natie was komen te liggen, indien 
men tot eene radicale verandering in de op een 
politiek van exploitatie ten bate van het Moeder
land gegrondveste Indische huishouding wildo 
komen, van het Nederlandsche volk zelf do wil 
tot wijziging uitgaan. Dr. Bosch achtte het 
daarom noodig, te trachten op de publieke opinio 
ten deze in den lande invloed te krijgen door 
opwekking en voorlichting op ruime schaal. Hij 
vond steun voor zijn denkbeeld bij een zeker 
aantal personen en zoo kwam do Maatschappij 
tot nut van den Javaan tot stand met Dr. Bosch 
als voorzitter. Bij Kon. besluit van 24 Oct. 1867 
no.57(Ned. Staatsct. van 27 Nov. d. a. v. no. 281) 
werd de maatschappij als rechtspersoon erkend 
en haar Reglement goedgekeurd. De zetel van 
het hoofdbestuur was Arnhem (in Eebr. 1876 
verlegd naar Rotterdam). Het streven zou zijn 
om aan den Javaan te hergeven do vrijheid om 
te werken, op do wijze als hij zelf verkoos, en 
om te werken alleen voor eigen voordeel, met 
beschikking over de vruchten van zijn handen
arbeid en van zijn grond. In korten tijd telde 
de Maatschappij meer dan 2000 leden. De Maat
schappij was gesplitst in afdeelingen, over het 
geheele land verspreid en in die gemeenten, 
waar geen afdeeling gevestigd was, kon de be
hartiging van de belangen van de Maatschappij 
worden opgedragen aan correspondenten. De 
Maatschappij trachtte propaganda voor hare 
denkbeelden te maken door hot houden van 
vergaderingen, waarbij ook uitzending van 
sprekers plaats had en door verspreiding van 
populaire geschriften. In de algemeone ver
gadering der Maatschappij, in September 1868 te 
Arnhem gehouden, werd besloten de tot dusver 
op ongeregelde tijdstippen verschenen geschrif
ten dooF een periodiek uitkomend blad te ver
vangen. Dit blad verscheen nu oens tweemaal, 
dan weer eens in de maand. Van 1 Jan. 1872 af 
had het den vorm van een klein-formaat-courant 
met den naam „Nederland en Java”.

In de eerste jaren van haar bestaan heeft de 
Maatschappij zich in een redelijke belangstelling 
verheugd en ongetwijfeld heeft zij in niet geringe 
mate bijgedragen tot het doen baan breken in 
de jaren 1866—1870 van nieuwe begrippen op 
het gebied der koloniale politiek in don boezem 
van het Nederlandsche volk. In die jaren werd 
tot de geleidelijke afschaffing van het cultuur
stelsel definitief besloten. De agrarische wet 
van 9 April 1870 opende de mogelijkheid er de 
particuliere nijverheid en vrijen arbeid voor in

was
het Nederlandsche volk destijds nog niet rijp.

Een nadere reorganisatie en vereenvoudiging 
der Maatschappij door opheffing van de van 
weinig leven getuigende afdeelingen en corres
pondentschappen mocht niet baten. In Doe. 
1876 moest worden geconstateerd, dat het aantal 
leden, dat voor het lidmaatschap bedankte, van 
maand tot maand toenam. Onder die omstan
digheden werd besloten tot ontbinding van do 
Maatschappij over te gaan. 1 Fcbr. 1877 hield 
zij op te bestaan.

Zie ook Multatuli, IVo bundel Idecn onder 
no. 942 cn de Bladen der Maatschappij no. 4, 
April 1871, blz. 125[en no. 6, Juni 1871 blz. 170.

MAATSCHAPPIJEN. Hieronder zijn vormold 
de als maatschappij opgorichto instellingen, welko 
bevordering der wetenschap met betrekking tot 
Ned.-Indië ten doel hebben (zio ook COMITÉ, 
GENOOTSCHAPPEN, INSTITUTEN, SYN
DICATEN, VEREENIGINGEN).

Maatschappij

:

N ij v o r h o i d. 
De Maatschappij, achtereenvolgens bekend onder 
do namen: Oeconomische tekst van do Holland- 
sclie Maatschappij dor Wetenschappen (1777 — 
1797), Nationale Nederlandsche Huishoudelijke 
Maatschappij (1797—1807), Hollandscho Huis
houdelijke Maatschappij (1807—1815), Neder
landsche Huishoudelijke Maatschappij (1815— 
1826), Nederlandsche Maatschappij tot bevor
dering van Nijverheid (1826—31 Doe. 1902), 
draagt sedert 1 Januari 1903 den naam van: 
Maaiachappij van Nijverheid.

Het doel dor Maatschappij is vermeerdering 
van volkswelvaart door do bevordering der 
nijverheid in al hare onderdooien, als: fabrieks-

v a n
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en handwerken ij verheid, koophandel, scheep
vaart, landbouw en visschorijon, zoowel hier te 
lande als in de koloniën en overzeesclie bezittingen.

Uiteraard kan hier slechts worden vermeld, 
wat de Maatschappij met betrekking tot Ned. 
Indië tot stand bracht en nog verricht.

Do zetel der Maatschappij is gevestigd te 
Haarlem.

De Maatschappij tracht haar doel to bereiken 
door:

a. het opwekken van do belangstelling in on 
het bevorderen van de waardeering der Nodcr- 
landscho en Nederlandsch-Indische Nijverheid;

b. hot bespreken zoowel in het hoofdbestuur 
als in de departementen en algemeene verga
deringen, van onderwerpen, die de strekking 
hebben om de volkswelvaart te vermeerderen;

c. het uitgeven van een orgaan;
d. het houden van congressen;
e. het oprichten, subsidieeren en in stand hou

den van museums, scholen, boekerijen on andere 
instellingen;

/. het onderzoeken of doen onderzoeken van 
vraagstukken van economische strekking;

g. het uitschrijven van prijsvragen;
h. het toekennen van vereerendo getuig

schriften en cerepenningcn;
i. het houden van tentoonstellingen.
Tot de stichtingen der Maatschappij behooren : 

het Koloniaal Museum te Haarlem, geopend 
in 1871 en in 1913 geschonken aan het Koloniaal 
Instituut te Amsterdam, zie KOLONIAAL 
MUSEUM; het Museum van Kunstnijverheid te 
Haarlem, geopend in 1877; en het Bureau voor 
Handelsinlichtingen te Amsterdam, geopend in 
1903.

Wie do industrieclc geschiedenis van ons land 
naslaat, zal den naam der Maatschappij verbon
den vinden aan schier alle pogingen om de pu
blieke opinie en door haar de regeeringen van 
staat en gewest te winnen voor het openen van 
nieuwe hulpbronnen voor handel en nijverheid.

In 1916 telde do Maatschappij zeven en dertig 
departementen en ongeveer 3300 leden.

Het Hoofdbestuur bestaat uit 12 leden, van 
wie een deel door de algemeene vergadering, 
eon deel door de departementen zijn aangewezen. 
Telken jaro treden drie leden af, die niet 
dadelijk herkiesbaar zijn. Dit en de verplichting 
om elke tien janr een algeheele herziening dor 
wet in overweging te nemen, waarborgen hot 
aanpassingsvermogen aan de telkens wisselendo 
omstandigheden on hebben bewerkt, dat do 
Maatschappij niet is verouderd.

De dagolijkscho leiding berust in bandon van 
den algemeenen sccrotaris-penningmeester, te
vens redacteur van hot Tijdschrift, wiens bureau 
zich in het paviljoen to Haarlem bevindt.

Nederlandsch-Indische 
scha p p ij v ft o n ij verheid en 1 a n d- 
b o u w. Deze maatschappij, waarvan do zetel 
te Batavia is gevestigd, is in 1853 opgericht. Zij 
stelt zich ten doel do bovordering van nijverheid 

landbouw in Nederlandsch-Indie. Dit dool 
tracht zij to bereiken door: a allo mot nijverheid 

landbouw in verband staande zaken in be
handeling to nomen, waaromtrent haar advies 

rdt gevraagd; b de uitgifto van een tijdschrift 
de notulen liarer vergaderingen; c do uitgifto 

afzonderlijko verhandelingen; d hot uit- 
schrijvon van prijsvragen; e l et aanloggen coner

verzameling van natuur- en n ij verheid-voort
brengselen.

Van hot Tijdschrift verscheen in 1916 het 91o
deel.

To Amsterdam bestond sedert 1888vandezo 
Maatschappij eeno Nederlandsche afdeoling, 
welko in 1899 haren zetel te ’s-Graven ha j- 
vostigde. Deze stelt zich ten doelde nijverheid 
en den landbouw der koloniën in Oost en 
West in den meest uitgestrekten zin te bevor
deren, hetzij door tusschenkomst van de Maat
schappij te Batavia, hetzij zelfstandig.

De middelen, welke de afdeeling tot bereiking 
van haar dool aanwendt, zijn voordrachten en 
debatten in algemeene en bestuursvergaderin
gen, het bespreken van de algemeene en bijzon
dere belangen van nijverheid, landbouw en han
del en van al wat daarop invloed uitoefent, zoo
wel met Regeermgspersonen als met anderen, 
het indienon ter zake van vertoogen aan de 
Regeering en do Volksvertegenwoordiging.

Van de handelingen der afdeeling wordt ver
slag gedaan in het weekblad „do Indische 
Mercuur”.

Maatschappij ter bevordering 
van het natuurkundig onder
zoek der Nederlandsche kolo
niën. Den 7cn Januari 1888 kwam op initia
tief van Dr. M. Trcub, den directeur van ’s lands 
plantentuin te Batavia, tijdens een aan hem ver
leend buitonlandsch verlof eene Commissie tot 
stand tot bevordering van het natuurkundig 
onderzoek in do Nederlandsche koloniën. In 
Indië richtte Troub na zijn terugkeer nog in 
datzelfde jaar op een „Indisch Comité voor we
tenschappelijk onderzoek”, welk Comité met de 
Commissie in Nederland zou samen werken. Deze 
samenwerking lovordo aanvankelijk weinig be
vredigende resultaten, voornamelijk omdat noch 
Comité noch Commissie over de noodigo fondsen 
beschikten. Het Comité toch volgde dezelfde ge
dragslijn als de Commissie, welke bij hare oprich
ting op den voorgrond stelde,'dat^zij zelve geen gel
den voor hot door haar beoogde cïoel zou bijeen
brengen. Eventueelo aanvragen om geldelijken 
steun bij do Regeering of bij particulieren, ten 
bate van een onderdeel van natuur-onderzoek 
in de koloniën, zouden behooren te geschieden 
ten name van do verceniging of don persoon, die 
zoodanig onderzook ondernam; de Commissie als 
zoodanig zou daarbij alleen bemiddelend optre
den; zij zou dus een bloot adviscerend karak
ter hobbon. Deze gedragslijn werd gevolgd toen, 
op initiatief van do Indische afdeeling, aan Dr. 
J. E. Van Bommolen werd opgedragen een 
zoölogisch onderzoek in to stellen aan de Zuid
kust van do Proanger en toon Dr. A. A. W. Hu- 
brecht, op uitnoodiging van de Koninldijko na
tuurkundige Vcreoniging te Batavia, door een 
Rijkssubsidio zich in staat gestold zag tot hot 
doen van eon embryologisch onderzoek op do 
Grooto Soonda-oilanden.

Dr. L. Sorrurier, do directeur van het ethno-, 
grafisch museum to Lcidon, gaf in 18S9 aan do 
werkzaamheid dezer Commissio eeno belangrijke 
uitbreiding door het initiatief te nemen tot do 
stichting conor Maatschappij, dio een gelijk
soortig doel nastroeft als do bovonvermelde 
Commissie en die bij hare oprichting 
werking mot dio Commissio in hare statuten 
schroef. In 1910 werd de Commissio met dio

ge .

.

[

!
I

i

:

(
i

!:

1

m a a t-

en

on

wo
samenen

van



I!

MAATSCHAPPIJEN—MAC AD AMIA TERNIFOLIA630

Do Borneo-expeditio van G. A. F. Molengraaf! 
1893—1894.

Tocht dwars door Borneo, 1896—1897 door 
Dr. A. W. Nieuwenhuis.

De Siboga expeditie,
Commissioreis naar Centraal Borneo, 1898— 

1900 door Dr. Nieuwenhuis.
De Noord Nieuw-Guinoa expeditie van Wich- 

mann, 1903.
Do eerste Zuid Nicuw-Guinea expeditie van 

Lorentz, 1907.
De tweede Zuid Nieuw-Guinea expeditie van 

Lorentz, 1909—1910.
De derde Zuid-Nieuw-Guinea expeditie van 

Franssen Herderschee, 1912—1913.
MABA. Tidoreoscli district van de onderafdec- 

ling Wéda, afdeeling Halmahóra, residentie Ter- 
nate en Onderh., omvattende het geheele N.O.- 
lijke schiereiland, het N.lijke deel van het O.lijke 
schiereiland van Halmahéra, alsmede het Z.lijko 
deel van de Kaoe-baai tot aan kaai) Tofongo. Het 
is verdeeld in de landschappen: Bitjoli, Boeli, 
Wajaméli en Lolobata. Het centraalgebergte is 
het hoogst ten Z. O. van Ekor en wordt tot aan 
kaap Lei-Lei geleidelijk lager (600—300 M.). Vor- 
binding van W. en O.-kust over land bestaat al
leen door twee voetpaden: van Dodaga naar 
Boeli en van Soalat naar Maba. Zij zijn echter al
leen voor inlanders bruikbaar. Het grootste ge
deelte van het N.O.lijk schiereiland is onbe
woond. De bosschcn bevatten veel deugdelijk 
timmerhout en da mar. Er zijn slechts enkele on
beduidende riviertjes, die in de binnen baai van 
Kaoe uitwateren. (Zie HALMAHÉRA). De be
volking bestaat uit mohammedanen, heidenen en 
enkele christenen en bewoont de kusten van de 
Kaoe- en do Boeli-baaien. Landbouw, inzameling 
van bosehprodukten en vischvangst zijn de 
hoofd middelen van bestaan. Vroeger was Ekor 
de uitvoerkaven voor het Z.lijke deel van de 
Kaocbaai; nu is het Aké Salaka, sedert een 
Europeaan zich daar heeft gevestigd en er ook 
grooto klapper-aanplantingen aangelegd heeft. 
Op aanvraag wordt Aké Salaka door do Pakot- 
vaart Mij. aangedaan. Het districtshoofd woont 
te Ma ba.,.-O .

MABA. Plantengeslacht der Ebenaceeën, waar
van eenigo soorten Ebbenhout leveren. Hot 
moest bekend is M. elliplica Forst, een boom, 
die in het Oosten van den Archipel vrij alge
meen schijnt te zijn en het zg. Boeroescho Eb
benhout levert [kajoearëng (Jav.), Ki arëng 
(Soend.), Kajoe arang (mal.), Botolino (ternate 
en tidore), Ai métèn (Boeroe), Kajoe itam 
(mal. MOL.)]. Het spint is hard en wit van kleur, 
het kornhout diepzwart. Een fraaie kleur krijgt 
het pas na beitsen en polijsten. In kwaliteit 
staat hot ver achter bij do Afrikaanscho Ebben
houtsoorten, daar het gemakkelijk scheurt en 
minder goed te bewerken is. Het wordt o.a. door 
meubelmakers gebruikt. Maba merguensis Hiern, 
Kajoe Boedöng, Kajoe Lootoeng (jav.), komt in 
O.-Java voor; daarvan wordt het hout voor wan
delstokken en dergolijke gebruikt. Zie ook DIOS- 
PYROS.

MACADAMIA TERNIFOLIA. F. v. Müll,
fam. Proteaceae. Een fraaie boom uit subtro
pisch Australië, geschikt voor de bergstreken 
van Java en o. m. te Tjibodas op 1000 M. 
hoogte gekweekt, waar de boom geregeld vruch
ten draagt. Deze laatste gelijken op hazolno*

Maatschappij vereenigd, waarbij de leden als 
advisecrende leden in do Maatschappij werden op
genomen. Later werd nog eeno overeenkomst met 
het Kon. Ned. Aardr. Genootschap aangegaan.

De statuten omschrijven het doel dor Maat
schappij aldus:

Onder den naarn van Maatschappij ter bevor
dering van het natuurkundig onderzoek der Ned. 
Koloniën is 14 Mei 1S90 voor den tijd van 29 
jaren opgcricht eene vereeniging te Amsterdam 
gevestigd. De Maatschappij stelt zich ten doel 
de uitbreiding van de kennis der natuurlijke ge
steldheid van de Ned. Koloniën, zoowel met het 
oog op de belangen der wetenschap, als op die 
van landbouw en nijverheid. De Maatschappij 
beweegt zich hoofdzakelijk op het gebied der 
zoölogie, botanie, geologie, antliropologic en 
ethnographie en vervult hare taak: lo. door 
het voorbereiden van onderzoekingstochten in 
de Ned. Koloniën en het geheel of gedeeltelijk 
subsidieeren van deze, al of niet in vereeniging 
met andere lichamen, alsmede door het toe
kennen van gcldelijke hulp aan Nederlandscho 
of in Nederlandschen dienst staande natuur
onderzoekers; 2o, door het verleenen van steun 
aan bovenbedoelde personen, bij hunne voor
bereidende studiën, of het verstrekken van in
strumenten voor hun onderzoek noodig; 3°. door 
het subsidieeren en verspreiden van gedrukte 
mededeelingen; 4°. door het toekennen, zoo 
daartoe aanleiding is, van eene gouden medaille, 
ter waarde van hoogstens ƒ 300 aan hem, of haar, 
die door persoonlijk onderzoek in loco zich bij
zonder verdienstelijk gemaakt heeft met be
trekking tot het door de Maatschappij beoogde 
doel. 5o. door bij de Regeering of bij Genoot
schappen al zoodanige adviezen of verzoeken 
in te dienen, als aan het natuurkundig of tech
nisch onderzoek van de Nederlandsche koloniën 
kunnen geacht worden bevorderlijk te zijn.

Bij het verleenen van subsidiën zullen zooveel 
mogelijk de belangen der vijf hiervoren genoemde 
wetenschappen gelijkelijk worden behartigd, 
terwijl ook zoodanige onderzoekingen zullen 
worden gesteund, waaraan technische doel
einden ten grondslag liggen.

In Oost- en West-Indië tracht de maatschappij 
zich do medewerking te verzekeren van plaat
selijke comités, die zich tot medewerking verbin
dende, evenwel zelfstandig zullen zijn in hunne 
organisatie. Het Indisch Comité voor wetensch. 
onderzoekingen vertegenwoordigt nu de Maat
schappij in Indië en om het heen en weer zenden 
van groote geldsommen te voorkomen, werd het 
wenschebjk geacht, dat het Comité in Indië de 
beschikking kon krijgen over de regeerings- 
subsidie voor wetenschappelijke expedities. 
Daarvoor was het noodig, dat het rechtsper
soonlijkheid verkreeg (zie verder COMITÉ).

De Maatschappij, die, in afwijking van de 
vroegere Commissie, het bijeenbrengen van 
fondsen op zich nam, slaagde er in, een groep van 
belangstellende mannen bereid te vinden om 
door rcntclooze voorschotten, giften in eens of 
jaarlijksche bijdragen een kapitaal te vormen, 
waaruit reeds aan verschillende wetenschap- 
pelijkc reizigers en natuuronderzoekers gel
delijke ondersteuning verleend is.

De voornaamste expedities, die met behulp 
en onder de auspiciën 
uitgerust, zijn de volgende:

1899—1900.
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ton, doch hebben een buitongewoon bardon 
vrucht wand. Het zaad is eotbaar on bevat 
olie. Bokend als Australischo hazelnoot. Hot 
roodo hout schijnt zeer goed te zijn voor fijn werk.

MACARANGA TANARIUS Muil. arg., fam. 
Euphorbiaceae, Madau (? mal.), Mara (soend.), 
Karahan, Toetoop of Toctoci) antjoer (jav.), 
Hanoowa (amb. laïïdst. ). Lago boom met 
krommen stam, algemeen over 2.0. Azië tot 
trop. Australië verbreid, op Java tot 1400 M. 
boven zee. Hot taaie hout wordt in do Lam- 
pongs veel gebruikt voor ladders bij den peper- 
pluk. Hot melksap gebruikt men als houtlijm. 
Ook andere soorten van Macaranga leveren een 
soortgelijke lijm bv. M. gigantea, M. bancana, 
beido van Z.-Sumatra.

MACCLUERGOLF, op do Westkust van Noord 
Nieuw-Guinea, loopt ruim 200 K.M. om de 
Oost het land in, is aan den Westingang bijna 
50 K.M. breed on loopt versmallend toe tot 20 
K.M. ter hoogte van hoek Tanah Mérah ’op do 
Zuidkust; het gelijkmatig breede gedeelte daar- 
beoosten wordt de golf van Bintoeni genoemd.

De Zuidkust is aanvankelijk steil, rotsig, 
grillig van vorm en ingesneden door een paar 
baaien, waarvan do oevers gedeeltelijk bedekt zijn 
met rizophoren; zij loopt glooiond op tot vrij hoog 
hoogland. Voorde Sëkarbaai liggen de heuvelach
tige, steile, begroeide Ogar-eilanden,van welke het 
grootste hoog en rotsig is. In deze en de andere 
baaien zijn nederzettingen, overigens is de kust 
zeer schaars bevolkt. Z. O. van de Ogar-cilan- 
den wordt de diepe bocht van Goras gevormd, 
waarvan de Westoever bestaat uit steil op
rijzende, zwaar begroeide, uitgespoelde kalk
rotsen, waarvoor enkele rotseilandjes liggen; 
deze kust loopt op in talloozc suikerbrood vor
mige topjes, waarop kaarsrechte, kaalgebrande 
stammen staan en waarachter een hooger ge
bergte zonder kenbare toppen gezien wordt. 
In het diepste der bocht van Goras wordt do 
kust vlak en moerassig on vertoont verder een 
rizophorcnboschrand, waarachter het gebergte 
hoe langer hoe meer van de kust afwijkt. Hier 
mondt de eerste belangrijke, smalle, maar diepe 
rivier in zee uit. Bij hoek Tanah Mérah, waar 
de Zuidkust belangrijk uitspringt, ligt een kleine 
hcuvelgrocp van rooden loom met kale buiten
kanten. Meer om do Oost is er op de Zuid- en 
Oostkust rvan de golf van Bintoeni eigenlijk 
geen sprake van land, uitgezonderd enkele zeer 
kleine houvolacbtige gedeelten van niet moor 
dan 10 M. hoogte, welke door do inlanders in 
cultuur zijn gebracht. Do talrijko rivieren, 
waaronder diepe met breede monden welke door 
troesans met elkander zijn verbonden, bespoe
len den buitenkant van uitgestrekto rizophoren- 
bosschen, landwaarts in worden die stroomen 
smaller en eerst wanneer zij al lang niet meor 
bevaarbaar zijn voor zeeschepen, gaan de oevers 
uit vasten grond bestaan. Vóór de voornaam
ste monden dier rivieren liggen grooto rizopho- 
reneilandon; aan 
nederzettingen 
hier en daar heuvelland voor.

De Oostkust van de golf van Bintoeni is 
slechts een 20-tal K. M. verwijderd van do 
Westkust der Geolvinkbaai; deze strook is 
heuvelachtig en springt met het eiland Modan, 
dat een kenbaren top heeft en waar de bestuurs
ambtenaar is gevestigd, een goed eind om do

West uit. Benoorden en bezuiden dit eiland 
ligt weer een aantal rizophoreneilandon, 
tusschen een labyrint van smalle, kronkelende 
waterwegen, waarin één enkel rotseilandje 
Srowcnoc wordt gevonden.

Do Noordkust bestaat uit laag mocrasland 
mot rizophoren rand, in het Westen o. a. by 
hoek Sabra en bij kampong Tarof afgewisseld 
met enkele stukken zandstrand, waarop boom
groepen, terwijl in het Oostgedeelte een paar 
konbaro heuvels liggen. De oevers der talrijko 
rivieren, waardoor het moeras af watert en 
waaronder enkele belangrijke zijn, die in den 
bovenloop nederzettingen hebben, zijn laag. 
De kust is onbowoond, doch er heeft aan de 
baai een voortdurend verkeer met inlandscho 
prauwen plaats wegens de sagobosschen, welke 
hier worden gevonden.

De diepten in de golf zijn zeer ongelijk. In 
het Westgedeelto liggen, in de richting van het 
vaarwater, harde ruggen van zand en koraal 
met betrekkelijk veel water; gevaren komen 
alleen voor langs de rotsige Zuidkust, bij de 
Ogar-eilanden en in de bocht van Goras, welke 
laatste bijna wordt gevuld door een breede 
modderbank waarvóór droge, barde ruggen met 
weinig water liggen. In de golf van Bintoeni 
loopt do diepte geleidelijk op en steken, vooral 
van den Oostwal, breede modderbanken vóór 
de rizophoreneilanden uit; ook langs de Noord
kust vindt men inde bochten, tusschen de rivier
monden, banken van veelal harden grond met 
steden buitenkant,

De geheele Maccluergolf heeft een gunstig kli
maat,een matigen regenval, matige warmte en koe
le nachten, vooral in den Oostmoesson;in de bocht 
van Bintoeni is hot bijna onafgebroken mooi weer, 
dagen van doorstaanden regen of harden wind 
komen daar niet voor. De Westmoesson staat 
slechts matig krachtig door met enkele harde 
buien; in de golf van Bintoeni (de waarnemin
gen loopen slechts over één jaar) kwam deze 
reeds in het begin van November door en woei 
er eiken middag een stijve wind; de Oost
moesson brengt heiïgheid, soms zelfs mist 
en Z. O.-wind, die, in de golf van Bintoeni, 
reeds in Augustus naar het Z.W. begon te loo
pen. Regen komt het geheele jaar voor, maar 
valt in het Westgedeelto voornamelijk in de 
kenteringmaanden April en Mei, Octobor en 
November: in de golf van Bintoeni viel deze 
in het laatst van den Oostmoesson en nam niet 
toe in hot begin van don Westmoesson, wel 
komen zwaro dampen, tot mist toe, voor.

Do stroom loopt tweemaal daags in en uit 
en trekt hard door do diepe geulen tusschen de 
ruggen; tegen laagwater voeren do grooto rivie- 
ron bolangrijke hoeveelheden water af en in 
den regentijd troft men hot geelbruine rivier
water, dat schorp afstoekt tegen het hejdere 
zeewater, reeds op grooton afstand uit de kust 
aan. Zee staat er alleen in den Westmoesson 
en dan nog slechts bij uitzondering.

Do vcrtikale waterbeweging is overhcerschond 
dubbeldaagsch, Noord- on Zuidkust hebben ge
lijktijdig hoogwater. De rijzing on daling is 
schijnbaar zeer onregolmatig en loopt uiteen 
van enkele d.M. tot meor dan 2 M., wolk bedrag 
achter in do golf van Bintoeni, ten gevolge 
van opstuwing, toeneemt tot 6 M. Zie Zeemans
gids deel VI.

waar-

:

den bovenloop vindt men 
en beoosten de Kaitcro komt
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dor Natuurkundige commissio” toogolcond. Tot 
Mei 1831 bleef hij to Buitenzorg o ra dan mot 
do overige leden der commissio, uitgezonderd 
Diard, een reis langs do N. en Z. kust van Java 
te ondernemen. In het volgende voorjaar ver
toefde de commissio in Krawang, toon daar 
op 8 Mei hot Chineezenoproer uitbrak. Allo 
Europeesche huizon to Poerwakarta worden 
door brand vernield, ook dat, waarin Macklot 
verblijf hield en waar hij al do resultaten van 

tochten naar Nieuw-Guinca on Timor

MACHILUS RIMOSA Bh f., fam. Lauraceae. 
Gëlam, Hoeroe gambir, ïïooroe poespa (soend.), 
Woeroo djanggël (jav.). Lage boom met slan
ken stam, op Java verspreid tusschon 700 on 
2000 M. boven zee. Het hout wordt op vele 
plaatsen als bouwhout gebruikt.

MACIS. De latijnscho naarn van foolie, d. i. 
de als specerij gebruikelijke zaadrok der noot
muskaat (zie NOTEMUSKAAT). Do nnam 
macis komt reeds voor in do Psoudolus van 
Plautus, in de 2e eeuw v. C. geschreven.

MACKENZIE (COLIN). Geboren in ongeveer 
1753 op het eiland Lewis in Schotland, trad 
Mackenzie reeds vroeg in dienst van de Engel- 
echo Oost-Indische Compagnie, waar hij ge
plaatst werd bij de genie. Hij commandeerde 
de genie-troepen zoowel bij do inbezitneming 

Ceylon in 1796 als bij die van Java in 1811; 
op laatstgenoemd eiland bleef hij tot Juli 1813. 
Hij nam er een werkzaam aandeel in de hervor
mingen van Raffles, die hem aan het hoofd 
plaatste van een Commissio om onderzoek te 
doen naar den toestand van het land in het 
algemeen en de administratie in het bijzonder. 
In 1813 naar Britscli-Indië teruggekeerd, over
leed hij in 1821 te Oalcutta als Surveyor-general 
of India.

Mackenzie’s werkzaamheid op Java is vooral 
van belang door do groote massa der door hem 
verzamelde gegevens, welke na verschillende 
lotgevallen thans terecht gekomen zijn in het 
India Office te Londen. Behalve minder merk
waardige stukken (bv. vertalingen van ge
drukte Hollandscho werken en artikelen), zijn 
daarbij een menigte officieele documenten, ton 
deele waarschijnlijk afkomstig uit de archieven 
te Batavia, memories van overgave, en derge- 
lijko; voorts allerlei manuscripten, die hij ten 
geschenke ontving of aankocht, antwoorden van 
correspondenten, tot wie hij zich om inlichtingen 
had gewend, enz. Op die wijze bevatten do pa
pieren van Mackenzie vele nergens anders aan 
te treffen gegevens over de toestanden op Java 
in het eind dor ISo en begin der 19o eeuw.

Een catalogus van de door Mackenzie ver
zamelde stukken wordt uitgegeven onder den 
titel: Catalogue of Manuscripts in European 
languages belonging to the Library of the India 
Office, Volume I: The Mackenzie Collections, 
waarvan een Part 1: The 1822 Collodion and 
the Private Collection, samengesteld door C. 
O. Blagden, in 1916 verschenen is. Voor verdere 
bijzonderheden aangaande Mackenzie’s loven 
kan worden verwezen naar Lee’s Dictionary of 
National Biography, XXXV (1893), p. 138 vg.

MACKLOT (Dr. HEINRICH CHRISTIAN). 
Geb. te Frankfort a/M. 20 Oct. 1799. Promo
veerde 15 April 1822 te Heid el berg tot doctor 
in de wis- on natuurkunde en de geneeskunde. 
Op verzoek van Boie (zie dien naam) kreeg hij 
een werkkring aan het Leidsche Museum. Bij 
K. B. van 5 Dec. 1823 benoemd'tot lid dér "Na

zi) n o
en waarschijnlijk ook een aantal manuscripten 
van Boie bewaarde. Macklot zelf kon nog bij
tijds vluchten. Van zijne bezittingen werd niets 
gered. Bij een go vecht, den 
daarop met de Ohineezon geleverd, werd Mack
lot door lanssteken vermoord. Zio Dr. M. J... 
Sirks, Indisch natuuronderzoek, blz. 114 e. v.

MADAGASCARBOONEN. Zie PHASEOLUS A 
LUNATUS.

12en Mei 1832

van

MADIOEN. Residentie in Midden-Java met 
een oppervlakte van 5882 K.M.2 en een bevolking 
van 1.500.000 zielen, w. o. 2700 Europeanen en 
5700 Vreemde Oosterlingen (in 1915). Het ge
west bestaat uit het dalgebied der gelijknamige 
rivier, het Zuidwaarts daaraan grenzend deel 
van het Zuidergebergte en in het Noorden een 
deel van het middengebied der Solo-rivier, bo
ven de monding der Kali Madioon. Do residentie 
bezit grootendeels natuurlijke grenzen. In hot 
Westen wordt zij van Soerakarta gescheiden 
door den Lawoe-vulkaan en door ketenen van 
het hier breede en hoogo Zuidergebergte. Zio 
KIDOEL (GOENOENG). Echter volgt de grens 
over het laatste niet steeds de kammen, die do 
waterscheiding met het boven-dal der Solo- 
rivier vormen; Soerakarta reikt met twee ter
reinen over die waterscheiding heen. In het Oosten 
staat do Wilis-vulkaan op de grens met Kediri; 
ten Zuiden van dien berg reikt Madioen slechts 
ongeveer tot de waterscheiding tusschen de Kali 
Madioen en de beken, die naarde K. Brantason 
naar de Zuidkust stroomen. De Noordgrens, met 
Rembang, gaat over do Zuidelijke ketenen van 
den Goenoeng Kendëng. De kust van den In- 
dischen Oceaan is steil en hoog, mot een groot 
aantal bochten, waaronder de baaien van 
Patjitan, Koeripan en Damas.

Madioen is verdeeld in 5 afdcelingen, tevens 
contróle-afdeelingen en regentschappen: Ma- 
diocn, .Ngawi, Magötan, Ponorogo on Patjitan, 
allo bestuurd door een assistóht-residcnt.

Hot dal der Madioen-rivier is vruchtbaar en 
goed bevloeid, tot in het uiterst Zuidelijk deel, 
bij Slahoeng, waar het een inbochting vormt 
in het Zuidergebergte. Van het middendeel is 
do bevloeiing sterk verbeterd door den bouw 
van een groot kunstwerk, den stuwdam in do 
Kali Madioen, nabij do desa Djali in de af- 
deoling Magötan. Hier ligt de prise d’eau van 
het Madioen rivier-kanaal. De werken zijn uit- 
gevoord in do jaron 1909—’17.

De hoogere hellingen van Lawoo en Wilis zijn 
grootendeels met wouden bedekt, waartusschon 
alleen aan hunne Noordzijden, in de afdcelingen 
Ngawi en Madioen, eenige erfpachtslanden lig
gen, waarop koffie, randoe (kapok), rubber en ki
na als hoofdgowassen verbouwd worden. Do 
Europeesche nijverheid in het gewest omvat ver- 

— 1829 to Buitejizorg terug- der 6 è. 7 suikerfabrieken, in hot Madioen-dal, 
gekeerd, werd hem de titel van „dirigeerend lid ■ eenige rijstlanden in de afdeoling Ngawi, en

!'
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I
! tuurkundigo Commissie (zio aldaar), vertrok 

hij als zoodanig met Boie, Salomon Müllor (zio 
dien naam) en P. van Oort naar ludië, waar 
zij Juui 1826 aankwamen. Maakte in 1828 
1829 de in mineralogisch en botanisch opzicht 
belangrijke expeditie met het schip Triton mede 
naar do Zuid-Westkust va.i Nieuw-Guinea en Ti
mor. In het laatst

on

van
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eonig© lioutaankap-ondernemingen (meest locg- 
kap-perccelen), zoowel in do djatibosschen van 
den Goonoeng Köndëng als in do afdcoling Po- 
norogo; liunno contracten mot het Gouverne
ment loopen geleidelijk af. In het Zuider- 
gebergte, de afdeeling Patjitan, was in vroeger 
jaren een belangrijke Gouvernemcnts-koffiocul- 
tuur. Men vindt in dio afdeeling één padiland, 
waar ook een weinig koffie stond, on oen klap- 
perlandje. Sedert lang groeit ovorigons in Patji
tan geen koffie meer; alang-alang bedekt voor 
een groot deel de weinig vruchtbare berghellin
gen. Een contrast daarmee vormen de groot en- 
deels welbevloeido dalvlakten van Lorog of 
Ngadir&dja, benoorden de baai van Damas, en 
van Ardjasari—Patjitan, benoorden de baai van 
Patjitan.

De rijstbouw is in do residentie zoo belang
rijk, dat zij veel meer produceert dan het ver
bruik vereischt; vandaar dat do economische 
toestand der bevolking nauw verband houdt 
met de rijstprijzen. Hot bouwgrondareaal van 
de Inlandsche bevolking besloeg in 1915 een 
oppervlakte van:

a. in geregelde cultuur:
sawahs van levend water voor

zien ............................................
sawahs van regen afhankelijk .. 
tëgalvelden .................................

b. niet in geregelde cultuur ..

patih van Madioen; verdeeld in 4 onderdistric- 
ten. — Het gcheelc district is vlak. Er zijn tweo 
suikerfabrieken: Rëdjoagoeng, met Chineesch 
kapitaal, en Kanigoro; de laatste doet alle desa’s 
binnen haar plantrayon doelen in haar 
winst tot een bedrag van 10 %-J\ f

MADIOEN. Hoofdplaats der gelijknamige re
sidentie, afdeeling, contrólc-afdceling van het 
regentschap en van hot district; met een bevol
king van ongeveer 23.000 zielen, waaronder 
bijna 1000 Europeanen en 2000 Chineezen 
(uit. 1905). Do toeneming der inlandsche be
volking bedroeg tot 1916 minstens 15 %. Do 
plaats is gelegen aan den rechteroever der Kali- 
Madiocn, aan de spoorlijn Vorstenlanden- 
Soerabaja en aan een tramlijn naar Ponorogo. 
Hare grenzen zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 
1887 no. 147.

De stad heeft geen gemeenteraad, maar de 
Gewestelijke Raad van Madioen, die hier is 
gevestigd, behartigt stedelijke belangen. Zoo 
beheert zij het abattoir en houdt zich bezig met 
plannen tot aanleg van een betere watervoor
ziening, hetzij in aansluiting bij de reeds ter 
hoofdplaats bestaande artesische putten, hetzij 
door een leiding met ondergrondsche buizen 
van de bron Gangging in de afdeelingtMagëtan, 
die reeds de hoofdplaats Magëtan van drink
water voorziet. Te Madioen is de groote werk
plaats van het Oosternet der Staatsspoorwegen 
gevestigd, bijna gelijk aan dio te Bandoeng. Een 
electrischo centrale voorziet in de kracht en 
verlichting voor dat bedrijf, waartoe de water
kracht gebezigd wordt van do Kali Tjatoer, een 
rechter zijrivier van de K. Madioen, ontsprin
gend op den Wilis, dicht bij de Z.O. grens der 
afdeeling Madioen, maar reeds in de afdeeling 
Ponorogo, district Poeloeng. De overtollige 
stroom zal worden aangewend voor de ver
lichting der stad.TeMadioenis o.a. een opleidings
school voor inlandsche ambtenaren gevestigd.

Do K. Madioen heeft zeer lage oevers nabij 
de stad, waardoor deze vroeger in den West
moesson dikwijls overstroomd werd. Daaraan 
is een eind gekomen door den aanleg van een 
keersluis en het ophoogen van den weg langs do 
rivier benoorden en bezuiden die sluis.

De rivier is meestal onbevaarbaar, in den West
moesson door te zwaren stroom, in den Oost
moesson door to lagen waterstand.’ Slechts ge
durende korten tijd, meestal tegen het einde 
van den Westmoesson, komen prauwen van 
Ngawi opvaren om kalk aan te voeren.

MADJA (mal., soend.), MddjS, (jav.). Zie 
AEGLE.

MADJA KËLING (mal.). Madja Këling (jav.), 
Zie ELAEOOARPUS GANITRUS on TERMI- 
NALIA.

MADJA-MOEDJOE (batav. mal.), of Dja- 
moedjoe (soend.), do zaadjes, van do para
siet Cuscuta ckinensis, uit China ingevoerd en 
in den inlandsclion medicijnhandel voorkomend. 
Do plant zolf is echter ook op enkele plaatsen 
op Java in hot wild to vinden.

MADJA SOEKOEN (mal.). Zio TERMINA- 
LIA ARBOREA.

MADJAAN (of Madja Kani). (Mal.). Do gal
noten van een Eik (Quercus infectoria), uit 
Kloin-Azië afkomstig en voor den inlandschen 
medicijnhandel via Bombay ingevoerd. Het 
werkzame bestanddeel is looizuur.

.

■over- j
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154.325 bouws 
25.486 bouws 
22.292 bouws 
55.946 bouws

!

.. .. 258.049 bouwsTotaal ....
De opbrengst aan rijst (padi) was bij bena

dering 4.180.000 pikols, d. i. gemiddeld 22.88 
pikols per beplanten en 23.28 per geslaagden 
bouw.

Aan de teelt van zoetwatervisch op sawahs 
of in vijvers wordt niet gedaan. De zeevisscherij 
is van weinig beteekenis.

Onder de inlandsche handwerken zijn goud 
zilver- en ijzorsmederij, steen- en pannenbakkerij 
en weverij van do meeste beteekenis.

Geschiedenis. Do residentie vormde 
in den Hindootijd een deel van hot rijk van 
Daba (A. D 
onderhoorig
on Madjapahit, en maakte later mot do aan
grenzende residentio Kcdiri, onder den naam 
Oostelijke Mantjfi,nëgA.rAsche landen, een deel 
uit van het rijk Mataram. Na het eindo van don 
Java-oorlog (1830) werden deze gewesten door 
de inlandsche Vorsten aan Nederland afgestaan; 
het Zuidelijkste regentschap van Madioen, 
Patjitan, was echter reeds in 1812 aan het 
Britscho tusschenbestuur overgogoven on werd 
in 1830 bij do residentie Madioen gevoegd. 
In 1832 word Patjitan eeno op zichzelf staande 
assistent-residentio on in 1860 eeno afzondcr-

i

t

1042—1222), was vervolgens 
aan do rijken van Singasari

1

!

lijke residentie. In datzolfdo jaar word cchtor 
op dit besluit teruggekomen en Patjitan wedor- 

gemaakt tot eeno afdeeling van do residen
tio Madioen. Een gedeelte van de afdeeling 
Patjitan is in 1883 govoogd bij do afdcoling 
Trönggalèk van do rosidontie Kcdiri.- ' 

MADIOEN. Afdeeling, regentschap on controle 
afdcoling van de gelijknamige residentio. Do af
deeling telt vier districten, nl. Madioen, Tjaroo- 
ban, Oetëran, Kanigoro./

MADIOEN. District van de afdeeling, de 
eontróle-afdeeling on het regentschap der resi
dentio Madioen; onder het bestuur van den

om
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MADJËNANG. Controle-afdeeling en district 
der afdeeling Tjilatjap, resjdentie Banjoemas, 
met eene oppervlakte van 331 K.M“. Het district 
telde in 1915: 40.000 inwoners, waaronder 
40-tal Europeanen en een 100-tal Vreemde 
Oosterlingen. De gelijknamige koofdplaats is do 
zetel van den controleur.

Het district ligt geheel in het centraalgebcrgte 
van Java, dat hier,- bezuiden de waterscheiding, 
zeer schaars bevolkt en ruig begroeid is. Maar 
het Z. W. deel is in genomen door eene uïtgestrekte 
dalkom, eenmaal een meer en nog in de eerste 
helft der 19e eeuw grootendeels een moeras. 
Thans is het in sawalis herschapen en liggen 
volkrijke dorpen aan den rand, o. a. ook do 
hoofdplaats.

MADJÉNÉ. Onderaf deeling der afdeeling 
Mandar (zie aldaar) van het gouvernement 
Oelebes en Onderhoorigheden, omvattende do 
zelfbesturendo landschappen Madjéné, Pëm- 
baoeang en Tjènrana, onder een gezaghebber 
bij het Binnenlandsch Bestuur. Het gelijknamige 
landschap wordt bestuurd door een Maradia, 
bijgestaan door een Hadat, het heeft eene wel
varende, dichte bevolking van ^ 15000 zie
len; de vruchtbare kuststreken zijn overal met 
kokospalmen beplakt. De hoofdplaats Madjéné, 
standplaats van den afdeelingschef en den ge
zaghebber, tevens garnizoensplaats, ligt aan 
eene vooral in den Westmoesson bruikbare 
baai, het is eene belangrijke handelsplaats met 
drukke pasar. [Bijdr voor T , L. en V. van 
N.-I. 7e Volgr. VIII (1909) bl. 659; De prauw- 
vaart van Oelebes, Kol. Studiën afl. 1 blz. 107].

MADOE (jav.). Honigbij. Zie BIJ.
MADOE. Zie BONERATE EILANDEN.
MADOERA. Landbeschrijving. Het 

eiland Madoera heeft eene oppervlakte van 4470 
K.M.2, ongerekend de nabij gelegene, tot de re
sidentie behoorende eilanden: Kambing, Gili 
Radja, Gili Gëntèng, Poetëran, Gili Jang, do 
Kangéan-groep en de Sapoedi-groep. De resi
dentie had uit. 1915 een bevolking van ruim 
1830.000 zielen, waaronder ongeveer 1000 Euro
peanen, 4500 Chineezen, 2000 Arabieren en 100 
andere Vreemde Oosterlingen. De grootste lengte 
van het eiland van West naar Oost is 160 K M.; 
de grootste breedte van Noord naar Zuid 38 
K.M. Het wordt ten Noorden en ten Oosten 
bespoeld door de Java-zee, ten Zuiden door 
Straat Madoera, terwijl een nauwo engte (de 
Trechter geheeton) het eiland scheidt van do re
sidentie Soerabaja.

Madoera is administratief verdeeld in 4 afdee-

MADJALÈNGKA. Afdeeling en regentschap 
van do residentie Clieribon; aan de Westzijde 
vormt deze afdeeling de grens met de Preanger- 
Regcntschappen. De afdeeling telde einde 1905 
315.000 inwoners, o. w. 130 Europeanen, 2600 
Chineezen en 60 Arabieren. Zij is verdeeld in 
twee contröle-afdeclingen, nl. Madjalèngka met 
gelijknamige hoofdplaats (districten Madjalèng
ka en Tëlaga) en Radjagaloeh met hoofd plaats 
Leuwimoending (districten Radjagaloeh en 
Djatiwangi). De afdeeling, die over het geheel 
bergachtig en vruchtbaar is, telt een tiental erf- 
pachtsperceelen, waar koffie, thee, kina en suiker 
verbouwd worden, en drie suikerfabrieken.

Nabij de hoofdplaats van het district Tëlaga wor
den verschillende Hindoe-oudheden aangetroffen.

De hoofdplaats der afdeeling tevens van het 
regentschap, is Madjalèngka met 7200 inwoners, 
o. w. 30 Europeanen, bijna 400 Chineezen en 

:15 Arabieren (einde 1905)..' • ' ;
'MADJALÈNGKA. District van het regentschap 

en de afdeeling van dien naarn (residentie Clie- 
ribon) met gelijknamige hoofd plaats (Zie boven).
Het heeft eene oppervlakte van 186 K.M.2 en 48 
desa’s met 63.000 inwoners, o. w. 65 Europeanen,

. bijna 600 Chineezen en 60 Arabieren (einde 1915).
MADJAPAHIT. Het groote Javaansche Hin- 

doe-rijk, dat dezen naam draagt, is behandeld 
onder JAVA, Geschiedenis ; thans vol
gen nog enkele bijzonderheden aangaande do 
gelijknamige hoofdstad. Deze lag in de nabij
heid van het tegenwoordige Modjokërto en wel 
ongeveer waar nu de desa Trowoelan ligt. De 
stad werd in 1294 A. D. door prins Widjaja, 
den lateren koning Kërtaradjasa, gesticht en 
bleef de rijkshoofdstad tot 1400; de na dat jaar 
regeerende Hindoe-vorsten zetelden waarschijn
lijk elders. Wij bezitten, behalve Chineesche 
berichten over de stad, een uitvoerige beschrij
ving van den toestand in 1365 A. D., onder de 
regeering van Ha yam Woeroek, in den Na- 
garakërtagama, waaruit de onderlinge ligging 
der verschillende pleinen, tempels en paleizen 
blijkt. Thans is er slechts weinig over, de poor
ten Wringin Lawang en Badjang Ratoe en 
eenige tempelrestes, Tjandi Këdaton, Tikoes,
Brahoe enz. zijn de voornaamste overblijfse
len, In den laatsten tijd is het gelukt, dank zij 
het initiatief van den regent van Modjokërto,
R. A. A. Krama Djaja Adinëgarü, sporen van 
een belangrijk aantal andere restes, waai’onder 
veel jaartallen, terug te vinden, onder meer 
stukken van den ringmuur en vorstelijke be
graafplaatsen. Een groot deel van het gevon
dene is ondergebracht in het nieuw gestichte lingen: Pamëkasan, onder rechtstreeksch be- 
Museum te Modjokërto. stuur van den resident, Bangkalan, Sampang

Over de vroeger bekende oudheden van Ma- en Soemenëp, elk onder een ass.-resident. Deze 
djapahit zie men Verbeek in Tijdschr. Bat. 4 afdeolingen zijn tevens regentschappen; verder
Gen. 33 (1890), overde nieuwe vondsten het Oud- heeft men 8 contröle-afdeelingen, 22 districten
heidk. Versl. 1912—1915. en 1197 desa’s. Voor de grenzen der hoofd plaats

MADJËLIS. Dezen naam (Arab. = vergadering) zie Ind. Stb. 1887, no. 137. 
dragen de ter hoofd plaats en op elk der onderaf- Geologisch bestaat het eiland, met uitzonde- 
deelingshoofdplaatsen van Gorontalo gevestigde ring van de kwartaire en recente vlakten, voor-
rechtbanken over de inheemsche bevolking der namelijk uit mergel» en 
voormalige rijkjes Gorontaio, Bone, Limboto en steenen, voortzettingen van het kalkgobergto 
Boalemo. De groote Madjëlis te Gorontaio neemt in Ilëmbang en Soerabaja. Het eiland isheuvel- 
kennis van misdrijven,welke met den dood of met achtig; de hoogste top, de Tamboekoe (470 M.),
de straf naast die des doods kunnen worden ge- ligt in de afd. Soemënëp. De kalkachtige gesteld - 
straft, de kleine madjëlis berechten de overige heid van den bodem, gevoegd bij den betrekkelijk 
misdrijven, alle overtredingen en civiele zaken. gcringen regenval, is oorzaak van de geringe 
Zie uitvoeriger RECHTSWEZEN. vruchtbaarheid van groote deelen des lande.

oen

mergelachtige kalk-
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Bevloeide sawahs vindt men slechts in dc 

laagvlakten, waarvan die van Bangkalan, Sam
pang en Pamëkasan do belangrijkste zijn, en op 
liet Pajoedan-plateau, dat zich in het Oosten 
des cilands tusschen do heuvels uitstrekt en het 
dichtst bevolkte deel van hot binnenland vormt.

Hot bouwgrondareaal van de Inlandscho be
volking besloeg in 1915 een oppervlakte van:

a. in geregelde cultuur: 
sawahs van levend water voor-..
zien ................................................
sawahs van regen afhankelijk .. 
fcëgalvelden ..................................

b. niet in geregelde cultuur ..

Tezamen...............
De opbrengst aan rijst (padi) was bij bena

dering 912.600 pikols, d. i. gemiddeld 9.58 
pikols per beplanten en 11.05 per geslaagden 
bouw.

De rijstproductie is dan ook lang niet voldoende 
voor de behoefte, zoodat de bevolking zich veelal 
met djagoeng moet voeden en vele Madoereezen 
gedurende een deel van het jaar een middel 
van bestaan gaan zoeken in de residenties 
Soerabaja, Pasoeroean en Besoeki. De voor
naamste producten zijn overigens kokosolie, 
vogelnestjes, zout (langs de kusten), tabak, 
inlandscho suiker, huiden en vruchten. Hier en 
daar vindt men aardolie-bronnen. De zeevisch- 
vangst is een der belangrijkste middelen van 
bestaan. Door de oprichting van Gouvernemonts- 
wege op verschillende plaatsen aan de Noord
kust van kosteloos ter beschikking van de iri- 
landsche bevolking gestelde vischinzoutings- 
loodsen, alwaar tevens goedkoop los zout ver
krijgbaar is, heeft men in de laatste jaren ge
tracht om de vischinzoutings-industrie, welke 
een veelbelovende toekomst hebben kan, krach
tig te bevorderen. Eenig succes ter zake valt 
reeds te constateercn.

In 1903 waren 7312 personen in het bezit van 
tezamen 8574 prauwen, w.o. 1720 z.g. „majangs” 
(van 3 M3. of meer inhoud), en oefenden 
28.387 lieden het zcevisscherijbedrijf uit. 
Aan zoctwatervischtcelt op sawahs of in vijvers 
wordt niet gedaan. De zoutwatervischteelt 
daarentegen is van belang; in 1903 was de ge
zamenlijke uitgestrektheid dier vijvers 9978 
bouws; als gemiddelde opbrengst (netto) wor
den opgegeven ƒ 10, / 25 tot / 50 per bouw.

De economische toestand van de bevolking 
is over het geheel zeer bevredigend, hoewel de 
jaarlijksehe uittocht van duizenden Madooreo- 
zon, die aan den vasten wal werk gaan zoeken, 
den druk van heeren- en desa-diensten voor do 
achtcrblijvenden niet onbelangrijk vermeerdert. 
In do laatste jaren zijn echter verschillendo 
categorieën van hoerendiensten afgeschaft en 
weldra zullen deze geheel tot het verleden bo- 
hooren.

Do inlandscho landbouw neemt langzamer
hand in belangrijkheid toe, vooral ten govolgo 

uitgebroide door de llogeering reeds tot 
stand gebrachte (Pamëkasan on SoomënSp) 
dan wol nog in uitvoering zijnde (Bangkalan) 
irrigatiewerken. Aan do bewerking der tëgal- 
veldon wordt veel zorg besteed: bemesting vindt 
op groote schaal plaats. De op tal van plaat 
gekweekte, voor do inlandscho markt bestemde, 
tabak is van superieure kwaliteit. De vruchten

teelt is — vooral in West-Madoera — van veel 
bcteckcnis.

Met uitzondering van een enkele onderneming 
tot winning van kalksteen kon de Europeescho 
nijverheid hier tot dusver geen arbeidsveld 
vinden. Erfpachtspcrceelon of suikerfabrieken 
ontbreken geheel. Ook Gouvernemcnts-cultures 
bestaan hier niet. Een belangrijk middel van 
inkomsten voor het Gouv. is echter de zout
aanmaak, die hier in stand bleef, toen die in 
andere gewesten (Bantam, Krawang, Cheribon, 
Rembang en Soerabaja) gestaakt werd. Voor 
het op de aangewezen plaatsen aangemaakt 
en in de dépót-pakhuizen geleverd zout betaalt 
het Gouv. aande bevolking ƒ10 perkojan (Ind. Stb. 
1871 no. 82; 1876 no. 13 en 1881 no. 109; Bijbl. 
no. 3811). In de fabrieken te Kaliangët (Soe- 
mënëp) en te Krampon (Sampang) wordt dit 
zout in briketvorm geperst en verpakt.

De runderstapel van Madoora is zeer belang
rijk en maakt den grootsten rijkdom van het 
eiland uit. Het Madooreesche rundvee is ver
moedelijk het beste van den geheelen Indischen 
Archipel. Door den enormen uitvoer van trek
en slachtvee, vooral naar Java, waaronder veel 
van het allerbeste fokmateriaal, begon die 
runderstapel echter in de laatste decennia een 
bepaald zorgwekkenden achteruitgang te ver- 
toonen. Door doeltreffende en stelselmatig uit
gevoerde maatregelen, welke sedert 1911 in 
gang zijn, is men er niet slechts in geslaagd om 
dien te stuiten, maar is het aantal runderen ver
rassend snel toegenomen en ook de qualiteit 
der dieren merkbaar verbeterd. Ultimo 1914 
was het geboortepcrcentage nagenoeg verdub
beld ; het aantal runderen kan op ruim 5S1.400 
stuks worden geschat. Do buffelstapel heeft 
weinig te beduiden. De paarden zijn klein van 
stuk en worden — in tegenstelling met de run
deren, waarvoor do Madoorees bijzonder veel 
hart heeft — over het algemeen slecht verzorgd; 
in 1906 bestond de gezamenlijke paardenstapel 
uit 29000 stuks. Het fokken van klein vee, al3 
schapen, geiten, pluimgedierte, wordt als bij
bedrijf beoefend; ten deele met uitvoernaar Java.

De communieatie-wegen op het eiland verkee- 
ren in goeden staat. Spoorlijnen zijn er niet, 
maar er is een stoomtramweg van Karnal over 
Kwanjar, Baléga, Sampang, Pamëkasan en Soe- 
mënëp naar de havenplaats Kali-angët met een 
zijtak van Kamal via Bangkalan naar Tanah- 
mèrah. Op de vier afdcelingshoofdplaatsen zijn 
in den allerlaatsten tijd zoogenaamde plaatselijke 
bostuurstolefoonnetton in exploitatie (Soemënëp, 
Pamëkasan en Sampang) of in aanleg (Bang
kalan), welke, na onderlingo aansluiting, het 
telofoneoren over het gehoelo eiland mogelijk 
zullen maken.

De belangrijkste plaatsen op Madoera zijn 
doze vier afdeelingshoofdplaatsen: Pamëkasan, 
Bangkalan, Sampang en Soemënëp met hunne 
overblijfselen van do vroegere vorstenverblijven 
(vooral de lustverblijven en do begraafplaats 
Asta nabij Soomënëp zijn vormoldonswaardig).

De tot Madoera behoorende eilanden, waar
onder de Kangéan- en do Sapoedi-oilanden do 
voornaamste zijn, leveren in hoofdzaak timmer
hout, tripang, schildpad, matwerk en verf- 
houdende basten.

G eschiedonis. 
deeling omtrent dit eiland is te vinden in
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aan dezen Vorst te danken en raadpleegde hem 
voortdurend. Als belooning vorzokerdo Raffles 
aan zijn oudsten zoon, Pangéran Nata Negara,, 
de opvolging, eone beschikking die evenzeer 
door Baron Van der Capcllen word bevestigd 
(1820). Vijf jaar later, nadat do Panëmbahan in 
den oorlog tegen Boni goede diensten had be
wezen en zijn hulp opnieuw had aangeboden 
in den opstand tegen Dipa Nëgilr&, beloonde " 
de Nederlandsche Regcering hom andermaal 
door toekenning van den persoonlijken titel 
van Sultan van Soemënëp. onder den naam 
van Pakoe Nata ning Rat. Hij overleed in 1854 
op 73-jarigen leeftijd en werd opgcvolgd door 
een zijner zonen onder den titel Panëmbahan 
Nata Koesoema, na wiens dood (1879) de resi
dent van Madoora het bestuur over dit regent
schap in handen nam, evenals ook in 1853 
reeds was geschied ten aanzien van Pamëka- 
san.

den Naga rak re t agama, volgens welke het in 
de tweede eeuw der ^aka-jaartelling van Java 
gescheiden werd. Politiek heeft het steeds deel 
uitgemaakt van de Oost-Javaanscho Hindoe- 
rijken, gelijk later van hot rijk van Mataram. 
Hot was toen verdeeld in drie regentschappen: 
Bangkalan, Pamëkasan en Soemënëp. Na de 
oorlogen van de O.-I. Oompagnic met bedoeld 
rijk kwam ook Madoera onder het gezag van 
de Compagnie en ressorteerde onder Soerabaja. 
Wegens bewezen diensten ontvingen de hoofden 
van de drie regentschappen op Madoera lioo- 
gere titels dan hunne collega’s op Java. Vooral 
de regent van Bangkalan werd bevoorrecht 
en kreeg in 1747 reeds den titel van Pangéran, 
welke in 1753 verwisseld werd voor dien van 
Panëmbahan, terwijl hem tevens vergund werd 
den naam van Tjakra Adining Rat te dragen, 
evenals in vroegere jaren zijne voorvaderen 
(Vorsten van Sampang) geregeerd hadden on
der den naam Tjakra ning Rat. Nadat het ge
zag der O.-I. Compagnie in den Oosthoek van 
Java gevestigd was, werd den Panëmbahan 
van Bangkalan bovendien nog een soort opper
toezicht over de regenten van dat gebied toe
vertrouwd, waardoor zijn aanzien meer en meer 
toenam. De regent van Soemënëp ontving in 
1751 den titel Radèn Tocmënggoeng, terwijl 
zijn zoon en opvolger, wegens bewezen diensten, 
den titel Pangéran Nata Koesoema werd ge
schonken; deze kreeg tevens het beheer over 
de Kangéan-eilanden.

Ook Daendels begunstigde de vorsten op 
Madoera boven de overige regenten op Java 
en gaf aan den Panëmbahan van Bangkalan 
den persoonlijken titel van Sultan Toewa, 
terwijl een kleinzoon van dezen aangesteld 
werd tot regent van Pamëkasan onder den titel 
Radèn Toemënggoeng Adining Rat. De Vorst 
van Bangkalan betoonde echter grooten on
dank voor deze gunsten en koos bij de komst 
der Engelschen on middellijk hunne zijde, de 
Hollandsche gouvemementsdienaren liet hij 
vatten, binden en aan de Engelschen uitleve
ren. Als belooning hiervoor deed de Engelsclie 
landvoogd in 1815 den Sultanstitel, die uitslui
tend als persoonlijk eerbewijs aan Tjakra Adi
ning Rat den Ic° was toegekend, overgaan 
op diens zoon, die als Sultan Tjakra Adining Rat 
II erkend werd. De Gouv.-Generaal Van der 
Capellen bevestigde de beschikkingen van Raf
fles in 1820 en zoo voerden de regenten van 
Bangkalan een hoogeren titel dan hun door 
de vorsten van Mataram ooit was toegekend. 
Bij den dood van den tweeden Sultan (1847) 
moest die titel echter weder plaats maken voor 
dien van Panëmbahan.

De Pangéran, later Panëmbahan, van Soe
mënëp hield bij de komst der Engelschen onze 
zijde, verdedigde zijn woonplaats dapper, doch 
moest ten slotte voor de overmacht zwichten. 
Zijn zoon moest hem beloven hem onder de 
Hollandsche vlag te zullen begraven. Dit ge
schiedde in 1812, toen hij opgevolgd werd door 
dezen zoon onder den titel Panëmbahan Nata 
Koesoema.Deze onderscheidde zich al spoedig,zoo
oor zijne rechtschapenheid en trouw aan het Ne- 

derlandsch gezag als door zijne geleerdheid en be-
angstelling in het welzijn van zijn land e«i volk. 

Rallies had, bij zijne nasporingen naar Java’s 
geschiedenis en oudheden, buitengewoon veel

Geleidelijk werd aldus, ook in Bangkalan, 
het zelfbestuur der Madoereesche vorsten be
snoeid en vervangen door meer directe inmen
ging van het Hollandsch gouvernement. Zoo 
werd in 1863 bij de aanvaarding van het bestuur 
over Bangkalan door Panëmbahan Tjakra Adi 
ning Rat, het recht'tot belastingheffing overge
dragen op de Indische Regcering en het regent
schap verdeeld in acht districten, terwijl ook 
het Europeesch bestuur geregeld en het regent
schap in twee assistent-residentiën gesplitst 
werd. Na den dood van genoemden Panëmba
han (1882) werden alle deelen van Madoera 
geleidelijk ingericht op den voet der Gouver- 
nementslanden, zoodat het eiland thans geheei 
onder rechtstreeksch bestuur staat van het 
Nederlandsch gezag (zie Ind. Stb, 1900 no. 239, 
zooals dat gowijzigd is laatstelijk bij Ind. Stb. 
1914 no. 169).

Vgl. Palmer v. d. Broek, „Geschied, v. h. 
vorstenhuis van Madoera”, uit het Javaansch 
vertaald, in T. Bat. Gen. XX, XXII, XXIV; 
E. B. Kielstra, Gids 1890, IV, bl. 517; H. Mas- 
sink, „Bijdrage t. d. kennis van het vroeger on 
tegenwoordig bestuur op het eiland Madoera”, 
Arnhem 1888.

MADOERA (STRAAT) tuss'chen Java en do 
Zuidkust van Madoera met do daar beoosten 
gelegen eilanden, is aan den Oostinloop bijna 
60 K.M. breed, loopt eenigszins vernauwend 
toe en wordt aan de W.-zijde bijna geheel af
gesloten door den bewesten Pasoeroean Noord- 
Zuid loopenden Javawal. Het trechtervormig 
toeloopende N.W. gedeelte der straat, het Oost- 
gat van Soerabaja, heeft een nauwen toegang 
tot de reedo van die plaats, terwijl langs de 
vlakke Westkust van Madoera een aanvankelijk 
smalle en later wijd uitloopende vaarweg, het 
Westgat van Soerabaja, de verbinding vormt 
met de Javazee.

De N.O. hoek van Java heeft een woest aan
zien; steil uit zee oprijzende rotswanden gaan 
hier over in de oploopende, spaarzaam begroeide 
hellingen
vele gele grasvelden met groole, donkere rol
steenen worden gezien. Verder om de West 
wordt de kust lager en gaat over in een begroeide 
en gedeeltelijk bebouwde vlakte, waarachter 
zich de Ijang- en Tënggërgcbergten verheffen, 
van welke de uitloopers aan weerszijden van 
Bësoeki, tot de lage, zandige kust reiken. In

i
het Baloerangebergte, waarinvan
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deze vlakte ziet men do solioorsteenen van ver
scheidene suikerfabrieken; N.W. van Pasoo- 
rooan is do kust modderig en met laag struik
gewas begroeid.

Do Zuidkust van Madoora is aanvankelijk 
glooiend en hier on daar keuvolachtig achter een 
smal zandstrand, vorderop laag en moerassig, 
bij de Z. W. punt van het eiland steil en steonach- 
tig te worden met hoogo achtergelegen heuvels. 
In do diepe en schoono straat liggen enkele 
verspreide eilandjes en riffen. De diepte neemt 
om de West langzaam af om plotseling te 
minderen in het Oostgat van Soerabaja, dat ge
heel ingenomen wordt door een ondiepe, vrij 
steil oploopende, slappe modderbank, waar
buiten een loodslichtschip ligt en waarin een 
verlichte en betonde geul met een minste diepte 
van 39 d.M. toegang geeft tot Soorabaja. 
Waar de kusten van Java en Madoora elkaar 
tot op 3 K.M. naderen, wordt deze geul diep 
en blijft dit, langs den uit vischvijvers bostaandon 
en later begroeiden Java wal, tot voorbij Oedjoeng 
Piring op Madoera, in het Westgat van Soera
baja, waar de kusten weer van elkaar afwijken 
en de dusgenoemde Trechter wordt gevuld door 
een hardere bank, waarover een drempel met 
63 d.M. minste water naar de Javazee voert. 
Aan de Oostzijde van het vaarwater ligt hier, 
van hoek Piring tot het Djamoeangrif, waar de 
drempel begint, een stroomlcidende dam; de 
diepte in de smalle geul op den drempel is kunst
matig verkregen en wordt evenzoo onderhou
den door het slib van den bodem los te woelen 
en bij gunstigon stroom naar zee te doen voe
ren. Ook bet Westgat is betond en verlicht, 
buiten de bank ligt eveneens een loodslichtschip.

De Oostmoosson komt door in April en waait 
van Mei t/m September geregeld en vrij krach
tig, in October hebben Z.Z.O. winden nog de 
overhand, November is de kenteringmaand 
en in December komt de Westmoesson door, 
die geregeld, maar zwakker dan de Oostmoesson, 
waait tot in Maart, in welke maand do wind 
roeds variabel is. Onder den Ja va wal heeft men 
in don Oostmoesson dos nachts krachtigen en 
goregclden landwind on overdag flauweren zee
wind, dio meer veranderlijk is van richting; in 
don Westmoesson waait des nachts zwakke, veran
derlijke landwind, afgewisseld door stilte en 
overdag krachtige, gerogeldo zeewind. Onder 
den Madoerawal is het juist ongekoerd, do wind 
is evenwel doorloopond flauwer.

Do regenval is niet bijzondor groot, do meeste 
regen komt in Januari on Februari neer; in don 
Oo8t-moesson valt zoo goed als geen regen. Hovigo 
windvlagon wordon zelden waargenomon, maar 
vrij veol lichte buien in den Westmoesson. Do 
heiïgheid is bijzondor groot on wordt in Augustus, 
September en October slechts overtroffen door 
die in do Timorzeo. In den Oostmoesson staat 
in do straat oen vrij hovigo Oostelijke doining 
en dikwijls vrij hoogo zee.

Do stroom loopt in don Oostmoesson over- 
gond om do N.N.W. on N.W. en staat in Juli, 

Augustus cn September bijna onafgebroken 
krachtig door; in don Westmoesson is do stroom 
voel minder sterk on heeft dio om do N. 0.

Oost do overhand. In do kenteringmaanden 
loopt eon dubbeldaagsoho stroom heen en we
der, onder do Java- on Madoorawallen evenwel 
mindor krachtig dan in hot midden der straat.

In het Ooster- en Westervaarwater van Soera
baja loopt steeds een geregelde dubboldaagscho 
stroom.

De vortikalo waterboweging is schijnbaar 
zeer onregelmatig. Bij do Meindertsdroogte, 
den Oostïngang der straat, is het getij 
wegond enkeldaagsch en loopen do ryzing en 
daling zeer sterk uiteen; langs den Java wal is 
het getij steeds sterker dan langs Madoera. 
Vóór het Oostgat van Soerabaja en op de reedo 
dier plaats neomt do getij beweging in belang
rijkheid too en krijgt het dubbeldaagsch ka
rakter de overhand, de hoogste en laagste wa
terstanden worden te Soerabaja elk tweemaal 
’s jaars bereikt en verschillen 33 d.M. In het 
Westgat neemt do getij beweging in belangrijk
heid af en wordt het karakter bijna zuiver 
enkeldaagsch.

Voor Oost- en Westgat van Soerabaja worden 
getijtafels uitgegeven. Zie Zeemansgids deel III.

MADOEREESCH. Het Madoereesch wordt 
gesproken op het eiland Madoera en op de 
omliggende kleine eilanden, met inbegrip van 
de groepen Sapoedi en Kangéan, alsook door 
de Madoereesche kolonisten op Oost-Java, 
vooral in de residentiën Bësoeki en Proboling- 
go. De taal,gelijk zij op Madoera gesproken wordt, 
kan verdeeld worden in twee hoofd-dialecten: 
het West-Madocreesch, dat nog onderscheiden 
kan worden in het Pamëkasansch en het Bang- 
kalansch en het Oost-Madoereesch of Soemë- 
nëpsch, waarvan men het Kangéansch als 
een meer afwijkend onder-dialect kan aanmor- 
ken. Over ’t algemeen heeft het Oost-Madoe
reesch oudere vormen meer ongeschonden be
waard dan de Westelijke tongval. Hot Madoe
reesch staat ongotwijfeld het naast aan talen 
als het Javaansch, hetSoendaneesch, hot Maleisch 
enz., maar zeer moeielijk is het, om den juisten 
graad van verwantschap te bepalen. Stellig 
heeft do taal in groote mate den invloed van 
hot Javaansch ondergaan en derhalve is het 
zeer bezwaarlijk thans nog na te gaan in hoe
verre sommige punten van overeenkomst aan 
dien invloed zijn te wijten; ovenwel zijn er nog 
aanwijzingen genoeg, dat de taal oorspronkelijk 
nu juist niet enger verwant met het Javaansch 
kan geweest zijn dan bijv. met het Maleisch 
het geval is. Evenmin kan gezegd worden, dat 
het bijv. nader bij het Mal. staat. Het klank
stelsel dor taal vertoont de bijzonderheid van het 
voorkomen van geaspireerde zachte medeklin
kers: gh, als rogol beantwoordende aan Jav., 
Mal. g, (de niet geaspireerde g is in het Mad. zoer 
zeldzaam); dh, als regel beantwoordende aan Jav. 
d, (do d komt eveneens zoor zelden voor in het 
Mad.), dh, als rogol daar, waar Jav. en Mal. beide 
d vertoonon, (d, waar ook het Mal. don zelfden 
klank vertoont togonover Jav. r); bh, als rogol 
daar, waar zoowel Jav. als Mal. b vortoonen, 
(b waar hot Jav. w heeft), djh, als rogel waar 
zoowel Jav. als Mal. dj vortoonen, alsook waar 
het Mal. dj togonover Jav. d hoeft, (dj staat 
voor Jav., Mal. y). Voorts is opmerkelijk de 
regelmatige behandeling der klinkers, afhan
gende van den aard dor mede-klinkers, zoodat, 
oonigszins in ’t algemeen gezegd, do a, è on 
o alleen na eon scherpen medo-klinker, de i 
on u, cn een zachtere variëteit van de o na 
een zachton medo-klinker voorkomen. Eeno 
algemeen Mal. Pol. t als sluiter gaat dikwijls over
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MADOEREESCH—MADOEREEZEN.63.8
door enkele proza-werken, vooral door gcschrif- 
Ion in gebonden stijl wordt govormd, bestaat 
voornamelijk uit vertalingon on min of moor 
vrije bewerkingen van Jav. origineelen; men 
zie hierover do catalogi van Er. A. O. Vreedo 
en Dr. H. H. Juynboll.

Literatuur: A. 0. Vreede, Handleiding tot 
do beoefening der Madoereesche taal, lo deel 
Leiden 1882, 2e deel 1884, 3o deel 1888, 4o deel 
1890; Tjarita Brakej, Madoereesche Dongong 
met Mad.-Jav. woordenlijst en Aanteekenin- 
gen, door A. C. Vreede, Leiden 1878; Madoe
reesche Spraakkunst door H. N. Kiliaan. Eer
ste stuk: Inleiding en Klankleer. Tweede stuk: 
Woordleer en Syntaxis; beide Batavia 1897; 
Nederlandsch-Madoereesch woordenboek, Bata
via 1898 en Madoereesch-Nederlandsch woorden
boek, in twee doelen, Leiden 1904—1905 door 
denzelfden.

MADOEREEZEN. Naam van do inheemscho 
bewoners van het eiland Madoera en de in do 
onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen kleinere 
eilanden (met inbegrip van den Sapoedi-Archipel 
tot en met Raas en Goa-Goa), van waaruit zij 
zich geleidelijk over Bawean, den Kangean- 
Archipel en de beide Oostelijkste gewesten 
(Pasoeroean en Besoeki) van het eiland Java 
hebben verspreid. Ook ter hoofdplaats Soerabaja 
is hun aantal zeer beduidend. In het Zuidelijke 
deel van de afdeeling Malang, residentie Pasoe
roean, treft men slechts enkele Madoereesche 
desa’s tusschen de Javaanscho aan; hoe Noor
delijker men komt, destemeer neemt dit aantal 
toe. In de Noord-westelijksto afdeeling Bangil 
van hetzelfde gewest wonen do Madoereezon 
niet meer verspreid in eigen desa’s, doch hebben 
zij zich met de oorspronkelijke Javaanscho 
bevolking vermengd en vormen zij langzamer
hand het overwegende deel. Beoosten de afdee- 
lingshoofdplaats Bangil nemen do Madoereezon 
hoe langer hoe meer in aantal toe en zijn do 
districten Grati en Djati der afdeeling Pasoeroean 
nagenoeg uitsluitend Madoereesch evenals het 
tot die afdeeling behoorende district Tënggër, 
voor zoover dit niet door de eigenlijke Tënggërec- 
zen bewoond wordt. De afdeelingen Probolinggo, 
Kraksaan en Loemadjang (vroeger het gewest 
Probolinggo uitmakende, doch thans onder 
Pasoeroean ressorteeronde) zijn eveneens bijna 
uitsluitend Madoereesch, met uitzondering van 
enkele kampongs ter afdcelings-hoofd plaats 
Probolinggo, het Zuidelijke deel van het Probo- 
linggosche district Tëngger en het Zuidelijke en 
Westelijke deel der afdeeling Loemadjang, alwaar 
echter het Madoereesche element mede geleidelijk 
toeneemt. Het gewest Besoeki wordt geheel door 
Madoereezon bewoond, behalve de districten 
Djëmbër en Pocgör en de afdeeling Banjocwangi. 
In den even vermelden Kangean-Archipel en—zij 
het ook in mindere mate — op de Sapoedi- 
eilandengroep is de Madoereesche bevolking 
sterk met Makassaarsche, Boegineesche en 
Balineesche elementen vermengd.

Het totaal aantal Madoereezen kan (uit. 1915) 
op circa 4 milliocn zielen geschat worden, waar
van ongeveer l3/4 millioen in het gewest Madoera, 
do eigenlijke bakermat van dit volk. De toename 
is vooral in de laatste halve eeuw buitengewoon 
groot. Omstreeks 1800 toch telde de Inlandscho 
bevolking van het gewest Madoera slechts circa 
een half millioen zielen en is dus sinds dien bijna

in een ingeslikten mcdc-klinkor, (dus het ge
luid voortgebracht met afsluiting der stem
spleet); zeldzamer geschiedt dit met cenc oor
spronkelijke p als sluiter, hetzelfde verschijnsel 
dus als bijv. het Mak. vertoont, alleen in een 
minder gevorderd stadium. Ook eene oorspron
kelijke sluitende h wordt weggeworpen, waar 
tegenover staat, dat in hot West-Mad. dikwijls 
eene h wordt toegevoegd, als een, oorspronkelijk 
op een klinker eindigend woord, afzonderlijk 
of aan het einde van eene zinsnede wordt uit
gesproken. Eene sluitende k behoudt, in tegen
stelling met het Jav., enz., gewoonlijk do volle 
uitspraak, behalve in enkele woorden als anaq, 
kind, manoq, vogel, welke woorden, ook in do 
talen in het Oosten van den Archipel het eerst 
de sluitende k verliezen. Opmerkelijk is voorts 
de neiging tot verzachting van mede-klinkers, 
niet alleen van een sluiter vóór een één-letter- 
grepig achtervoegsel, maar ook aan het begin 
van een woord, (een verschijnsel eveneens 
Oostelijk veelvuldig voorkomend), alsmede tot 
verdubbeling van mede-klinkers in een woord, 
ook waar het klankstelsel dit niet bepaaldelijk 
vereischt. In tegenstelling tot het Jav. gaat 
de taal bij de klanken, welke vallen onder de 
zoogenaamde Van-der-Tuuksche klankwetten, 
met het Maleisch mede. De middelen, waardoor 
nieuwe woorden gevormd worden, komen ge
deeltelijk overeen met de, ook in het Jav., 
enz. gebruikelijke, bijv. het suffix è ( = Jav. Mal. 
*) tot vorming van locatieve werkwoorden, 
het suffix aghi, (Jav. ake, aken, enz), hier meer 
bepaaldelijk gebezigd om instrumentale werk
woorden te vormen, en zulke, welke aanduiden, 
dat iets ten voordeele van iemand geschiedt, 
enz. Maar daarnevens wordt bijv. aangetroffen 
een prefix ma, d. i. een genasaliseerd pa, tot 
vorming van causatieven, welk algemeen M. P. 
voorvoegsel in het Jav. enz., geheel in onbruik 
is geraakt. Zoo ook een prefix nga, d. i. een ge
nasaliseerd ka, bijv. ngasélloq, (van stlloq, ring), 
iets als een ring gebruiken: ngalanges, over 
iets of iemand weenen, (welke functie van ka 
meer overeenkomt met die in sommige meer 
Oostelijk gelegen talen); enz. Op te merken is 
ook het ontbreken van het pre- of infix um, 
waarvoor een voorvoegsel a in de plaats treedt.

Het passief wordt gevormd door een prefix 
è (= M. P. i); daarnevens komt in het Ka- 
ngeansch evenwel ook di voor. De imperatief 
verschilt niet in vorm van den indicatief. Met

J. 0. G. J.

het Jav. heeft het Mad. gemeen het modale 
suffix a; het gebruik stemt meer overeen mot 
dat van het oud-Jav. dan met de hedendaag- 
sche taal, maar is toch ook niet volkomen ge
lijk. Door middel 
vormt het Mad. constructie’s tot aanduiding 
van den nadruk, welke vergeleken kunnen wor
den met die, waarbij het Jav. zich van de zoo
genaamde hulpwoorden bedient.

Verschil van taalsoorten bestaat in het Mad. 
niet in die mate als in het Jav., zelfs niet als in 
het Socndaneeseh, maar toch zijn een aantal 
woorden verschillend, naarmate men meer of 
minder beleefd spreekt, (daargelaten die woor
den, welke overeenkomstig met wat men in het 

- Jav. het kr&ra&-inggil noemt, bepaaldelijk 
meerderen gebruikt moeten worden), onderschei
dingen, welke wel aan Jav. invloed zijn toe te 
schrijven. De Mad. litteratuur, welke, behalve

van het relatieve voornw.

van
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verviervoudigd. Voor liet getal Madocreczcn 
daarbuiten zijn geen botrouwbare cijfers te 
vermoldcn, doch veilig raag worden aangenomen, 
dat do toename relatief nog bcduidendor moet 
zijn.

het verdiende loon op zij te leggen on daarmee
— soms in voedingsmiddelen,meest padi,omgezet
— huiswaarts te koeren. Krachtiger van gestel d 
de Javanen zijn ze voor werk, dat weinig overleg 
vordert, beter geschikt en geven tal van werk
gevers dan ook daarvoor aan hen de voorkeur. 
Bij arbeid echter, welko grootcre intellectueelo 
oischen stelt, schijnen zij vooralsnog niet tegen 
de Javanen te kunnen concurrecren.

Bijzonder geprononceerde karaktertrekken van 
den Madoerees zijn verder:achterdocht en wraak
gierigheid. De talrijke gevallen van vaak zeer 
zware verwondingen, doodslag en moord, als
mede verminkingen van vee en brandstichtin
gen (op Oost-Java vooral in tabaksschuren en 
suikerriettuinen) zijn meestal gevolgen van 
ware of vermeende beleedigingen of misken
ningen. Gevallen van bloedwraak zijn eveneens 
niet zeldzaam. Diverse veeten worden vooral 
tegen het einde der vasten (poeasa), tijdens de 
malëmans, uitgevochten, waarbij partijen hun 
vrienden medenemcn . en soms verscheidene 
dooden vallen.

Vergiftigingen van vee worden tamelijk veel
vuldig, van personen daarentegen slechts zeer 
zelden geconstateerd.

Opium wordt betrekkelijk weinig gebruikt, de 
Madoereezen zijn er, over het geheel, geen 
liefhebbers van en aan dat heulsap verslaafden 
komen — voorzoover bekend — onder hen niet 
voor. In het gewest Madoera zelve is sinds 
eenige jarcn een licentiestelsel in werking, 
waardoor het opiumgebruik voorbeschikt is 
om binnen afzienbaren tijd (na het afsterven der 
bestaande schuivers) geheel te verdwijnen. 
Spiritualiën, zoowel van westcrsch als van 
inheemsch fabrikaat, zijn bij tal van Madoereezen 
zeer geliefd. Vooral het gegiste sap van den 
arènpalm — de bekende toe wak — ook wel van 
den lontar of siwalanjialm, wordt, speciaal in 
West-Madoera, veel gebruikt. Dronkenschap 
komt daar vrij veel voor. Door o.a. aan het geven 
der vereischte vergunningen voor het houden 
van openbare vermakelijkheden een verbod tot 
het gebruikmaken van bedwelmende dranken 
te verbinden, wordt van bestuurswege zooveel 
mogelijk tegen dit euvel geageerd.

Het algemeenc zedelijkheidspeil staat bij de 
Madoereezen hooger dan bij de Javanen. Pros
titutie komt weinig voor. Het godsdienstig 
leven is tamelijk opgewekt: zonder bepaald 
fanatiek te zijn komt de Madoerees over het 
algemeen zijn Moslimsche godsdienstplichten 
getrouwchjk na. Vooral is dit onder de talrijke 
adellijken het geval, hetgeen zeker vooreen groot 
deel aan den invloed van de bij hen in hoog 
aanzien staande Arabieren moet worden toe
geschreven. In Oost-Madoera is het aantal dezer 
Arabieren betrekkelijk zeer groot. De christelijke 
zending kan tot dusver onder de Madoereezen 
op slechts weinig resultaat wijzen. Do algomeene 
volksontwikkeling laat momenteel nog zeer veel 
te wcnschen over. Voor schoolonderricht gevoelt 
de kleine man zoo goed als niets en hoe Ooste
lijker men komt, hoo sterker dit het geval is. 
Eerst in de allerlaatste jaren beginnen do desa- 
scholen eenigen ingang te vinden. Door do 
hoogere standen wordt echter tamelijk veel zorg 
aan de opvoeding hunner zonen besteed; voor 
hun dochters wordt dit vooralsnog minder noo- 
dig geacht. Het levendige temperament der

an

Evenals de Javanen behooron do Madoereezen 
tot don Maleischen volksstam, doch ze zijn in 
tal van opzichten van eerstgenoemden onder
scheiden. In lichaamslengte stemmen zij vrijwel 
overeen, hun schedel is echter in doorslag iets 
langer en hun tanden zijn minder schuin geplant. 
De oogspleet ligt horizontaler, het aangezicht 
is breeder en minder fijn besneden, de gelaats
trekken zijn krachtiger, het lichaam is forscher 
gebouwd en gespierder. Een zeer opvallend ken
merk is het sterk uitpuilen der jukbeenderen. 
Omtrent den haargroei valt optemerken, dat de 
Oostelijke Madoereezen in den regel ietsbehaarder 
zijn dan de Westelijke: in het Soemënëpsche 
draagt men vaker een knevel dan in het Bang- 
kalansche en komt ook wel eens ccn ringbaard

■
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voor.
De Madoereesche vrouwen hebben veelal iets 

lomps: vooral echter in West-Madoera en ook 
onder het gemengd Javaansch-Madoereesche 
ras in het Pasoeroeansche treft men fraaie, flink 
gebouwde individuen aan. De buste is meestal 
schooner gevormd dan bij do Javaansche 
vrouwen, hetgeen vermoedelijk eensdeels toete- 
schrijven is aan het niet dragen van een borstlap 
(këmbën, Mad: pèndjoeng), waardoor de boezem 
minder gedrukt wordt en anderdeels aan de 
omstandigheid, dat de vrachten op het hoofd in 
stede van op den rug getorst worden, waardoor 
zij meer vooruitsteekt.

Voor zoover het mogclijk is van algemccno 
karaktertrekken te spreken, kan gezegd worden, 
dat de Madoerees minder vormelijk, energieker 
on zelfstandiger is dan de Javaan, een zelfstan
digheid echter, die zich niet zelden in een soort 
grofheid en ongemanierdheid openbaart, welke 
iemand, aan den omgang met den hoffelijken, 
zij het dan Qok meer slanfschen, Javaan gewend, 
vooral bij eerste kennismaking onaangenaam 
aandoet. Zelfs in gesprekken met hoogergc- 
plaatstcn is zijn toon vrijmoedig en ongedwongen, 
vaak bij het brutale af, hetgeen echter niet ver
hindert, dat hij zich afpersingen zijner hoofden 
dikwerf zonder verzet laat welgevallen. Onder 
het loopen praat hij vaak hardop on maakt hij 
levendige gebaren. Zeer velen maken den indruk 
van erg zenuwachtig te zijn; speciaal onder do 
aanzienlijken op het eiland Madoera zelve komon 
betrekkelijk veel zwakzinnigen voor: wellicht 
een gevolg van aanhoudende inteolt. Vrij alge
meen is een kenmerkende zucht tot tegenspraak; 
ook is de doorsncê-Madoerccs zeer nieuws-

I
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gierig en eigenwijs. Hij is daarentegen trouw aan 
zijn woord : op zijn beloften kan men vrij wel 
staat maken.

Als vermoedolijk gevolg van de schraalheid 
den bodem, de dichtheid der bevolking en :van

den daaruit voortvloeienden harden strijd om 
het bestaan, is do van het eiland Madoera afkom
stige Madoerees gemeenlijk zeer sober van aard 
en van een aan gierigheid grenzende zuinigheid. 
Hun spaarzaamheid veroorlooft aan het over- 
groote meerendcel der vele duizenden, dio in den 
Oostmoesson naar Java plegen over te steken 
ten einde aldaar gedurende eonigo maanden 
werk te zoeken, om een aanzienlijk gedeelte van I

1
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afhangen. Op Oost-Madoora, waar men het haar 
langer pleegt te laten grocion on de hoofddook 
dus vaster moot zitten, wordt deze meer op do 
Javaanscho manier gedragen. Aan do voorzijde 
stookt, meestal links, een punt uit. De westelijke 
Madoereezcn, die het haar veelal kort knippen, 
hebben ook wel eens ringon in do ooren ;gcwoon- 
lijk echter alléén in het linker oor. Do vrouwen 
dragen een sarong — zelden een kaïn — on een 
baadje, dat bij do Wcst-Madocreozen tot aan do 
heup en bij do Oost-Madocreezen tot even boven 
do knie reikt. Bij die uit de hoogcre standen zijn 
voorts n
diverse sieraden als broches, doekspelden etc. 
in gebruik. In hot algemeen kan gezegd worden, 
dat onder de vrouwen der West-Madooreezen 
meer verscheidenheid in klcedij en in kleur 
daarvan heerscht dan onder die der Oost- 
Madoereezen. Het haar wordt door cerstge- 
noemden vrij hoog in den nek gedragen en door 
laatstgenoemden zeer laag. De beide wrongen, 
waarin het verdeeld wordt, zijn bij de Oost- 
Madoereesche vrouwen veel grooter on steken 
aan weerskanten van het hoofd uit. Arm- en 
beenringen, gemeenlijk van zilver, worden veel
vuldig door jonge meisjes en kleine kinderen ge
dragen. Over het geheel genomen maakt do 
Madoerees — zoo vrouw als man — een slordiger 
indruk dan de Javaan; dit is ook met erf en 
woning het geval, welko laatste vaak met pannon 
gedekt is.

Als gevolg van hun meer zelfstandigen aard 
heeft het communaal grondbezit nooit onder do 
Madoereezcn wortel kunnen schieten. Hetdesa- 
verband is bij hen ook veel losser dan bij de 
Javanen en het gevoel voor adat slechts weinig 
ontwikkeld. Door de schraalheid van den bodem 
op het eiland Madoera, het gebrek aan voldoende 
irrigatiewater en de groote dichtheid der be
volking heeft de Madoerees van huis uit harder 
moeten ploeteren om het noodigo voedsel uit zijn 
grond te halen dan bijv. in het onder veol gunsti
ger omstandigheden verkeeronde Oost-Java hot 
geval is. Vandaar, dat de oorspronkelijke be
woners dier streek het dan ook in den strijd om 
het bestaan tegen hem hebben moeten afleggen 
en grootendeels verdrongen zijn.

Op het eiland Madoera zelve kan in hot algo- 
meen geconstateerd worden, dat de Madoerees 
minder zorg aan zijn sawahvelden besteedt, doch 
daarentegen oen voorbeeldig bebouwer van 
tuinen en togalgronden is: aan bemesting daar
van wordt heel wat ton koste gelegd, vruchten
teelt en tabakscultuur staan op hoogon trap. 
Als verzorger van rundvee heeft hij in geheel 
Insulinde vermoedelijk zijn gelijke niet. Voor 
zijn kërappan-stieren toont hij vaak méér hart 
dan voor zijn gozin (zie vorder wat den veestapel 
betreft ondor liet hoofd MADOERA). Ook als 
kleinhandelaar munt do Madoerees uit: in den 
Oost-moosson trekt hij met zijn pikolpaard heen 
en weer om met den handel eenige bijinkomsten 
te verdienen. Behalve de beide manden heeft 
het paard dikwijls ook nog den handelaar te 
dragon. De nijverheid staat onder de Madoe- 
reezon op een tamelijk laag peil: zooals reeds 
werd opgemerkt, schijnen zij, vooralsnog, voor 
fijn werk minder goschikt. Men treft echter vrij 
goedo pannen- en pottenbakkers, manden- 
vlechters, grofsmeden, metselaars, timmerlieden, 
koperslagers o.d. ondor hen aan. Het aan-

Madooreezen, hun schorp opmerkingsvermogen 
en zeer ontwikkold gevoel voor humor, hun vat
baarheid voor hot loeren bespelen van westcrscho 
muziekinstrumenten o.d. zijn aanwijzingen, dat 
het algemeen verbreide begrip als zouden zij van 
nature dom wezen en niet vatbaar voor hoogero 
geestelijke - ontwikkeling, vermoedelijk allen 
redelijken grond mist.

De door de Madoereezcn gesproken taal (ziovoor 
meerdere bijzonderheden MADOEREESOIï)ver- 
toont- bij tal van afwijkingen toch ook veel over
eenkomst met het Javaansch. Het heeft hetzelfde 
letterschrift cn een zeer groot aantal stamver
wante woorden, welke op nagenoeg dezelfde wijze 
geschreven, echter geheel anders worden uitge
sproken. De beleefdheidsvormen zijn minder ver 
doorgovoerd en de literatuur is van veel geringere 
beteekenis. Enkele klanken doen aan het Soenda- 
neesch denken. Op het eiland Madoera zelve,waar 
hetMadocroesch uiteraard het zuiverst gesproken 
wordt, onderscheidt men twee hoofddialecten, 
n.1. het West- en het Oost-Madoereesch. Het 
eerste wordt in de regentschappen Bangkalan, 
Sampang (met uitzondering van het Noord
oostelijke district Waroe) en in hoofdzaak ook in 
Pamëkasan, hot laatste in het regentschap 
SoemënÖp en het evenvermelde district Waroe 
gesproken. Deze scheiding op taalgebied komt 
vrij wel met de indeeling in Madoereezcn en 
Soemënappers gedurende don compagniestijd 
overeen. De door de buiten het eiland Madoera 
gevestigde Madoereezen gesproken taal houdt 
met hun afkomst uit West- of Oost-Madoera 
verband, terwijl de taal der oorspronkelijke 
bewoners of die der van elders geimmigreerden 
natuurlijk ook haar invloed gevoelen doet. Zoo 
wordt bijv. op Bawean en in West-Pasocroean 
een mengelmoes van Javaansch en West- 
Madoereesch gesproken; in Oost-Pasoeroean en 
Besoeki van Javaansch en Oost-Madoereesch; 
op de Oostelijk van Madoera gelegen Sapoedi- 
en Kangean-Archipels van Oost-Madoereesch, 
Balineesch, Boogineesch etc. Als eigenaardige 
bijzonderheid zij hier nog vermeld, dat in enkele 
aan straat Madoera tegenover de Soorabajascho 
kust gelegen desa’s van het regentschap Bangka
lan het Javaansch de volkstaal is.

Behalve dat voor vele zaken in Oost- en West- 
Madoera geheel verschillende benamingen be
staan, kan gezegd worden dat de West- en Oost- 
Madoereeschc dialecten zich in hoofdzaak daarin 
van elkander onderscheiden, dat het West- 
Madoereesch neiging tot kortere vormen vertoont 
en de sluitletter van het grondwoord in den regel 
verzacht wordt. Het Oost-Madoereesch is door

een onderlijfje, een buikband on°g

I; de Regeering als officieele schrijftaal aangeno
men en de leer- en leesboeken der openbare 
scholen en de ter Landsdrukkerij gedrukte ver
talingen zijn dan ook in dat hoofddialect gesteld. 
De in het regentschap Pamëkasan gesproken taal 
— hoewel hoofdzakclijk West-Madoereesch — 
vormt in velerlei opzicht een overgang tusschen 
de beide hoofddialecten en heeft sommige woor
den met het Oost-Madoereesch

I
/

gemeen.
De kleeding der Madoereenche mannen be

staat uit een vrij korte, nauwsluitende broek, 
een buis en een hoofddoek. Een kaïn wordt 
zelden gedragen. De hoofddoek wordt op West- 
Madoera gewoonlijk los om het hoofd gebonden 
(bij wijze van

I!
muts), terwijl de beide einden, 

op het achterhoofd geknoopt te zijn, los1 na
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tal «vormen van blanke wapens is zeer groot.
De Madocrcescho visscliors en zeevaarders zijn 

om hun stoutmoedigheid on onverschrokkenheid 
bekend; do hulpmiddelen, waarvan zij zich be
dienen, zijn nog vrij primitief.

Onder goede leiding is de Madoorees een zeer 
bruikbaar militair. Reeds in den compagnicstijd 
werd van de als zeer moedig bekond staande 
Madoereczen en Soemënappers gebruik gemaakt 
als men hulptroepen noodig had (zie BARISAN).

Van do onder do Madoereczen in zwang zijndo 
vermakelijkheden zijn, op bet moedcreiland 
zelve, do stieren wedrennen (kerappan, Mad: 
köraban) wel het meest geliefd. Ze zijn thans ook 
aan do van Regeeringswege getroffen voover- 
beteringsmaatregelen dienstbaar gemaakt (zie 
onder KERAPPAN). Het laten vechten van 
stieren (toktok), waarbij de dieren elkan
der met den kop trachten terugteduwen en do 
strijd beslist is als één hunner wegloopt, komt 
alleen nog op Oost-Java voor. Het aangaan van 
weddenschappen is hierbij schering en inslag, 
als ook bij de —hoewel streng verbodene, toch nog 
vaak voorkomende — hanengevechten, saboeg 
of tegël genaamd naar gelang al of niet van 
kunstsporen (tadji) gebruik wordt gemaakt. Ook 
met duiven wordt dikwijls gewed: zoo heeft men 
de andogan, waarbij men een wijfjesduif bij de 
pooten vasthoudt en fladderen laat. De doffers 
zien dit uit de verte on wie hunner het eerst

maat dor gamelan danst en de gasten mededoen, 
komt minder vaak voor, daar de gamëlan onder 
do Madoereczen botrekkelijk zeldzaam is.

MADREPOREN. Familio der stconkoralon, 
waartoe poreuso en soms fijn vertakte soorten, 
zooals de hortshoornkorak n, behooren. (Zie 
N ET E LD IE RE N).

MADZHAB, d. i. ccno richting of school op 
het gebied van Mohammedaanscho wetge
leerd heid; /fA/i-schooI; zie ISLAM; II, c.

MAETSUYKER (Mr. JOAN). Gob. to Am
sterdam 14 Oct. 1606; zijne moeder stamde 
uit het geslacht Faes. Na to Leuven tot doctor 
in do rochtcn bevorderd te zijn, vertrok hij als 
pensionaris van den raad van justitie to Batavia 
in 1635 naar Indië, waar hij spoedig hooge be
trekkingen bokleeddo (1636 president van do 
weeskamer, 1637 president van het college 
van schepenen, 1638 baljuw, 1640 president 
van den raad van justitie en president van Ohi- 
neesche boedelmeestercn). Reeds in 1641 werd 
hij raad extra-ordinair van Ned.-Indië. In die 
betrekking onderscheidde hij zich in hooge 
mate, o. a. door do bewerking dor bestaande 
plakaten, keuren, enz. tot één geheel, de bekende 
Bataviasche Statuten. In 1644 tot raad-ordinair 
benoemd, werd hij in hetzelfde jaar als gezant 
naar Goa gezonden, waar hij eeno capitulatie 
en voorloopigo wapenschorsing tusschen de 
O.-I. Comp. en den Portugeoschen onderkoning 
tot stand bracht; to Batavia teruggekeerd, 
werd hij in 1645 opnieuw bekleed met het voor
zitterschap van het college van schepenen; in 
1646 trad hij op als gouverneur van Ceylon, 
in 1650 werd hij eerste raad en directeur-generaal 
van Ned.-Indië en in 1653 voorloopig verkozen 
tot Gouv.-Generaal, in welke betrekking hij 
in 1654 door de HH. XVII bevestigd werd. 
Hij overleed to Batavia 4 Jan. '1678.

Zijn langdurig bestuur werd door belang
rijke gebeurtenissen gekenmerkt. Op Java werd 
de vrede mot Bantam hernieuwd; de opstand 
van Troenadjaja en de eerste Javaanscho oor
log violen onder zijn bestuur, evenals de her
haalde strijd tegen Makasser gevoerd, waardoor 
een eind werd gemaakt aan de suprematie van 
dat rijk in Zuid-Celebes, terwijl de W.kust 
van Sumatra voor een aanzienlijk deel aan de 
Comp. onderworpen werd. Formosa ging voor 
haar verloren, belangrijke krijgsbedrijven ein
delijk hadden tegen de Portugeezen op Ceylon’ 
en Voor-Indië plaats.

MAFIN. Eene rivier in Noord Nieuw-Guinea, 
gewoonlijk gonaamd TOR (zie aldaar).

MAFOOR (MEFOR). Zie NOEMFOR (Nocfoor).
MAFJORSCH. Zio NOEFOORSGH.
MAGA. Een kleine hoogvlakte in Mandai- 

ling, hot Zuiden van do residentie Tapanoeli. 
Do gelijknamige nederzetting ligt aan den voet 
van den Sorik Mörapi. De grooto weg naar Fort 
de Koek gaat er langs. In tegenstelling met het 
op korten afstand golegen moerassige dal van 
de Batang Gadis, is dezo hoogvlakte zeer ge
zond. Zij behoort tot de fraaiste streken van 
Zuid-Tapanooli. Hier ligt bograven Miss Need- 
ham, dio aldaar Mei 1897 overlocd, en de 
eersto zondoling was in het Zuidolijk Batakland.

MAGANG. Aldus wordt op Java een inlander, 
meestal van hoogoro afkomst genoemd, dio 
bij een inlandschen of ook wol Europocschen 
ambtonaar in dionst treedt om bij dezen mot of

op die duif afgaat is winner. Voorts de gëtaghan, 
waarbij eenige aan verschillende eigenaars toc- 
behoorende duiven, elk van een fluitje voorzien, 
losgelaten worden en naar hun eigen til moeten 
terug vliegen. Gaat een duif met een ^ndere mede 
en komt zij dus in een andere til terecht, dan heeft 
haar eigenaar de weddenschap verloren. Een 
derde manier, de alèran is hot aan olkandcr 
verbinden van twee duiven middels een lang 
touw, waarbij diegene, welke de andere mede- 
slecpt, als winner wordt beschouw'd. In al dezo 
gevallen kan bedongen worden, dat de verlie
zende duiven don eigenaar van de winnende 
als prijs toevallen. Maar al te vaak geven deze 
vermakelijkheden aanleiding tot vechtpartijen, 
waarbij dan meestal — gauw als de Madoerees is 
met het trokken van zijn kort venijnig scherp 
mosje (de piso blati) — bloed vloeit.

Onschuldiger is het z.g. kamrat kètèran, 
waarbij do deelnemers hun tortelduiven (kètèran, 
Jav. përkoetoet) medenemen en onder het gonot 
van een kopje thee en wat pisanggebak naar hot 
geluid dier diertjes luisteren, waarbij dan tevens 
wordt uitgcinaakt welko duif het beste kirt. 
Deze kèlèrans halen vaak zeer hooge prijzen.

Mede zeer geliefd bij de Madoereczen, maar ook 
meestal aanleiding gevend tot vechtpartijen, zijn 
de slawatans of sandoers, op Oost-Madoera 
podjian en op Oost-Java srocnon genaamd. 
Een jongen van circa 12 jaar wordt als meisje 
gekleed, terwijl er vordor een paar potsenmakers 

de leider der vertooning zijn. De begoloidendo 
muziek bestaat uit een soort klarinet (sroenèn), 
twee kandangs en een kënong. Er wordt gedanst, 

zingt grappige liedjes en houdt komische 
spraken, welke het publiek doon schateron 

het lachen. Europeanen, Arabioron, Ohi- 
niot zelden zelfs ambtenaren, worden

en
i

men
sa men
van
neezen en 
op vaak luimige wijze geparodieerd.

Het eigenlijk gezegde tandakken (Mad.
een vrouw (ronggong) op dotandhang), waarbij
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Dc hoofdplaats Magëtan, standplaats van don 
resident, regent, controleur e • patih, ligt aan 

don voet van don Lawoo op conc hoogto van 446 
M., heefteen gezond klimaat en eenc drinkwater
leiding van de bron Gangging, op conige kilomo- 
ters van do hoofdplaats gelegen. Pompen zijn op 
eenigc punten van do stad aangebracht. Ter hoofd - 
plaats is een suikerbibitonderneming gevestigd 

do Land bouwmaatschappij Poerwodadi, 
behoorendo aan do Factorij der Ned. Handels
maatschappij, die ten doel heeft zaadriot te 
leveren aan al de fabrieken van dc Factorij op 
Java. Dc aan plant besloeg ultimo 1913 330 
bouws, alle gelegen in het district Magëtan 

MAGËTAN. District van de controle afdceling, 
de afdeeling en het regentschap Magëtan der resi
dentie Madioen, met 3 onderdistricten en 86 
desa’s. Het is bergachtig met vele meertjes, die in 
den Oostmoesson grootendeels droog loopen, met 
uitzondering van het vrij groote meer van Sara- 
ngan op ruim 1200 M. hoogte,ongeveor 6 K.M. van 
de grens der residentie Soerakarta verwijderd,dat 
de sawahvelden in de vlakte van bevlociïngswa- 
ter voorziet. Uit. 1905 telde het district bijna 
50.000 bewoners, waaronder een 30-tal Europe
anen en bijna 250 Chincezen.yi/ ?

MAGHRIB, d. i. het Westen; ook do sêm- 
bahjang na zonsondergang; vgl. SëMBAHJANG. .

MAGNETISCHE EN METEOROLOGISCHE 
WAARNEMINGEN. Zie OBSERVATORIUM 
(Koninklijk magnetisch en meteorologisch).

MAGNOLIA BLUMEI Prantl. (Manglielia 
glauca BI.) fam. Magnoliaceae. Baros, (jav., 
soend.), Manglid (soend.), Tjëmp&ka boelocs 
(jav.). Hooge boom, over geheel Java verbreid 
tusschen 1000 en 1600 M. boven zee, vooral in 
W.-Java, met regelmatigen, rolronden stam. 
Het kernhout is lichtbruin tot vuilgeel als het 
luchtdroog is; het is fijn van draad en laat zich 
zeer gemakkelijk bewerken. Wegens de groote 
duurzaamheid en de sterkte is het vooral in W.-Ja
va zeer in trek voor huis- en bruggenbouw, meu
belen en gereedschappen. De boom is daarom

aan to

zonder cenige belooning werkzaam te zijn, ten ein
de zich aldus voor een of ander ambt. te bekwamen 
en voor eeno benoeming in ’s lands dionst in 
aanmerking to komen. Ook werkten zij met 
hetzelfde doel zonder loon op Gouv. bureaux. 
Bij Ind. Stb. 1910 no. 572 werd echter bepaald, 
dat na 1 Januari 1911 op do bureaux, behoo
rendo tot de verschillende diensttakken onder 
burgerlijk beheer op Java en Madoera, geen 
onbezoldigd Inlandsch personeel meer zou wor
den toegelaten. Do magangs werd on er ver
vangen door betaalde liulpschrijvers.

MAGËLANG. ..Afdceling en regentschap van 
de residentie Kedoe, met eenc oppervlakte van 
1134 K.M.2; verdeeld in de controle afdeelingen 
Magëlang. (districten Magëlang, Bandongan, 
Tëgalrëdjo en Grabag) en Moentilan (districten 
Moentilan, Salam en Salaman). De gelijknamige 
hoofd plaats is tevens standplaats van den 
resident van Kedoe. De afdeeling Magëlang is 
een der meest bevolkte van Java en telt 539 
desa’s. Op het einde van 1905 telde de bevolking 
ongeveer 860 Europeanen, 4S00 Chincezen, 18 
Arabieren en ^ 52.000 Inlanders.

De particuliere nijverheid is er van weinig be- 
teekenis. In de afdceling wordt op kleine schaal 
suikerriet geteeld ten behoeve van een tweetal in 
de residentie Djokjakarta gelegen suiker-onder- 
nemingen, ook zijner suikerriet-bibit aanplantin
gen. Door de bevolking wordt op vrij groote 
schaal tabak aangeplant, terwijl sedert enkele ja- 
reneen tweetaldoor Europeanen gedreven tabaks
ondernemingen bestaan. In deze afdceling liggen 
de Boroboedoer en de tjandi’s Mëndoet en Pa won.

De hoofdplaats, gelegen aan den linkeroever 
van de kali Praga en niet ver van de kali Ello, 
is een voor do binnenlanden vrij groote plaats 
met eone fraaie residentswoning, een groot gar
nizoen en verschillende inrichtingen voor on
derwijs, o. a. do opleidingsschool voor Inland- 
sche ambtenaren. Zij is door groote, goed ver
harde wegen verbonden met Ambarawa, Të- 
manggoeng, Djokjakarta, Poerworëdjo en Wono- 
IÖT5d7~en' ligt aan den stoomtramweg Ambarawa 
—Djokjakarta. Op ongeveer 4.5 K.M. afstand 
ligt de badplaats Kalibëning, niet ver van den 
grooten weg naar Ambarawa.

MAGËLANG. District met gelijknamige hoofd
plaats (zie boven), contröle-afdceling, regent
schap en afdeeling Magëlang, residentie Kedoe. 

’Hel beslaat 91 K.M.2, is verdeeld in 3 onder
districten en telt 60 desa’s. Einde 1905 bestond 
de bevolking uit bijna 800 Europeanen, ruim 2700 
Chineezen, 125 Arabieren en -j- 65000 inlanders.

MAGËTAN. Afdeeling, contröle-afdeeling eh 
regentschap van de residentie Madioen, met 4 
districten en 13 onderdistricten. De bevolking 
bestond in 1915 uit 285.000 zielen, waaronder 
200 Europeanen en 800 Vreemde Oosterlingen.

De afdeeling heeft vruchtbare gronden en is 
deels vlak (districten Maospati en Gorang garen g, 
behalve het Z.W. gedeelte van dit laatste dis
trict), deels bergachtig (districten Magëtan en 
Parang). In het district Maospati ligt de suiker
fabriek Poerwodadi van de Factorij der Ned. 
Handelmaatschappij, terwijl in het district Go- 
ranggarëng werkt de suikerfabriek Rëdjosari 

de Ned.-Ind. Land bouw-Maatschappij. Ove
rigens treft men in de afdeeling slechts één erf- 
pachtsperceeltje aan (16 bouws), waar alleen 
wat groenten en bloemen geteeld worden.
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bijna uilgeroeid, doch is gemakkclijk 
planten./»:• •

MAHAKAM. Zie BORNEO IV. G.
MAHALONA-MEER. Meer gelegen Zuidoost 

van het Matano-meer (zie aldaar), dat in hot 
midden tot 73 M. diep is en door Abendanon 
is ontdekt. Het bestaat uit twee vrij regel
matige rechthoeken, een Noordelijke van 2x3 
K.M. en een Zuidelijk van 4 x 41/2 K.M. 
Do bodem bestaat uit zachte modder en het 
water is vischrijker dan in het Matano-meer; 
de temperatuur van het meer stijgt zeker door 
do geringere diepte tot 30 a 31°. De Peto-A 
(ook Patea genoemd), die het overtollige water 
uit het Matanomeer naar het Mahalonamccr 
afvoert, loopt niet, zooals de bevolking zegt 
en vreest, onder den grond door, maar stroomt 
wel over korten afstand door eene nauwe kloof; 
aan de zuidzijde der delta, die ze bij dc uitmon
ding in het Mahalonamccr vormt, ligt het dorp Ba- 
toc Apa, een verzamelplaats van damar. In den 
Zuidoosthoek heeft dit meer afvloeiing naar het 
Towootimeer door do Tominanga, waarin zich bij 
Poehon Tali een stroomversnelling bevindt; 
in de delta der rivier ligt het moer Tominanga.

MAHAT Belangrijke rochter-zijtak van do 
Kampar (zie aldaar), die in haar bovenloop de ge
lijknamige landstreek bevloeit, welke in een diepe

i
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bergkom ligt,' waarin men slechts langs steile pa- 
don kan afdalen. Dezo streek ligt daardoor zeor 
gcisolccrd. Door den waterstaat wordt een weg 
aangelegd naar Kota Baroe. Vóór 1913 een 

/f laras, ,.onderafdeeling Soeliki, Suin. Westkust. 
' "'MAHDI, zie ISLAM, II, d.

MAHI (TJI) of TJIMAHl, een klein riviertje 
‘ in' de Preangcr-Regentschappen, zijrivier van 
de Tjitaroem. Zij vormt verscheidono water
vallen, waarvan do Tjoeroeg Pëngantèn bij 
Tjisaroewa do voornaamsto is.

MAHONIE. Zie SWIETENIA.
MAHRAM. Volgens het Mohamm. recht is 

iemand do mahram van een ander persoon, wan
neer de tusschen hen bestaande graad van bloed
verwantschap van dien aard is, dat zij deswege, 
van verschillend geslacht zijnde, niet met el
kander zouden mogen trouwen. Vgl. HAIIAM.

MAIDI. Eenige kampong van het Tidoreesche 
sultansdomein ter Westkust van Midden-Hal- 
mahéra.

MAISMON (Doréh). Zie DUIF.
MAITARA. Een vulkanisch eiland met een 

zich steil uit zee verheffenden fraaien kegel van 
ongeveer 360 M. hoogte. Het is gelegen tusschen 
de eilanden Ternate en Tidore, behoort tot het 
sultanaat Tidore en administratief tot do onder- 
afdeeling van dien naam der afdeeling Halma- 
héra, residentie Ternate en O. Op vele kaarten 
wordt dit eiland Noorwegen genoemd. Die naam 
is echter in do residentie onbekend. Het eiland 
verdeelt den Zuidelijken toegang tot Ternate 
in tweeën. Het Westolijko gat is hot gewono 
vaarwater voor schepen. De Oostelijke toegang 
is ondiep, nog niet goed opgenomen en wordt 
alleen door inlandscho vaartuigen bevaren. Aan 
hot minder steile strand, dat naar Tidore ge
keerd is, wonen tal van Tidoreesche visschers. 
Het eilandje is tot dicht bij den top bedekt met 
klapperboomen, die echter veel van den wind te 
lijden hebben en vermoedelijk daardoor weinig 
vrucht opleveren. Uitbarstingen zijn niet be
kend, (Verbeek, Molukkenverslag, 147).A

MAIWA. Zelf besturend landschap op Celebcs, 
behoorondo tot het voormalig bondgenootschap 
Mftsènrèmpoeloc, groot, ongeveer 337 M.K.a, 
grenzende ten N. aan Ènrékang on Doeri, ton 
O. aan Sidènrèng, ten Z. aan Ilappang en Sidèn- 
rèng en ten W. aan Sawito, en waartoe ook de 
vasalstaten (lilie) Baringang en Boenging be- 
hooren. Administratief behoort Maiwa tot do 
onderafdeeling Ènrékang, afdeeling Paré Paré 
van het gouv. Celebcs en Ond. Maiwa is bedekt 
met heuvels en borgen, waarvan do lioogto tus
schen 900 en 2100 M. geraamd wordt; uit dio 
bergen ontspringen do Maiwa, Boclo, Palli, 
Batoelappa, Langoe, Bocngpitoeo, Kaboro en 
Kulido, clie in het meer van Sidènrèng uitloo- 
pen, in den O. moesson niet bevaarbaar zijn en 
in den W. moesson buiten hare oevers treden 
en door den sterken stroom gevaarlijk zijn.

De bevolking die, zeer in het ruwe, op 20.000 
zielen geraamd wordt, is van Bocginecschen oor
sprong, en verdeeld in adel, middenstand en af
stammelingen van vroegero slaven of pande
lingen. De bewoner van Zuid-Celobes weet zeer 
goed, dat de slavernij is afgeschaft en dat do 
meester don slaaf niet kan dwingen bij hem te 
blijven. Daarmede is echter niet gezegd, dat nu 
ook plotseling do bestaande vorhouding tus- 
schon meester en slaaf is verbroken. Vele

slavon blovon en blijven nog hun meesters vol
gen. Het aantal slavon was in Maiwa belang
rijk; zoo wordt do hoofd plaats Masoanging groo- 
tcndcels door afstammelingen van slaven en 
pandelingen van den zelfbestuurder bewoond. 
Vóór onzo meerdere inmenging in de zaken dor 
zelfbesturende landschappen op Celebcs 
raakte men in slavernij door schulden, mis
drijven of door roof, of wel men was slaaf door 
geboorte. Ofschoon Maiwa rijk is aan goedo 
gronden, wordt weinig zorg aan den landbouw 
besteed; hoewel er overvloed van water is, 
wordt van de rijstcultuur weinig werk ge
maakt, zoodat jaarlijks geregeld rijst uit 
Sidènrèng en Rappang moet worden ingevoerd.

Do koffiecultuur, vroeger van vrij groot 
belang, gaat achteruit, door do weinige zorg aan 
de kofheboomen besteed, het niet bijplanten 
van nieuwe boomen en het degenereeren der be
staande aanplantingen. Een in 1913 van Gouvts- 
wege ingesteld deskundig onderzoek beveelt 
aanplant van Robustakoffic aan, daar bij aan
plant van Javakoffie deze do ziekten der be
staande Javakoffie-aanplantingen zou o vernemen. 
De nijverheid bestaat hoofd zakelijk in het 
weven van grove witte en zwarte sarongs; ook 
worden in enkele kampongs inlandsche landbouw
werktuigen vervaardigd en zijn een drietal dor
pen bekend wegens de uit nangkahout vervaar
digde katjapings (inl. violen), dio naar Sidènrèng 
en Wadjo worden uitgovoerd. De bosschen zou
den tal van producten kunnen leveren; de bevol
king weet daarvan echter geen gebruik te ma
ken. De handel bestaat hoofdzakelijk uit klein
handel. Aan het hoofd van het landschap staat een 
Vorst of Vorstin, die den titel heeft van Aroeng, 
wien een rijksraad ter zijdo staat, waarvan 
leden zijn een soclewatang, een pabitjara, 4 
matowa’s en 4 tarata’s. Ofschoon de rijksraad 
den Vorst, dio van zuiver vorstelijk bloed moet 
zijn en moet afstammen van het Sidènrèngsch 
vorstenhuis, voordraagt, heeft hij weinig voor 
het bestuur te beteekenen en zijn de leden, dio 
met goedkeuring van den rijksraad en don Vorst 
worden aangosteld en ontslagen door don Gou
verneur van Celebcs en Ond., niet meer dan 
figuranten. Hot streven is er op gericht hen 
steeds meer en meer aan het bestuur te doen 
deelnemen. Bij ziekte of ontstentenis van den 
Vorst wordt deze door den Aroengmalolo ver
tegenwoordigd, die een van de afstammelingen 
van ceno hoofd vrouw moet zijn. De mindere 
hoofden (kamponghoofden) worden door het 
volk gekozen en door den rijksraad aangesteld 
en. ontslagon; eon aantal soero’s zijn aan het 
hoofdbestuur toegevoegd om bevelen enz. over- 
tebrongen. In de beide vasalstaten wordon do 
lilies, dio den titel van aroe voeren, door hunno 
rijksraden en lagero hoofden onder goedkeuring 
van den Vorst aangesteld en ontslagen. Do 
lagero hoofdon worden niet bozoldigd, maar 
hebben ambtsveldon on voorts geringe inkomsten 
o. a. uit perconten van goïndo belasting. Do 
hoogoro hoofden gonieten een niet al to ruimo 
bezoldiging uit do Landschapskas, hebben veelal 
ambtsvcldeh on bovendion recht op een aandcol 
dor tafolgeldon bij civiele gedingen. De geestelijk
heid bestaat uit een kali, ter hoofdplaats geves
tigd, wien eenige imams, katibs en dodja’s zjjn 
toogevoogd. Do rechtspleging is in handon 
don Vorst en den rijksraad, mot eon besturendon
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wordt, als in Mak. k a p a s a, B*o c g. a p a, 
Mal. kapas; door liet bewaard blijven van 
don neusklank in een woord, als in ang ka 
(oplichton = Mal. aagk a t) tegenover Boeg. 
a k k a, staat de Makassaarsclio woordvorm 
dichter bij don oorspronkelijken. Daarentegen 
ontbreekt aan het Mak. do ë-klank, welke in 
het Boeg., (waarin hij met £ gctransscriboerd 
pleegt te worden), veelvuldig voorkomt. Dit is 
wel eenc der oorzaken, waardoor het Makns- 
saarsch gewoonlijk den indruk maakt van eono 
harde taal te zijn. Ook ten opzichte van de 
grammaticale vormen bestaat er bij menig punt 
van overeenkomst tusschcn Mak. en Boeg. toch 
ook verschil; kenmerkend voor het Mak. zijn 
o.a. de veel voorkomende afleidingen van sc- 
cundairo stammen, als pamangei, ergens 
naar toe gaan, kalarro wi, vertoornd zijn 
op iemand. Men kan echter moeielijk zeggen, 
dat de eono taal in dien opzichte rijker is dan do 
andere: wel kan dit gezegd worden van den 
woordenschat van het Boeg., wat wel voorna
melijk wordt teweeggebracht doordien de taal 
over eene grootere uitgestrektheid gesproken 
wordt,alsmede door de rijkere literatuuriudiotaal.

Van het eigenlijke Makassaarsch kan onder
scheiden worden het Toerateyasek, dat in het 
grootste gedeelte der Zuidcrdistricten en in 
enkele gedeelten van Gowa gesproken wordt, en 
het Saleyereesch, dat voornamelijk op het eiland 
Saleyer in gebruik is. Vooral het laatste dialect 
vertoont hier en daar aanmerkelijke afwijkingen ; 
kenmerkend is het vervangen van de tv door 
h. De letterkunde der Makassaren is, gelijk 
reeds gezegd is, in vergelijking met die dor Boc- 
gineezen, bepaald arm te noemen. De proza
werken zijn grootendeels uit het Maleisch of 
door het Maleisch heen aan het Arabisch ontleend. 
Oorspronkelijke werken zijn de paturiolo- 
wang, (historische stukken), de rapan g, 
overeenkomende met do Boeg. L a t o w a, (zie 
BOEGINEESCH), alsmede grootere en kleinere 
werken in dichtmaat, bejtend onder den nanm 
van s i n r i 1 i, ke 1 o n g; enz.

Literatuur: Dr. B. F. Matthes, Makas 
saarsche Spraakkunst, Amsterdam 1858; Kort 
verslag aangaande.... Makassaarsche en Boe- 
gineesche HSS 1875, en vervolg daarop. 1881, 
(beide te ’s-Gravenhago); Makassaarsch—Hol- 
landseh Woordenboek, le dr. 1859, 2o dr. 1885 
(ibidem); Makass. Chrestomathie, 2e uitgave 
1883 (ibidem); R. Brandstetter, Die Sprache 
der Liebe in der Makassarischen Lyrik. Paris, 
1908; ld. Die Geschichte von Dajalankara, Lu-

J. 0. G. J.
MAKASSAARSCH-BOEGINEESCHE TALEN.

Behalve het Makassaarsch (zie aldaar) en het 
Boegineesch (zie aldaar) behooren tot de Ma- 
kassaarsch-Bocgincescke taalgroep het Wo- 
toescb, in don N.O.-hoek der Golf van Bon6 en 
het Lajolosch, op het Z.lijk derdedeel van het 
eiland Saleyer gesproken.

Het Wotoesch wordt gesproken in het grooto 
dorp Wotoo en in het kleine dorp Mambotoc, 
ten N.W. daarvan in het binnenland gelegen. 
Het ontkenningswoord, waarnaar deze taal wordt 
genoemd, is lacdo. In klankstelsel on woorden
schat staat het Wotoesch dichter bij hot Boegi
neesch dan bij de Toradja’sche talen; het heeft 
o.a. de klanken nr en Ij, die do Toradjascho 
talen missen. De k verdwijnt geregeld, meer

ambtenaar als leider der rechtbank; het onder
zoek in zaken van belang geschiedt door den 
bosturenden ambtenaar, waarna zo door dezen 
voor de rechtbank worden gebracht. Zaken van 
minder belang komen voor den matowa, die ze 
met den pabitjara onderzoekt en den allcen- 
sprekend rechter (den bosturenden ambtenaar) 
ter afdoening voorbrengt . (Zie Van Braam Morris 

( >m T. v. h. Bat. Gen. XXXVI [1S93] blz. 152). 
MA JANA (mal. mol.). Zie COLETJS SCU- 

TELLARIOIDES.
- MAJANG. District mot gelijknamige hoofd

plaats van do contrölc-afdccling en de ass.- 
residentie Djëmbër, regentschap Bondowoso, re
sidentie Besocki, met eene oppervlakte van 
602.5 K.M.2. Het district telt 17 desa’s met 
bijna 25000 inwoners, waaronder 70 Europeanen 
(1905). De Inlandscho bevolking, die door trans
migratie uit Midden- en Oost-Java gestadig 
toeneemt, verbouwt voornamelijk padi, djagoeng

tabak.
MAJANG. Zie ''VAARTUIGEN.
MAJANGAN. Zie VAARTUIGEN.
MAJAS. (mal. Borneo). Zie ORANG OETAN. 
MAJAS KÈSAR, M. ORANG, M. PAPAN, M. 

RAMÈH, M. TJAPAN. Zie ORANG OETAN.
MAJONG. District van de contröle-afdeeling, 

het regentschap en do afdeeling Japara, van de 
residentie Semarang, met eene oppervlakte van 
148 K.M.2 Het district is verdeeld in drie onder- 
districten on had in 1915 eene bevolking van 
ruim 73.000 zielen, waarvan een 50-tal Euro
peanen en 1200 Vreemde Oosterlingen. Van uit 
de plaats Pëiem-kërëp (Majong), gelegen aan 
de stoomtramlijn Koedoes—Pëtjanga&n, gaat 
oen zijtak naar Wëlahan, de districtshoofd plaats. 
In dit district is de suikeronderneming Majong 
gelegen. Bekend is het in Majong door de inlan
ders vervaardigde aardewerk (potten en pannen).

MAKALÉ. Plaats gelegen aan een linker bij - 
stroompje der Saadang-rivier in de afdeeling 
Loewoe,, gouvt. Celcbes en Onderh. Vroeger was 
zij do voornaamste plaats der Toradja-landen, 
maar zij heeft van de Sidènrèngers uit het Zuiden 
veel moeten lijden. Op de markt komt veel 
ongepelde rijst. Men vindt er krachtige mannen, 
die druk doen aan wedden en hanengevechten. 

MAKASSAARSCH. Hot Makassarsch is ten

en

'V nauwste verwant met het Boegineesch (zie BOE
GINEESCH). Dit blijkt duidelijk, zoowel uit de 
grooto overeenkomst van beide talen in gram
maticale vormen, enz. als uit de menigvuldige 
punten van aanraking, welke zij ten opzichte 
van den woordenschat vertoon'en. Het Makas
saarsch onderscheidt zich van het Boegineesch 
in de eerste plaats door het klankstelsel. Beide 
talen dulden geen medeklinkers aan het einde 
van een woord, met uitzondering van de ng, 
doch eene oorspronkelijke l, r en s blijven in het 
Makassaarsch door middel van een naslag ge
spaard, terwijl zij in laatstgenoemde taal op 
dezelfde wijze als de overige sluitende mede
klinkers, met uitzondering der neusklanken, 
behandeld worden. Het Maleisclio s a n g k a 1, 

U'' Uoockenen), bijv. luidt in het Mak. s a n gk a 1 a,
. { ,, '•**• *n köt Boeg. s a k k a; Mal. d a m a r, (hars),

/ /L&-'' H ~ : kamara, Boeg. d a m a; Mal. tërus
V' fr- j (recht door), Mak. tarrusn, Boeg. tar- 

/ jV■'/'• ■ ' ri?' Ook in andere opzichten, bijv. door het
behouden van de k aan het begin van een woord, 
welke in het Boeg. meermalen afgeworpen

zorn, 1898.
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(lus dan in hot Boogincesch. Met do Toradjascho 
talen heeft het Wotoesch gemeen, dat het geheel 
vocalisch is on dat het op de plaats van den 
typischen klank der R. G. H.-wet (zioDcel I, 
blz. 169 noot) geen klank hoeft, terwijl het 
Boegineesch daar r vertoont.

Het Lajolosch staat op andere wijze even ver 
van het Boegineesch als het Wotoesch. Van den 
woordenschat komt een goed deel overeen met 
dien dor West-Toradjasche talen. De eenige 
consonantische sluiter is ng. In enkele voor
beelden is h te vinden op de plaats der w, hetgeen 
moet worden toegeschreven aan invloed van 
het Saleicrsch.

Literatuur :Adriani en Kruyt, De Bare’e- 
sprekende Toradja’s, III, 90, 91, 272—275, 353.

MAKASSAARSCHE PITJES. Zie BRUCEA.
MAKASSAARSCHE VISCHJES. Zie HARING.
MAKASSAREN. Volksstam op Zuid-Celebes, 

met de Boegineezen verwant. Do beschrijving 
der laatstgemelden is in hoofdzaak ook op de 
Makassaren toepasselijk, zoodat daarvoor naar 
dat artikel verwezen kan worden. Zie verder 
MAKASSAARSOH.

verdere uitbreiding met een kadelongtc van 240 
M. in voorbereiding zijn. Hot middenpunt 
den handel is do Passerstraat, gologen in het 
oudste gedeelte van Makasscr — Vlaardingen ge
naamd — waar aan de eenc zijde zich de pakhui
zen en kantoren der Europeesche kooplieden 
bevinden, terwijl aan de andcro zijde Cbinecscho 
toko’s enz. gevonden worden. Daar de gebouwen 
er, in tegenstelling met den gewonen Indischen 
bouwtrant, zonder tusschenruimten naast elkaar 
en met verdiepingen zijn opgetrokken, doet dit 
gedeelte van Makasscr cenigszins aan eene Hol- 
landschestad denken; Europeanen wonen er ech
ter niet en evenmin in de opdic straat uitkomende 
dwarssteegjes, welker slechte rioleerivig moeilijk 
te verbeteren schijnt. Dicht bij de haven verheft 
zich het fort Rotterdam, tegenwoordig de ver
blijfplaats van het garnizoen, vóór 1667 Oe- 
djoeng pandang (Ananas-hoek) genoemd (waar
naar de stad nog heden in het Mak. Oedjoeng 
pandang of bij verkorting Djoem pandang ge- 
heeten wordt), doch toen ter cere van Speelman, 
na de vermeestering van Makasser (in 1607 was 
reeds te Makasser eene factorij opgericht, die 
in 161S werd uitgemoord) aldus genoemd ; het 
is omgeven door wallen van een soort zandsteen, 
van ouderdom zwart geworden, en ligt aan de 
Z.zijde van het Prins Hendrik-plein, dat zich 
aan de W.zijde tot de zee uitstrekt, en waar, 
behalve een gedciiktceken voor de in de laatste 
expeditie op Zuid-Celebes gevallenen, ook de 
sociëteit „de Harmonie” en een gebouw voor 
Gouv. kantoren gevonden worden. Het plein 
verbreedt zich aan de O.zijde tot het uitgestrekte 
Kerkplein, waar aan de N.zijde het „Hooge 
pad” gevonden wordt, eenc breede, met tama- 
rindc-boomon beplante laan, terwijl de eenigs- 
zins verder gelegen Heerenweg met kanari- 
boomen omzoomd is. Het Kerkplein is aldus 
genoemd naar het Protestantsche kerkje en 
wordt doorsneden door een moddersloot. In de 
buurt zijn verscheidene openbare gebouwen 
gelegen; de woning van den gouverneur, een 
helwit gepleisterd gebouw, steekt zijne vleugels 
tot het Hooge pad uit. Eindelijk moet nog hot 
Koningsplein genoemd worden, een reusachtig 
grasveld, door fraaie wegen omgeven en waar 
o.a. do gebouwen van den Raad van Justitie 
liggen. Op den weg naar Gowa ligt het vroegero 
fort Vredenburg, sedert 1891 als versterking 
vervallen, dat als dwangarbeidersdépöt dienst 
doet, terwijl liet militaire hospitaal en de nieuwe 
kweekschool voor do opleiding van inl. onder
wijzers er dichtbij worden aaugotroffen. Om 
deze kern van Makasser strekken zich inland- 
sche kampongs uit; in een daarvan wordt bet 
vervallen graf gevonden van DipA Nëg&rA, die 
hier in ballingschap stierf. De omstreken van 
Makasser zijn laag on moerassig.

Het door Europeanen bewoonde gedeelte der 
plaats is in do laatste jaren zeer uitgebreid.

Vermelding verdient nog, dat voor deze plaats 
in 1906 een gemeenteraad is in gesteld, onder 
presidium van den assistent-resident.

Voor do geschiedenis van Makasser wordt 
verwezen naar GOWA.

Zie Bosman, Eigen Haard 1S85; M. C. Van 
Rouveroy van Nieuwaal, Eigen Haard 1S9'
Vogel, Makassar in Buiten V (1911) 418; 
lijn’s Neerland’s Indië 1911—1912; Hot fort 
Rotterdam, Weekblad v. Indië IV, 194.
?. C \ a &, / / -,. t, t ZM1*
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MAKASSER. Afdeeling van het gouvernement 

Oclebes en Ondorh., bevattende de 3 onderafdee- 
lingen Makasser, Pangkadjéné en Maros, ondor 
een assistent-resident met standplaats Makas
ser, aan wien voor het bestuur der gelijknamige 
onderafdceling een controleur is toegevoegd. 
Deze onderafdceling omvat de hoofdplaats met 
de naaste omgeving, en bestaat uit de districten 
Makasser, Wadjo, Endeh, Mëlajoe, Oedjoengta- 
nah en Mariso, zoomede uit de volgende eilanden
groepen: den Spermonde-archipel, de Dcwakang- 
eilanden, met de Masalima-eilanden, de Postil- 
jon-eilanden en de Groote Paternoster-cilanden.

MAKASSER. Hoofd plaats van het gouver
nement Celebes en Onderh, en van de gelijk
namige afdeeling en ondorafdeoling. Makasser 
is eene belangrijke handelsplaats; vooral in do 
laatste jaren zijn, als gevolg van de door ons 
ingrijpen in de inwendige aangelegenheden der 
volkoren op Celebes, do Molukken on Kleine 
Soenda eilander» allerwegen ontstane gunstige 
toestanden, de seheepvaartbeweging en de handel 
er met reuzenschreden vooruitgegaan. In 1905 
bezochten do haven 519 stoomschepen met geza- 
menlijkon netto inhoud van 1.460.639 M3; in 1913: 
559 stoomschepen mot een inhoud van 2.874.4'42 
M8., terwijl de handelsomzct in 1905 aan in- en 
uitvoer bedroeg resp. / 4.167.658 en / 9.650.606, 
tegen in 1913 resp. / 14.157.476 en / 18.635.171. 
Van achteruitgang na do opheffing 
kasser als vrijhaven (1 Aug. 1906) is dus geen 
sprake, integendeel. Het bevolkingscijfer van Ma- 
lcasser, dat uit0. 1905 ruim 26.000 zielen bedroeg, 

1000 tal Europeanen, 4600 Chi- 
neezen,on ruim 200 andere Vreemde Oosterlingen, 

in 1916 voor alle drie categoriecMi mot 50%

i

\
-van Ma-

waarvan een

was
toegenomon. De plaats heeft eenc goede roede, 
die door eene reeks van kleine eilanden beschut 
wordt on waar de schepen, zelfs in den W.moesson, 
eene veilige verblijfplaats vindon. Als govolg van 
het in 1903 goedgokourdo ontwerp voor do 
verbetering van de haveninrichting te Makasser 
kwam in 1905 een 500 M. lange aanlegsteiger 
tot stand, die echter al spoedig te klein bleek 
te zijn. In 1916 moest een tweede uitbroiding 
dor havenwerken met eenc kadelongtc van 320 M. 
worden ter hand genomen, terwijl plannen

6;A. -
;\Co--.
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dczo geregeld, doch niet krachtig uit het N.N. O. 
door om in Maart weer af te nemen. Land- on 
zeewind doen zich onder beide wallen sterk 
gevoelen.

De helderheid der lucht en do regenval nemen 
toe, do bewolking daarentegen af naarmate men 

de Noord komt. Het regent het geheele jaar 
en een bepaalde droge tijd is niet aan te geven, 
do meeste neerslag valt van November of Do- 
cember t/m Maart, do minste in Juli, Augustus 
en September. Do heiïgheid in don Z.O.-moes
son neemt eveneens af om de Noord, daaren
tegen komt dafir mist, overigens zeldzaam in 
den Archipel, nog al cens voor. Lichte buien 
treft men er het geheele jaar door aan, zware 
buien zijn zeldzaam en het onweert betrekke
lijk weinig; in het Zuidgedcelte komen, van 
Augustus t/m September, soms zware buien 
met rondloopenden wind en onweer voor. Zee 
staat er over het algemeen weinig, vooral niet 
in het Noordgedeclte, doch in het Zuidgedcelte 
veroorzaken Zuidelijke en Z.O. winden een 
onaangenamo deining on soms een lastige zee.

De zwakke getijstroom loopt heen en weder, 
maar die om de Zuid is overheerschend en wel 
te meer naarmate men Zuidelijker in de straat 
komt. In den Z.O. moesson is de richting daar 
hoofdzakelijk Z.W. en in den N.N.W.-moesson 
Z.O., terwijl bij den Bril die richtingen W.N.W. 
en Z.W. zijn, zoodat de Westelijke stroom er 
de overhand heeft; in het Noord gedeelte der 
straat blijft ook in den Z.Z.W. moesson do Z.- 
lijke stroom overwegend, maar van October 
t/m December is deze overmaat slechts zwak. Op 
de Borneobank is in do kentering en in het begin 
van den Z.O. moesson de stroom om de Noord 
sterker dan die om de Zuid, tegen het afgaan 
van den moesson krijgt deze laatste echter weer 
do overhand.

Do vertikalo waterbeweging is schijnbaar 
zeer onregelmatig en, behalve langs den Celebes- 
wal bezuiden kaap Mandar, overwegend dub- 
beldaagsch; langs don Borneowal is zij minder 
belangrijk dan langs dien van Cclebes, waar zij 
in het Noordgedeclte der straat het krachtigst 
is. De rijzing loopt, op de open kust, uiteen 
van 2.5 M. tot emcelc dM.

Zie Zeemansgids deel IV.
MAKASSER-OLIE. Do beroemde Makasser- 

olie wordt, volgens eene mededeeling van Dr. 
Matthes (Bijdr. t.t.I. en vlk. 3e Ser.VII, (1872), hl. 
31) gemaakt uit de pitten van do koesambi (Zie 
aldaar). Zij worden behoorlijk in de zon gedroogd 
en daarna, al dan niet gebraden, fijn gestampt 
en vervolgens in een van gespleten bamboe of 
middennerf van het lontarblad gevlochten peper
huis gedaan en in den wasem gekookt. Als zij 
lang genoeg gokookt zijn, wordt het sap door 
middel van twee stukken hout uitgeperst; om uit 
dc daardoor verkregen olie de Makasser-olio te 
verkrijgen, bedient men zich van een toestel, 
bestaande uit een aarden pot met deksel, waarin 
men de olie met verscheidene sterk riekende 
zaken brengt, die men daarmede een hecle of 
halve maand laat doortrekken. Daarna wordt 
de pot op een brandend komfoor geplaatst, 
waarop allerlei welriekende bloemen en hout
soorten gelegd worden, alsmede de testiculi van de 
civet-kat. Daarmede wordt de olie berookt, die 
daarna nog eene berooking ondergaat met doepa 
en istanggi, soorten van wierook, waarvan do

MAKASSER (STRAAT) tussclion Bornoo on 
Celebes;"dë gró~ölstöWah~den Archipel, is onge
veer 720 K.M. lang, ruim 100 tot 400 K.M. 
breed en, behalve aan den Zuidingang, meer 
dan 2000 M. diep. Zij bespoclt de steile Oost
grens van het grootc, met Achter-Indië samen
hangende plateau, waarop Sumatra, Java en 
Bomeo liggen.

De Borneowal, van hoek Mangkalihat tot do 
Zuidpunt van het eiland Laoet, is laag, behou
dens de kust van hoek Mangkalihat tot voorbij 
do Sangkoeliranbaai en het Noordgedeelto van 
Laoet. De Celebeswral is daarentegen hoog van 
hoek Dondo tot hoek Mandar, in die bocht wij- 
ken bergen terug, de kust wordt geleidelijk 
minder hoog en is bezuiden die bocht laag. 
Het vastelandsplat (gerekend tot do lijn van 
180 M. diepte) langs den laatsten wal is zeer 
steil en zeer smal tot bezuiden de Paré Paré- 
baai, verbreedt ter hoogte van den Lapo Krikri 
en den Batoe Ivarbau plotseling tot 35 k 60 
K.M. en draagt tot aan den zeer steilen rand 
do tallooze eilanden en riffen van den Sper- 
monde-Archipcl. Langs den Bomeow'al is dit 
plat eveneens steil en smal bij hoek Mangkalihat; 
de Koeteimonden naderende neemt het in breed
te toe, steekt ter hoogte van de Pamoekangbaai 
230 K.M. van den wal af en versmalt daar be
zuiden weder tot een 120 K.M. Ter hoogte van 
hoek Aroe liggen hierop, tot aan den loodrecht 
afvallenden rand van het plat, de Kleino Pa- 
temostereilanden met talrijke gevaren en, Z.O. 
van de Zuidpunt van Laoet eveneens aan dien 
rand, de Laurelriffen en Lima-eilanden; tus- 
schen deze laatste en den Spermonde-Archipel 
treft men, in het Zuidgedcelte der straat, twreo 
groote eilanden en riffen-complexen aan. Het 
Westelijkste en grootste is dat van Doang Doangan 
met enkele omliggende gevaren, het Oostelijk
ste dat van de Laarsbanken.

Van de reusachtigo straat zijn daardoor, bezui
den de Adangbaai en kaap William (Tg. Rangas), 
alleen bevaarbaar: do zeer smalle on ondiepe 
route laugs den Borneowal, een 40 K.M. breede 
passage tusschen de Borneobank en den Celebes- 
wal ter hoogte van hoek Ongkona, de drie ruim 
30 tot 50 K.M. breede Zuidelijke straten en de 
zeer smalle route binnen den Spermonde-Archipel. 
Voor zoover noodig zijn deze routen betond en 
verlicht.

De moessons staan in straat Makassar 
weinig geregeld en met weinig kracht door, in 
het volle van den moesson worden ook andere 
windrichtingen waargenomen; in het Noord - 
gedeelte valt de richting ongeveer samen met 
die van den waterweg, N.-N.N.O, en Z.Z.W., 
in het Zuidgedcelte is deze evenwel, onder den 
invloed der Javazee, N.N.W. en Z.O. In dit 
laatste gedeelte zijn April en Mei, October en 
November de kenteringsmaanden, van Juni 
t/m September staat do Z.O.-moesson, van 
December t/m Februari do N.N.W.-moesson 
noch geregeld, noch krachtig door, terwijl in Maart 
de laatste al begint af te gaan; in het Noordge- 
deelte is April de kenteringsmaand, in Mei is 
de windrichting reeds overheerschend Z.Z.W., 

Juni t/m September staat dc Z.Z.W. 
moesson vrij geregeld door, in October ,Novem
ber en December hebben W.-lijke winden de 
overhand, in Januari is de Noordmoesso^n 
nog weinig geregeld en alleen in Februari staat
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bereiding door Dr. Matthes eveneens t. a. p. 
wordt

bij Pawaté op do Oostkust. Makian bezit geen y- ’. /
riviertjes, maar do putton geven overvloedig Q 

_..goed-~d rink wator. Van do dierenwereld moeten 
vermeld worden; do oelar patola (python), 
adders en eene menigte wildo zwijnen, welke 
laatste oorzaak zijn dat de meeste Makianners 
hunne tuinen op Moti .aanleggon, waar die 
dieren niet voorkomen. v£s■ .<?. • .•< y .

Do ^ 8000 zielen sterke bevolking isMohamme-^r / V 
daansch on gevestigd in de 4 groote kampongs 
Ngofagita, Ngofakiaha, Tahané Soahtia en Ta- uc'' [ 
hahésoahtai en 12 kleinere, alle aan do kust ge
legen. De binnen- of aan do Oostzijde gelegen 
negrieën spreken een ander dialect dan de buiten
of aan de Westzijde gelegen kampongs. Volgens 
de overlevering was Makian in het begin van de 
14e eeuw reeds sterk bevolkt en kon het wel 9000 
weerbare mannen op de been brengen. Vast 
schijnt te staan, dat Makian in 1627 nog 20, door 
Valentyn met name genoemde dorpen bezat, 
die ruim 2200 weerbare mannen konden leveren. De 
hoofden der 4 groote kampongs vperch den titel 
söngadji; die van Ngofakiaha wö^dK bovendien 
als algemeen- of districtshoofd erkend. De 
overige kamponghoofden dragen den titel van 
kimëlaha. De vertegenw'oordiger van den sultan 
(Oetoesan) woont te Ngofakiaha.

De middelen van bestaan zijn: tuinbouw, 
vischvangst en het weven van kleedjes. Het 
voornaamste cultuurprodukt is tabak, van vrij 
goede kwaliteit, die een afzet vindt te Ternate,
Tidore en Monado. De vischvangst wordt uit
geoefend in diepzee met lijnen en in ondiep 
water met groote bamboes of rotan-fuiken. De 
door vrouwen geweven grove kains uit europee- 
sche garens zijn zee£ gewild. De sago-palm|en de 
klapperbooni komen op het eiland niet voor; 
evenmin de arènpalm. De sago voor dagelijksche 
voeding wordt van Halmahéra gehaald.

In den Compagnie’s tijd bracht Makian even 
veel nagelen op als Ternate en Tidore samen.
Sedert hot optreden van Arnold de Vlaming in 
1655 is die cultuur geheel te niet gegaan. Voor 
die uitroeiing ontvangen de hoofden-nogjaarlijks 
3200 gulden van het Gouvernement. Met het 
oog op de vele aardbevingen zijn alle huizen van 
hout met gaba-gaba omwanding on atap dekking.
De gewone dracht der hoofden is een lange broek 
met gebloemd chitzen kabaai; bij officieele ge
legenheden een zwarten rok daarover en een 
offen zwarten hoofddoek. Hebben zij den rang 
van officier van het sultansleger, dan is die rok 
met blauwe oplegsels en koperen knoopen ver
sierd.

Omtrent do oudsto geschiedenis van Makian 
is niets bekend. Het vermoeden ligt voor de 
hand, dat do oersto bewoners van het moeder- 
eiland Halmahéra afkomstig zijn. Patjaranga 
Malamo, zevende kolanovan Ternate,veroverde in 
1321 twee dorpen op Makian en Sjah Alamnam 
in 1334 het goheelo eiland in bezit. Toeloo Mala
mo verloor het in 1343 aan Noerdin van Tidore, 
doch herwon hot drie jaron later. Zoo geraakte 
Makian in do voortdurende oorlogon tusschen 
Ternate en Tidoro nog eenigo malen in do macht 
dan eons van dezon en dan weer van genen sultan.
Sedert 1752 is Makian in het bezit van Ternate 
gebleven. De Portugeezen hadden er een drietal 
versterkingen, die in 1606 in handen der Span
jaarden vielen. Paulus van Caerden verjoeg in 
1608 do Spanjaarden en bezette in naaw van

topgegovon.
Wat in Europa onder den naam van Makasser- 

olio verkocht wordt is gewoonlijk slechts gepar
fumeerde olijfolie.

MAKI, VLIEGENDE, of Vliegende Kat (Qale- 
opithecus of Galeopterus), het eenige geslacht van 
de Zoogdierorde der Dermoptera (zie ZOOG
DIEREN). Geheel ten onrechte heeft men deze 
dieren wel met de Vleermuizen vereenigd. In 
tegenstelling met deze zijn ze niet tot werkelijk 
vliegen in staat, doch kunnen ze slechts verre, 
zwevende sprongen maken; alleen kunnen ze 
misschien onder don sprong de richting eenigs- 
zins wijzigen. Hun vlioghuid is niets anders dan 
een valscherm, zooals dit ook bij sommige Buidel
dieren (zie KOESKOEZEN) en Knaagdieren 
(zie EEKHOORNS, VLIEGENDE) voorkomt, 
maar vollediger ontwikkeld dan bij deze 
dieren; ze is niet alleen tusschen voor-en achtcr-
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pooten uitgespannen, maar ook van kop en hals 
naar de voorpooten en tusschen de achterpooten 
en den staart, die er geheel in opgenomen is. Ook 
vingers cn teenen zijn door een vlies vereenigd; 
de eerste zijn echter niet verlengd en hierin 
bestaat dus een belangrijk onderscheid met de 
vleermuizen. Ook in de sterke beharing der 
vlieghuid is een verschil met deze laatstgenoemde 
dieren gelegen. Overigens zijn do Vliegende 
Maki’s laag ontwikkelde zoogdieren, die waar
schijnlijk van do Insekteneters afstammen. In 
hun gebit vertoonen ze punten van overeen
komst met deze orde, hoewel ze alleen plant
aardig voedsel tot zich nemen. Eigenaardig ge
vormd zijn do tweo paar snijtanden der onder
kaak, die het uitorlijk hebben van kammen met 
7—12 tanden. De vliegende Maki’s zijn be
perkt tot het Orientaalsche gebied on komen 
hier slechts in een paar soorten voor. Bij 
O. volans L. koeboeng of koebin, (mal.), walang 
k<Lp&, (jav.), tando (soend.), kadoek(Z.O. Bor- 
neo,) koewoeng(DAJ.), van Siam cn Achter- Indië 
tot Sumatra, Borneo, Java en een>go naburige 
klei nero_, eilanden verspreid, is het lichaam 40 tot 
50 cM. lang, de staart ruim 10 cM. Do kleur is 
over het algemeen bruin tot geelachtig, met 
lichtere vlekken op ledematen on vlieghuid; 
zc is echter, ook bij voorwerpen uit eenzelfde 
streek afkomstig, zeer verschillend (de Dajaks 
onderscheiden een bonte koewoong boohis en 
een meer ecnkleurigo k. boelan).

Do Vliegende Maki leeft in bosschen, vooral 
in het gebergte. Mot behulp van zijn scherpe 
klauwen kan hij uitstekend klimmen. Don dag 
brengt hij, met zijn vier voeten aan een boomtak 
hangende, in rust door. Zijn voedsel schijnt uit
sluitend uit bladeren te bestaan.. Het wijfje 
werpt slechts één jong, dat door de moeder 
langen tijd meegedragen wordt

MAKIAN. Vulkanisch'eiland, in do landstaal 
Waikiong gehooton, bewesten Halmahéra, be
boerende tot het sultanaat Ternate. Do omtrek 
bedraagt ongeveer 22.5 K.M. on do kegeltop is 
waarschijnlijk ongeveer 1000 M. hoog; erupties 
zijn bekend van 1646, 1760, 1861—64, 1890. 
(Verbeek, Molukkenverslag, 141). Er zijn-twee 
kraters.; do uitbarsting van 1890 had plaats in 
don Zuidelijken.Deze is naar hot O. doorgebroken, 
do Noordelijke krater naar het N. Do twee daar
door gevormde ravijnen zijn zeer duidelijk 
van ver uit zee te zien. De beste ankerplaats is
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zijn niet bekend; solfatara’s ovenmin aange- 
uit gestrekt afgoknot 

kegol^cbergtc, waarvan de hellingen naar het 
W., N. on O. regelmatig afloopcn, doch ton Z. 
tegen het Wajang-Windoo-gcbcrgto stuiten. Do 
Noordelijke wal is hooger dan do Zuidelijke; 
terwijl de laatste slechts 2200 M. bereikt, is 
het hoogste punt voordon eersten löO M. hooger.
Op den mot zwaar bosch begroeide hellingen van 
den Malabar bevinden zich de Gouv. kina- 
ondernemingen Tjinjirocan en Tjibcureum, waar
van de eerstgenoemde, door Junghuhn in 1855 
aangelegd, do oudste tuin in deze streken is. 
Van den top van den Malabar, die het best van 
Pëngalëngan uit bestegen wordt, geniet men een 
bij uitstek prachtig gezicht. (Beschrijving bij 
Junghuhn, Java II, 81 en Verbeek, Java, 721.) 
Malabar is ook do naamvan een der meest bekende 
thee-ondememingon in do Preanger Regentschap
pen, gelegen op de Z. helling van don vulkaan. \

MALAI-MALAI (mal.). Zie LITSEA SEBI 
FERA.

MALAKA (mal., jav., soend.). Zio PHYL- 
LANTHUS EMBLICA.

MALAKA (STRAAT) tusschen Sumatra en 
Malaka, loopt om de Z.O. trechtervormig too. 
Tussclion Diamantpunt en de N.O. daarvan 
onder den Malakawal gelegen eilanden onge
veer 240 K.M. breed, versmalt zij tot 60 K.M. 
voorbij de Rokanrivier en Klangstraat en is, 
nog verder naar binnen, hier en daar slechts 
40 K.M. breed. Aanvankelijk diep en schoon, 
wordt de bodem spoedig ongelijk en neemt do 
diepte af. Bij de Aroa-eilanden vormt zich, 
over de geheole straat, een reeks in do rich
ting van het vaarwater strekkende banken, 
welke bij de Ecnvadembank slechts een vaar
water overlatcn van nog geen 10 K.M. breedte 
en slechts 30 M. diepte en aan den Oostuitloop 
der straat, waarvóór de booge Karimoncilnnden 
liggen, vindt men, N.W. van deze, een dergelijko 
barrière.

De Sumatrawal, met do daarvóór gelegen 
eilanden, is laag, de Malakawal heeft, ttusschon 
de lage kusten, hier cn daar hcuvelachligo go- 
dcelten en enkclo rotshoeken, waarachter hoogcro 
bergen; do enkele verspreide eilandjes in hot
N. W. gedeelte dor straat zijn steile rotsen.

De wind in straat Malaka is over het algemeen
flauw cn in het N.-lijk gedeelte gaat het moesson - 
karaktcr geheel verloren in den veel krachtiger 
land- cn zeewind, welke zich sterk doen gevoe
len tot op geruimen afstand van de kust. Do 
eerste is het geheele jaar door Z.Z.W.-Z.W. en 
staat het meest geregeld door van April t/m 
October, het minst geregeld in Januari, de zee
wind is iets krachtiger en het meest geregeld 
in Januari t/m April uit N.-N.O., het minst 
geregeld van Mei t/m September met O.N.O.-
O. -lijko richting. Over het algemeen is het weer 
hier boter dan in het Zuidelijk gedeelte der 
straat, de lucht is minder bewolkt, er valt 
minder regen en het is minder buiig; slecht weer 
duurt gewoonlijk maar kort. Van Maart t/m 
Augustus is het soms zeer heiig.

Onderden wal komen, vooral in Juli, Augustus 
en September, in den avond en voornacht Su- 
matranen voor, hevige plotselinge buien mot 
regen en onweer, welke van de bergen langs do 
kust invallen. Zij worden veelal aangeduid 
door een scherp afgeteekende wolklaag aan do

don sultan van Ternate alle 3 versterkingen. 
Do ruïnes van twee der vroegere forten worden 
gevonden te Ngofakiaha en Tafasoho: het eerste 
nog kerkenbaar, ofschoon sterk begroeid met 
do wortels der omringende boomen, het tweede 
slechts eenig metselwerk vertoonende. Vroeger 
lag Ngofakiaha op een steilte achter het fort. 
Door een aardbeving bijna geheel verwoest, 
werd de kampong naar den lageren wal ver
plaatst. Wegens onwettige heffingen door den 
sultan cn het niet behoorlijk uitkeeren der re- 
cognitiepenningen, kwam Makian herhaaldelijk 
in verzet. In IS06 verzochten de hoofden onder 
Gouvornements direct bestuur te komen, het
geen echter geweigerd werd. Het laatste verzet 
tegen don sultan dateert van 1848, dat evenwel 
met enkele schoten van een oorlogsschip en de 
gevangenneming 'van den hoofdleider, prins- 
Siko, den kop werd in gedrukt./^ /.-?

MAKILA (amb. landst.). Naam :op Ambon 
en in do Molukken voor verschillende boom
soorten van de fam. der Lauraceeën (bv. Acti- 
nodaphne, Machilus, Phoebe en Litsea), die 
wegens het bruikbare hout bekend zijn.

MAKREELACHTIGEN. (Scotnbnformcs) De
ze tot de Acanthoptcrygii behoorende groep (zie 
VISSCHEN), wordt o a. door de families der 
Makreelen (Scombridae), Horsmakreelen (Caran- 
gidae) en Lintmakreelen (Trichiuridae), ikan la- 
joer (mal.), lajoer(jAV.), de Zwaardvisschen (Xip- 
hiidae) cn Zeilvisschen {Histiophoridac),ikan lajar, 
en de Dolfijn-visschen (Coryphaenidac) gevormd. 
De Scomber kanagurta (këmboeng lalaki) cn Scom- 
her neglectus (këmboeng përampoean) zijn niet, 
zooals de inlandsche naam zou aanduiden, de bei
de geslachten van één soort, maar twee goed te 
onderscheiden makreelsoorten, die dagelijks in 
groote hoeveelheid te Batavia en andere plaatsen 
aan de markt komen en zoowel vcrsch als ge
rookt worden genuttigd. Een tonijn soort (Thyn- 
nus thunnina O. V ), Totongkol (soend.) of 
Tongkol (jav., soend.), die ook in do Middel- 
landsche zee, den Atlantischen en den Indi- 
schen Oceaan wordt aangetroffen, is in den 
Archipel niet zeldzaam. Het geslacht Cybium, 
Tënggiri (mal.) is gekenmerkt door groote tan
den. Onder de horsmakreelen verdient vooral 
vermelding Garanx kurra C. V., Lajang (jav., 
soend.), die het onderwerp is van de belangrijke 
Lajangvisscherij in de Java-zee. Ook andere 
Caranxsoorten, Sëlar, Koewit, (mal.) komen 
veel ter markt. Tot de Hors-makrcelen be
hoort- ook het Loodsmannetje Naucrates duc- 
tor L., een kleine visch, die haaien verge
zelt en van den afval der buit dezer dieren 
leeft. Zij raken zoo gehecht aan den haai, dien zij 
vergezellen, dat b.v. gedurende de Siboga-Expe- 
ditie, in de Bandazee, drie exemplaren om den 
staart bleven zwemmen van een aan don hatTk 
gevangen haai en zich ge makkelijk lieten van
gen. De dolfijnvisschen (Corypliaena) zijn groote, 
in scholen levende visschen, die voornamelijk 

# vliegende visschen najagen. De hooge, kort- 
enuitige kop, en het lange naar achteren ver
smalde lichaam geven dezen dieren een karak
teristiek uiterlijk.

MALA of Rasamala (soend.). Zie ALTINGIA.
MALABAR. Vulkaan in de residentie Preanger- 

Regentschappen, midden over welke de grens 
loopt tusschen de districten Bandjaran (Ban- 
doeng) en Tjiparaj (Tjitjalèngka). Uitbarstingen

troffen. Hij vormt een

.
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kim waaruit, kort na het opkomen boven don 
horizon, de bui plotseling losbarst. Een 20-tal 
K.M.uitde kust komen doze buien niet meer voor.

De zwakke gotijstroomen worden langs do 
kust ovorheerscht door een permanenten stroom 
om de N.N.W., waardoor Noordelijke winden 
veel zeo veroorzaken; deze slecht evenwel spoe
dig af, spoediger dan de hoogo deining, vvelko 
soms plotseling uit het N.W. of N. komt op
zetten. Do zee is het kalmst van Februari t/m 
April en in October en November.

In het Z.-lijk deel van de straat is de wind 
eveneens weinig krachtig en het flauwst in 
Maart en December; in do kenteringen neemt do 
kracht niet af. Maart en April mot eenigszins 
overheorschende O.-lijke winden en September 
en Octobcr met meer voorkomende W. winden 
zijn do kenteringmaanden; de Z.Z.O. wind is 
overhcorschend van Mei t/m Augustus, hoewel 
dan ook W. en N. wïndon worden waargenomen. 
De N.-wind heeft de overhand van November 
t/m Februari, alleen in December staat deze 
geregeld door. Landr en zeewind zijn weinig 
merkbaar. Het weer is van April t/m Augustus 
erg onvast en de lucht bedekt, er valt veel regen 
en er komen veel buien voor, meermalen ver
gezeld van onweer, vooral bij Z.W. wind 
en in Augustus. Wanneer W.lijko winden in 
September de overhand krijgen, neemt do regen
val toe en vooral de N.W. wind gaat gepaard 
met veel buiig weer; zoodra de wind beoosten 
het Noorden komt, verbetert het weder en wordt 
het droger, buien en onweders komen dan weinig 
meer voor en de regenval neemt af. Sumatra- 
nen komen hier minder voor dan in het N.lijk 
gedeelte van de straat.

Ook hier loopt de stroom overwegend om 
de N. en N.W., zoodat het meeste zee wordt 
waargenomen in October t/m Februari; de ge- 
tijstroom om de Zuid is hier evenwel krachtiger, 
zoodat ook met Zuidelijken wind zee voorkomt. 
Zie Zeemansgids deel II.

MALAKIJAN (KI) (soend.). Zie OROTON 
TIGLIUM.

MALANG. Afdeoling en regentschap van do 
residentie Pasoeroean mot eene oppervlakte van 
3733 K.M2. De afdeoling is verdeeld in 4 con- 
tröle-afdeclingen en acht districten, n.1. Ma- 
lang (districten Malang, Pënanggoongan en 
Ngantang), Kepandjèn (district Sönggoeroch), 
Toorèn (districten Toerèn en Gondanglegi) on 
Toompang (districten Pakis en Karanglo).

Deze afdeoling beslaat bijna do helft van do resi
dentie Pasoeroean on is een van de belangrijksto 
van Java. Het bergland (aan de Noordgrens het 
Ardjoono-gebergte, aan do Oostgrens de Smóroo 
on aan do Westzijde de Köloet on Kawi) is zoor 
vruchtbaar en was bij uitstek geschikt voor do 
kofïicloelt. Do Gouvernemonts koffiecultuur is

afd. Malang toenmaals een derde gedeelte. Dit is 
thans alles veranderd; door verschillende 
zaken, vooral door ziekten enz., is do koffie
cultuur zeer sterk achteruitgegaan; de aan
plantingen sterven uit en do Gouvemoments 
productie bepaalt zich tot eenigo tienduizenden 
pikols.

De afdeeling telt ongeveer 200 erfpachtsper- 
ceelon, waar in hoofdzaak nog koffie en overi
gens rubber, peper, cacao, kapok en kina wordt 
geplant (de meeste liggen in het district Toerèn) 
alsmede een 4-tal suikerfabrieken en ettelijke 
ondernemingen voor don aanplant van suiker- 
bibit. Ook treft men er eenigo ondernemingen 
aan voor den opkoop en de bereiding van koffie 
(in pelmolens).

Einde 1905 telde do afdeeling eene bevol
king van 731.000 zielen, o. w. ruim 2300 Euro
peanen, 4500 Ghincezen, 340 Arabieren en 15 7y , fc,n \ 
andere Vreemde Oosterlingen. Ondanks de in do ‘ "
afdeeling gedurende enkele jaren gehcerscht heb- • '' 
bende pest-epidemie is bevolkingsdichtheid *
niet merkbaar verminderd, terwijl emigratie zoo 
goed als niet plaats heeft.

Het Zuidelijke gedeelte van de afdeeling wordt 
ingenomen door den Goenoeng Kidoel, het 
Zuidergobergte, eene woeste, weinig bevolkte 
streek met een moeilijk genaakbare kust. Zie 
KIDOEL (GOENOENG).-^ /y - :

MALANG. District mc£ gelijknamige hoofd
plaats van de contrólc-afdeeling Malang, afdce- 
ling en regentschap Malang, residentie Pasoe
roean, met drie onderdistricten en 59 desa’s.
Einde 1905 telde liet 64.000 inwoners, o. w. 
ruim 1400 Europeanen, 3600 Ohineezen, 340 „
Arabieren on 15 andere Vreemde Oosterlingen.^) / h j

MALANG. Hoofdplaats der gelijknamige af
deoling (zie hierboven), ligt op eene hoogte van 
443 M. boven zee, heeft een gezond klimaat 
en fraaie omstreken. Men vindt hier een uitge
strekt militair kampement voor infanterie, cava
lerie en artillerie, een sanatorium voorde marine 
en oen renbaan.

In 1914 werd te Malang een gemeenteraad 
ingesteld. Door den Ge westelijken Raad van 
Pasoeroean werd ten behoeve van de water
voorziening der hoofdplaats Malang eene bron- 
waterloiding aangelegd, welke in 1915 in exploi
tatie kwam. Malang is door een spoorweg ver
bonden met de hoofdplaats Pasperoean en met 
Blitar en KedirL. Verder loopen er van hier uit 
verschillende stoomtramwegen, nl. een Noord- 
oostwaarts via Möndit naar Toempang, een 
Noord westwaarts over PöndSm, Karangploso 
en Singosari terug naar Malang, en een Zuid
waarts over Boeloolawang naar Gondanglegi, 
met zijtakken van daar Westwaarts naar Kë- 
pandjèn on Oostwaarts naar Dampit. De gronzon 
dor hoofd plaats zijn vastgesteld bij Ind. Stb.
1905 No. 278; cindo 1905 telde zij eene bevolking 
van 30.000 ziolen, waarondor 1400 Europeanen,
3600 Ohineezen, 340 Arabieron on 15 andere 
Vreemde Oostorlingen. Tot 1915 was do ver
meerdering der bevolking te schatten op 20 %.

MALANGBONG. Onderdistrict van het district 
on de contrölo-afdeeling Tjibatoo, afdeoling 
Garoet. De plaats van dion naam ligt op den 
pas van Malangbong (775 M.), over don Oos- 
tolijkon bergmuur van het hoogdal van Garoot, 
waarover de spoorlijn en de postwe ' hot dal 
dor Tji Tandoowi bereiken.

oor-
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hier van grooto boteokenis geweest. De vrij
willige koffio-aanplantingen van de bevolking 
waren hier op grooter schaal aangelegd dan 
ergens elders en in den oogsttijd kwamen dikwerf 
handen te kort om do vruchten dier aan plan tin

to plukken. In den tijd der grooto koffic-

!
1

gen
oogsten staken duizenden Madocrcezen van hun 
eiland over, om als hulpplukkors dienst te 
doen, waarmede zij een ruim dagloon verdien
den. Van de totaal-productieder gouvernoments- 
koffio van Java, die in de jaren 1881—’84 ruim 
1 millioen pikols per jaar bedroeg, produceerde de



I

MALA PARI—MALARIA.650

Dit nu is alleen mogelijlc door te voorkomen, dat 
anophelesmuskioten met den mensch in aan
raking komen. Voor de uitvoering van do daar- 

dige maatregelen is het noodzakelijk 
nauwkeurige kennis to hebbon van de verschil
lende muskietensoorten, en in do allereerste 
plaats van de leefwijze der anophelesmuskieten. 
Daarom moge een en ander hierover worden me
degedeeld.

Muskieten zijn tweevleugelige insecten, die 
zeer verspreid over den aardbol voorkomen. 
In de tropen is het aantal der soorten het grootst, 
en aldaar is de temperatuur voor hun ontwikke
ling het geheele jaar door gunstig. Men onder
scheidt aan een muskiet: een kop, een borst, 
een achterlijf en eenige aanhangsels. Do kop, 
rond van vorm en door een dunnen hals aan de 
borst verbonden, wordt bijna geheel ingenomen 
door de grootc oogen. Aan dezen kop bevinden 
zich een vijftal aanhangsels: in hot midden het 
steekorgaan, en links en rechts daarvan de 
sprieten, organen, die bij de mannetjes krachtig 
ontwikkeld en gepluimd zijn. Tusschen het steek
orgaan en de sprieten liggen aan weerszijden 
de pal pen. De verhouding tusschen de lengte 
der palpen en het steekorgaan is van groot ge
wicht voor de onderscheiding der verschillende 
soorten. Zoo heeft bij het geslacht Culex het 
mannetje palpen, die langer zijn dan de zuig- 
snuit, uit vijf geledingen bestaan, naar buiten 
zijn omgebogen, en in een punt uitloopen. Het 
wijfje heeft daarentegen zeer korte, slechts 
uit drie geledingen bestaande palpen, die zeer 
weinig in het oog vallen..Bij het geslacht Anophcles 
zijn bij de mannetjes zoowel als bij de wijfjes de 
palpen ongeveer even lang als of langer dan het 
steekorgaan. Bij de wijfjes zijn de palpen onge
veer overal éven dik, en liggen in den regel tegen 
den zuigsnuit aan, bij de mannetjes is hot 
laatste lid der palpen kolfvormig verdikt.

Het steekorgaan (zuigsnuit, pro boscis) is zeer 
samengesteld, en in rust door een scheedo om
geven. Het bezit een inrichting om een opening 
te maken in de huid van het slachtoffer, waarvan 
het bloed zal worden opgezogen, een steok-en 
een zuigbuis, terwijl door de wand van do steek- 
buis nog de uitvoergang der speekselklieren 
loopt.

Aan do borst bevinden zich één paar vleugels 
en drie paren pooten. Het achterlijf bestaat uit 
6 tot 8 kokers, die als de onderdeden van een 
kijker in elkander schuiven. Het laatste lid van 
hot achterlijf is vervormd tot organen, die bij do 
paring dienst doen.

Is het wijfje bevrucht, dan legt het spoedig 
een groot aantal eieren, meestal ten getale van 
60—80 tegelijk, op het water. Deze eieren zijn 
zeer bestand togen allerlei schadelijke invloeden. 
Al naar gelang van de temperatuur ontwikkelen 
zich uit deze eieren larven, die zich voordoen 
als kleine wormpjes, en waaraan men een kop, 
een borst en een achterlijf onderscheiden kan. 
Aan den kop bevinden zich stevige kaken. Zij 
voeden zich met plantaardigen of dierlijken af val 
en zijn echte waterdieren. Daar zij geen kieuwen 
hebben, kunnen zij de in het water opgelosto 
zuurstof niet benutten, maar halen adem door 
middel van trachceën, buizen die zich overal 
in het lichaam vertakken, en een gemeenschappe
lijke uitmondingsplaats hpbben aan het achter
einde van het lichaam.jDeze larven veranderen

MALAPARI (mal. mol.). Zie PONGAMIA.
MALARIA. Hieronder verstaat men een 

ziekte, die wel het meest menigvuldig in tropische 
en sub-tropischo landen voorkomt, doch ook 
in do gematigde luchtstreken, b.v. Nederland, 
volstrekt geen onbekende is. Zij kenmerkt zich 
hierdoor, dat meestal de eigenlijke koortsperio
den af gewisseld worden door tijdperken, waarin 
geen koorts bestaat, zoogenaamde intermittee- 
rendc (anderdaagsche, derdcdaagsche) koortsen. 
In de tropen, en ook in de subtropische streken, 
komt echter menigvuldig een koortsvorm voor, 
de zoogenaamde malaria tropica, waarin het 
koortsverloop niet zóó karakteristiek is als bij 
de eerstgenoemde koortsvormen, dat alleen 
op het verloop der temperatuur de diagnose 
gesteld zou kunnen worden. Integendeel is bij 
dezen vorm der malaria het teinpcratuursver- 
loop meestal zoo afwisselend, dat in vele geval
len alleen door onderzoek van het bloed zeker
heid omtrent den aard der ziekte kan worden 
verkregen.

De naam Malaria werd aan deze ziekte gegeven 
in den tijd toen men nog meende, dat haar ooi'- 
zaak moest worden gezocht in den invloed van 
slechte dampen, afkomstig uit moerassen of 
andere vochtige plaatsen: een onjuiste verkla
ring van het. feit, dat malaria veelvuldig daar 
voorkomt, waar stilstaand water wordt aange
troffen. Sedert de baanbrekende onderzoekingen 
echter van den Franschen officier van gezond
heid A. Laveran, in 1878 in Algiers begonnen, 
waarbij werd vastgesteld, dat in de roodo bloed
lichaampjes van lijders aan malaria lovende en 
zich bewegende vormsels worden aangetroffen, 
naast niet in de bloedcellen maar daartusschen 
gelegen lialve-maanvormige voorwerpjes (corps 
en croissant), heeft zich omtrent de malaria de 
overtuiging gevestigd, dat deze ziekte het ge
volg is van een besmetting met levende ziekte
kiemen (plasmodiën). De nauwkeurige kennis 
omtrent het wezen van deze ziektekiemen, hun 
ontwikkeling, en de wijze waarop zij in het 
lichaam van den mensch geraken, danken wij 
in de allereerste plaats aan de onderzoekingen 
van den Engelschen Officier van gezondheid 
Ronald Ross (1898), naast wien tal van andere 
onderzoekers hebben medegewerkt aan de be
antwoording van de verschillende op dit gebied 
zich voordoende vragen.

Op het oogen blik staat vast, dat malaria bij 
den mensch veroorzaakt wordt door besmetting 
met maiariapJasmodiën, en dat deze besmetting 
tot stand komt door den steek van muskieten van

voor noo

i

:
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i

j

een bepaalde soort (anopheles), die zelf door 
het zuigen van bloed bij een malariaiijder zijn 
besmet geworden. De malariaparasiet vermenig
vuldigt zich op tweeërlei wijzen: a langs on ge- 
slachtelijken weg (door deeling), alleen in het 
lichaam van den lijder aan malaria; b langs go- 

. slachtelijken weg, in het lichaam van de 
anophelesmuskiet./ Dit te woten is van belang 

.JS.voor het genezen' van den malaria-aanval,
voor de bestrijding van het optreden van malaria - 
besmetting. Gelukt het door het een of ander 
geneesmiddel (in hoofdzaak de verschillende 
chinine-praeparaten) de malariaparasieten, die 
in het lichaam van den malariaiijder aanwezig 
zijn, tc doodcn,dan is de lijder genezen,en blijft hij 
vrij van malariakoorts zoolang hij niet door 
besmette anophelesmuskiet wordt

.

en

een 
gestoken.
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in poppen, hetgeen in de tropon reeds na eon 
week of eerder plaats heeft. Zij gelijken niet 
veel meer op do larven, hun kop on borst zijn 
in elkander gedrongen, en vorm on eon klompje, 
dat aan de achterzijde uitloopt in eon soort 
staart, aan welks einde zich twee op roeispanen 
gelijkende aanhangsels bevinden. De organen 
voor de ademhaling bevinden zich aan hot voor- 
oinde, dicht bij den kop on monden uit in twee 
op horens gelijkendo vormsels.Als de pop een 
of twee dagen oud is, kan men met behulp 
eener loupo de reeds bijna geheel volwassen 
muskiet door do dunne huid van de pop heen 
zien. Vleugels en pooten zijn dan opgerold. 
Spoedig breekt aan do rugzijde do poppenhuid 
door, en langzaam verlaat de muskiet het poppen - 
omhulsel. De ledematen, zoowel als de vleugels 
on het lichaam, zijn dan nog week, doch spoedig 
worden deze hard, waarna de volwassen muskiet 
wegvliegt. Uit de eieren komen steeds meer 
mannetjes dan wijfjes te voorschijn. Onmid- 
dcllijk nadat zij zijn uitgevlogen, paren zij. 
Do wijfjes zijn dan zeer bloeddorstig en vallen 
zelfs overdag hun prooi aan. Mannetjes voeden 
zich nooit met bloed, maar met planten- en 
vruchtensappen, en hebben dus geenerlei bc- 
teekenis voor het overbrengen van ziektekiemen. 
Over het algemeen vliegen de muskieten niet 
ver, en verwijderen zich zelden ver van hun 
broedplaatsen, die zij meestal dicht bij do wonin
gen der menschen kiezen. Wanneer muskieten 
zich met bloed hebben volgezogcn, zoeken zij 
gewoonlijk een donker hoekje op om te gaan 
rusten. De stand, dien de muskiet ten opzichte 
van het vlak waarop hij zit inneemt, verschilt 
voor de anopheles- en culexsoorten. In rustende 
houding n.I. maakt het lichaam van den anophe
les met het steunvlak een scherpen hoek, terwijl 
dat van den culcx daaraan ongeveer evenwijdig 
loopt. Daar het van gewicht is om uit te maken 
of de in een bepaalde streek voorkomende mus
kieten behooren tot het geslacht anopheles of 
culcx, worden de hoofdkenmerken hieronder 
vermeld:

Volwassen dieren.

In zittende houding 
vormt het lichaam 
een hoek met het 
steunvlak.

De aanhangsels van 
den kop zijn bij do 
wijfjes nagenoeg even 
lang.

De vleugels zijn ge
vlekt.

In zittendo houding 
loopt het lichaam 
nagenoeg evenwijdig 
aan het steunvlak.

De palpen zijn bij 
do wijfjes veel korter 
dan het steekorgaan.

Do vleugels hebben 
geen vlekken.

»

Bij de bestrijding dor malaria moet de strijd 
gericht zijn tegen:

I. den lijder aan malaria. Deze moet met do 
daarvoor geschikte middelen, meestal chinine- 
praoparaten, van zijn ziekte worden genezen, 
en op zoodanige wijze worden verpleegd, dat 
geen anopheles zich bij hem met malariaplas- 
modiën kan besmetten. (Klamboe = muskieten
gordijn);

II. de volwassen imiskieten. Deze moeten zoo
veel mogelijk worden gedood, doch daar dit 
slechts zelden op groote schaal mogelijk is, is 
liet beter zorg to dragen, dat de mensch niet 
door den muskiet wordt gestoken. De anopheles- 
muskiet nu steekt uitsluitend na zonsondergang. 
Hierop wordt alleen een uitzondering gemaakt 
door de zeer jonge anophelesmuskieten, die 
voor het eerst bloedzuigen, en dus dan nog niet 
besmet zijn. De maatregelen, die genomen moe
ten worden, om te voorkomen, dat men door een 
besmetten anopheles wordt gestoken, bepalen 
zich dus tot de zorg, gedurende den avond 
en den nacht in een voor muskieten ontoeganke
lijke omgeving te verblijven. Gedurende den 
nacht kan men zich achter een goed sluitende 
klamboe voldoende beveiligen, maar in streken, 
waar malaria veelvuldig voorkomt, is dit be
slist onvoldoende, en kan alleen aan don ge
stelden eisch worden voldaan door het verblijf 
binnen een zoogenaamde muskietenkamer, d.i. 
een ruimte, die geheel door muskietengaas is 
afgesloten, of beter nog door do woning, waarin 
men verblijf moet houden, zoodanig te doen 
inrichton, dat alle met de buitenlucht in ver
binding staande openingen van het huis met 
ijzergaas zijn afgesloten. Op de technische uit- 
vooring daarvan kan hier niet nader worden 
ingegaan;

III. de anopheleslarven. Daar do anopbeles- 
larven zich alleen in stilstaand water kunnen 
ontwikkelen tot muskioton, is het noodzakelijk 
to zorgen, dat er geen stilstaand water zij. Om 
geheole landstreken to assainceren zullen voor 
het dompen van grooto moerassen on poelen 
drainagewerken op groote schaal noodig zijn. 
Geldt het de beveiliging van bopaalde woningen 
of woningcomplexen tegen do muskieten, dan 
is het voldoonde to zorgen, dat tot op een af
stand van minstens 500 meter dier woningen 
alle stilstaand water worde verwijderd, of al
thans ongeschikt worde gemaakt om als broed
plaats voor muskietonlarven te dienen. Dit kan 
geschieden door do plassen te ovorgioten met 
olie (petroleum, residu c.d.), doch daar vooral 
in het tropisch klimaat de olie betrekkelijk spoe
dig verdampt, is dezo maatregel, wanneer zij niet 
op bepaalde tijden wordt herhaald, niet afdoendo.
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CULEX.Anopheles.

Eieren.

Do eieren zijn door 
een kleefstof aan el
kaar verbonden tot 
schuitjos, die uit ^ 
80’eieron bestaan. Zy 
zijn bruin van kleur, 
en hebben aan één 
der polen een lucht- 
blaasje.

Do oieron zijn zwart, 
worden afzonderlijk 
gelegd, en zijn voor
zien van tweo zijde
lings geplaatste vleu
gels.

*

1

!Larven.

Do larven hebben 
een naar achteren 
schuin uitstekendo 
lucht buis, en vormen 
bij de ademhaling 
een hoek met liet 
wateroppervlak.

De larven hebben 
geen uitstekende 
luchtbuis, en liggen 
bij do ademhaling 
horizontaal tegen het 
wateroppervlak.

;

?

;
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verbreid, is van vele zijden bestreden geworden. 
Sir Thomas Stamford Raffles meende, dat hot 
stamland der Maleiers in Azië gezocht moest 
worden, een opvatting, die Bory St.-Vincent 
deed zeggen: „Nous ne pensons pas qu’on doive 
conclure avoc Sir Raffles de ce quo certains 
Malais possèdont des ompreintes de la vache 
et de 1’élépliant, q\ie les Malais sont des Hin- 
dous”.

Naar aanleiding van hun lichaamsbouw en 
uiterlijk meende Francis Buchanan te mogen 
aannemen, dat er een zeer verbreid volk be
staat, dat het Oosten van Azië bewoont. Het 
omvat de Oostersche en Westorsehe Tartaren 
der Chineesche schrijvers, de Kalmukken, Ohi- 
neezen, Japanners en andere stammen, die ’t ge
bied van Vóór-Indië aan gene zijde van den 
Ganges bewonen en verder de bewoners ten 
Zuiden en Oosten hiervan, tot op Nieuw-Guinea.

Volgens Max Müller is het Z.O. van Azië de 
bakermat der Maleiers, terwijl Kern als zoo
danig aanneemt Tsjarapa, Cocbin-Ohina, Kam- 
bodja en de aangrenzende gebieden. Rigg en 
Wallace hielden Achter-Indië voor het vaderland 
der Maleiers, terwijl zij volgens Maury van do 
hooglanden van Tibet zijn afgedaald, van waar 
zij langs de groote rivieren van Achter-Indië 
naar den Jndisehen Archipel geëmigreerd zijn.

Modigliani zag in Vóór-Indië, aan de kust 
van Malabar, bij Baspur en ook in de buurt van 
Calcutta typen, die hem opvielen wegens hunno 
gelijkenis met de Niassers. Den invloed der 
Vóór-Indiërs meende hij nog in vele zeden en ge
woonten der Niassers te herkennen, vooral in 
hunne kunstprodukten, de voorouderbeelden 
en megalithische monumenten, die tor eere der 
afgestorvenen of als teekenen van macht en 
rijkdom opgericht worden.

Keane hield alle bruine rassen van de Indischo 
eilanden voor mengvormen van de beide Azia
tische elementen, het Kaukasischo en het Mon- 
goolsche. Waar het Mongoolsehc element over- 
hcerscht, zouden de Maleiers, n.I. van Malakka, 
Java, Bali, van bepaalde deelen van Sumatra e.a. 
zijn ontstaan, terwijl een overwegend Kaukn- 
siscb element geleid zou hebben tot het ontstaan 
der z.g.n. Indonesiërs of Prae-Maloiers, waartoe 
onder meer behooren de Bataks, Pasoemahs, 
Atjèhers, Lampongers en Dajaks.

Van Leent meende, dat de Maleiers in twee 
onderafdeelingen gescheiden moeten worden, 
waarvan de eene zich meer aan do brachyce- 
phale rassen aansluit, terwijl de andere, waar
toe de Bataks, Makassaren, Boegineozen en 
Dajaks behooren, tot de Kaukasischo rassen 
naderen en waarschijnlijk een geringen graad van 
dolichocephalie bezitten.

De opvatting, volgens welke de Maleiers ont
staan zouden zijn doorkruising van verschillende 
rassen, wordt door latere anthropologen gedeeld. 
Zoo liet A. Lesson de Maleiers voortkomen uit. 
een kruising van Japanners en (Jhinoozen met 
zwarte stammen, terwijl zijn naamgenoot R. P. 
Lesson in de Maleiers zag een mengvorm van 
Chineesche en Indische elementen.

Ook De Quatrefages hield de Maleiers 
een gemengd ras, ontstaan uit kruising 
verschillende elementen. Hagen is van meening, 
dat Sumatra, en misschien ook Bornco, de oer- 
zetel der Maleiers is geweest, ten tijde dat de

G. W. Kiewiet de Jonge, Tro-Litcratuur.
y pische ziekten van den Indisclien Archipel.

/Ss '? /? P. 0. Flu, Malaria en Malariabestrijding. 1914.
^ ' MALATI (jav., sobnd.). Zie JASMINÜM

SAMBAG.
MALEA KETEN. Bergketen in het Zuiden 

van de residentie Tapanoeli, die het dal van do 
Batang Augkola aan de Oostzijde afsluit. Zij 
vangt in het N. aan bij den Dk. Maléa (2014 M.) 
en loopt over den Boera Godang in Z.O. richting 
tot de grens met de Padangsclie Bovenlanden. 
Zij bestaat uit leige steen ten, die in het Zuiden 
door graniet zijn overdekt.

MALEIERS. Volgens de Maleischc traditie 
zelve zou Sumatra en wel in het bijzonder de 
hooglanden van West-Sumatra het stamland 
der Maleiers zijn, van waaruit deze later naar 
Malaka en naar andere streken zouden zijn 
overgestoken. De Minangkabau-Maleiers, die 
den belangrijksten Maleischen stam in Sumatra 
vormen, houden zich voor directe afstamme
lingen van Alexander den Groote. Diens zoon 
zou zich met zijn volgelingen op den berg Marapi 
hebben gevestigd en de stamvader van de 
Minangkabauers geworden zijn; in later tijd 
zou dit volk van het gebergte zijn afgedaald 
en zich over het verdere land hebben verbreid.

:

Volgens de legende heeft een zekere Sri Tri 
Boewana, een afstammeling van Alexander den 
Groote, met eenige volgelingen Palembang 
verlaten en den grond tot liet beroemde Singa- 
poera gelegd. Door den vorst van Madjapait 
daarna verdreven, vestigde de bevolking zich 
op het Maleische Schiereiland en stichtte zij 
hier Malaka. Vanuit het schiereiland en de 
omliggende eilanden gingen er volksplantingen 
naar de kusten van Borneo en elders, welke 
omstandigheid niet weinig bijbracht tot de ver
breiding van den Islam.

Den naam Maleier zouden zij, volgens Dr. N. 
van der Tuuk, te danken hebben aan hun over- 
gang tot den godsdienst van den profeet, daar 
hunne stamgenooten, die aan den ouden gods
dienst getrouw bleven, hen wong melajoe — d.i. 
overloopers — noemden. Thans is hij nagenoeg 
synoniem met dien van Moslem te beschouwen 
en staat hij, althans voorde Westkust van Bor
neo, met kustbewoner gelijk.

In zijn „Bespiegelingen over de Maleiers” (T. 
van Ned.-Indië, VI, 2e deel, blz. 222) geeft 
Jonathan Rigg over den naamsoorsprong eene 
andere beschouwing en komt hij tot de gevolg
trekking, dat een aantal vreemdelingen uit het 
hoogere gedeelte van het Indische vastland, 
maar meer waarschijnlijk van het eiland Ceylon 
afkomstig, zich in het binnenste van Sumatra 
heeft nedergezet en dat dezen daar reeds bekend 
zijn geworden als Oran/j malajoe. Hooge berg
streken van Ceylon — zegt de schrijver — werden 
weleer Malaya-Rata genoemd, waarvan het 
laatste deel „land” beteekent, en het woord 
Malayvra, een inwoner van Malaya aandui
dende, kan van hunne naburen, de Malabaren 
zijn ontleend, zoodat het volk, uit de gebergten 
van Ceylon naar die van Sumatra verhuisd 
zijnde, zijn oorspronkelijken naam heeft kunnen 
behouden.

De Maleische traditie zelve, die dus Sumatra 
als het. stamland der Maleiers aangeeft, 
waar zij zich naar andere streken zouden hebben
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staande stammen uiteengedrongen en grooten- 
deels uitgeroeid; in bovengenoemde stammen 
heeft men nog slechts con overblijfsel van dat eens 
zoo talrijk volk to zien. Behalve dit oervolk 
heeft men dan in den Archipel de Maleiers, die 
Sarasin onderverdcelt in eene proto- of rein- 
Malcische laag (Hagens Oer- of Praemaleiers, 
Indonesiërs) en in eene deutero- of gemcngd- 
Maleische laag (Hagen’s Kust-Maleiers).

De Minangkabau-Maleiers beschrijft Kleiweg 
de Zwaan als menschen met eene geelbruine of 
roodbruine huidkleur, niet zelden met ietwat 
bruingroene bijtint. De oogen zijn van donker
bruine kleur. Het haar is zwartbruin van kleur, 
met soms een ietwat rooden bijtint, en dikwijls 
ietwat golvend. De beharing is in den regel 
zwak. De neus is breed en plat, de neusgaten 
zijn groot, vaak echter ziet men neuzen met 
hoogen neuswortel en smallcn hoogen neusrug, 
die somtijds ietwat convex gebogen in. De oog
spleten zijn vaak ietwat schuin geplaatst, even
eens vindt men dikwijls een min of meer uitge
sproken Mongolenplooi. De lippen zijn meestal 
dik en niet zelden blauwrood van kleur. Vaak

beide grooto eilanden nog mot elkaar in verbin- 
dat het Malcische ocr-ding stonden en gelooft, 

ras zich van hieruit over don verderen Indischcn 
Archipel heeft verbreid en zich met de andere 
daar wonende menschen, zooals de Chinoozcn, 
Indiërs, Arabioron, Siamoezen, Boegineezen en 
Europeanen heeft vermengd. De bewoners der 
centra van do groote eilanden, speciaal de minder 
toegankelijke bosch- en bergstammen, zouden 
deze menging met vreemde elementen het minst 
hebben ondergaan en dus nog het meest zuiver 
karakter van Oer- of Praemaleiers (Indonesiërs) 
hebben bewaard. Tot deze relatief rein gebleven 
stammen zouden dan behooren de Toala’s, 
Toradja’s en Tomima’s van Celebes, de Tëng- 
gëreezen op Java, de Alassers en Gajo’s van Su- 
matra, do Oeloeajar-Dajaks van Borneo en 
verdor de Orang Sakei van Malaka, de Wedda’s 
van Ceylon, sommige stammen van Z. China, 
inlanders der Philippijnen en wilde stammen 
van Achter-Indië. Zelfs zou dit oertype mis
schien nog verder te vervolgen zijn bij de in- 
landsche en bergstammen der Papoea’s, de 
oervolken: de Hottentottcn en Boschjesmannen 
van Z. Afrika en sommige Indianenstammen 

Z. Amerika. De physieke kenmerken van

:je

is er duidelijke prognathie. De oorlellen zijn bijna 
steeds meer of min aangegroeid. De wangbeen
deren puilen uit. De gemiddelde lichaamslengte 
vond Kleiweg do Zwaan bij 569 mannen 157 
cM.; de lichaamslengte aan de kust is grooter 
dan in het centrum van Sumatra. De gemiddelde 
spanwijdte vond hij 7,74 cM. grooter dan do 
lichaamslengte. De handen zijn klein, gemiddeld 
16,85 cM. lang. Hoofdlengtc gem. 17,96 cM., 
hoofdbreedte 14,76 cM.; index cephalicus 82,18. 
Van do 568 Maleiers waren er 0,2 % hyperdoli- 
chocepliaal; 2,1 % dolichocephaal, 23 % mesati- 
cepliaal, 51,7 % brachycephaal, 19,5 % hyper- 
brachycephaal en 3,3 % ultra brachycephaal.

De grootste jukboogbreedte is gem. 13,77 
cM.; de breedte van den onderkaak 10, 15 cM., 
de morphologischo gezichtshoogte 11,79 en de 
morphologischc gezichtsindex 85,62. ^ %
der lieden is chamacprosoop, 80 % mesoprosoop 
en i 19 % leptoprosoop.

Wat de geaardheid van den Maleier betreft, 
valt het vaak moeilijk te begrijpen, wat er in hem 
omgaat en waartonemen, of hij door verrassing, 
verwondering of vrees is aangegrepen. Van 
vleierij, vooral tegenover zijn meerderen of hen, 
die hij noodig heeft, is hij niet afkeerig; dank
baarheid wordt in den regel weinig bij hem aan- 
getroffon. Op het in acht nemen van vormen 
is hij zeer gesteld; verzuim ervan mag niet onop
gemerkt blijven. Hij is over het algemeen zorge
loos van aard en leeft, om zoo te zeggen bij den 
dag. In geen geringe mate geneigd tot uiterlijk 
vertoon, geeft hij, ter bevrediging van deze 
neiging, niet zelden meer uit dan zijn middelen 
hem toelaten en om naam te maken steekt hij 
zich dikwijls in groote schulden. Spelen en dob
belen zyn vaak zijn hartstocht. Van den arbeid 
houdt hij over het algemeen niet, destemeer 
van feestvieren, vrouwen en opiumrookert,- 
Hij is een liefhebber van palmwijn en in som- 

: migo streken ook reeds van jenever, waaraan 
hij zich bij feestelijkheden niet zelden to buiton 
gaat.

van
dit oorras zouden bestaan in eene korte, ge
drongen lichaamsgestalte, een grooten, omvang
rijken en langen schedel (mesoeephaal of do
lichocephaal, slechts bij uitzondering brachy
cephaal), gewelfd voorhoofd, uitstekende juk- 
bogen, korten breeden platten, vaak ingodeukten 
neus, hoogen neusindex, oogen met neiging tot 
Mongolenplooi, breeden mond, chamacprosoop 
gelaat, meer of minder sterke prognathie, langen 
romp, korte beenon en middellange armen. 
Tegenóver deze Oormaleiers (Indonesiërs) zou
den dan, zoo meent Hagen, staan de Kust- 
Malciers, die uit vermenging van dit oerras met 
bovengenoemde vreemde elementen voortgo- 
sproten zijn. Deze zijn gekenmerkt door eene 
langere lichaamsgestalte, langer gezicht, dat 
naar beneden is toegespitst, langoren, vaak 
convexen neus, kleineren mond en brachyce- 
phalen schedel. Gustav Fritsch houdt de vol
keren, welke men tegonwoordig Maleiers pleegt 
te noemen, voor eene Indo-Ohinecschc kruising; 
bij de Javanen, Sumatranen en Madoereezen 
zou hot Indische bloed op den voorgrond staan, 
terwijl bij de Maleiers meer het Chineescho 
element overheerscht.

1

I

Sarasin, een der laatste anthropologen, die 
zich over dit vraagstuk hebben uitgelaten, 
neemt aan eene oerbevolking, geheel gcschoiden 
van het Malcische ras. Tot deze oerbevolking 
meent hij te moeten rekenen do Wedda’s van 
Ceylon, de Toala’s van Celobes, de Oeloeajar- 
Dajaks van Borneo, do Sonoi van Malaka, en 
verder waarschijnlijk onkelo wilde stammen van 
Vóór- en Achter-Indië, de Hiengs van Kambodja, 
de Miao-tso en Yao-jcn van China en vorder 
conigo wilde boschstammen van Sumatra (do 
orang Sakei, Kooboo, Loeboe, Ooloe en Ma
ma ks) en misschien nog do oerbewoners van 
Nias en do Mcntawci-eilanden, alsook do Queons- 
landors van Australië.

Dit oertype zou oorspronkelijk over den go- 
heelen Indischcn Archipol verspreid zijn ge
weest, toen nog de verschillende groote eilanden 
door landverbindingen met elkaar vereonigd 
waren. In later tijd is dit oervolk door hoogor

Do Maleier is vaak zeer welbespraakt, 
hij praat graag on lang, eer hij een oonclusio 
neemt. Voor handwerken hebben de Maleiers 
in don regel aanleg. Zij z\jn dikwijls impul-
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sief en emotioneel aangelegd en daarnevens 
wraakzuchtig on onbetrouwbaar. Van tijd heb
ben zij weinig begrip. Zij zijn bijgeloovig, ge- 
looven aan geesten en andere bovennatuurlijke 
machten, terwijl in hunne denkbeelden het 
animisme nog een groote rol speelt. Tegenover 
hunne kinderen zijn zij meestal zeer toegevend, 
terwijl zij hunne vrouwen, behalve bij die stam
men, waar ’t matriarchaat hccrscht, als hunne 
minderen behandelen.

Geval van staatseenheid wordt bij de Maleicrs 
niet aangetroffen; toch zijn in de staatsinrich
tingen van verscheidene Muleische volkeren 
vele punten van overeenkomst te vinden; ook 
in zeden en gebruiken bestaan haast tallooze 
afwijkingen, ook weder zeer vele en gewichtige 
punten van overeenkomst tusschen verschillende 
Maleiscbe volkeren. De middelen van bestaan 
zijn voor den Maleier in hoofdzaak landbouw, 
handel, zeevaart en inlandsche industrie, waar
van sommige takken zeer verdienstelijk worden 
uitgeoefend. De taal, waarvan de Maleier zich 
bedient, is het Maleisch (Zie aldaar), een 
tak van den algemecnen Maleischen taalstam, 
die over de meeste eilanden van den Indischen 
Archipel wordt gesproken.

Literatuur. De voornaamste in het Ncderlandsoh 
geschreven of vertaalde werken, waarin uit
voerig over de Maleiers gehandeld wordt, zijn:

Wallace, Insulinde, vertaald door P. J. Veth, 
Deel II, blz. 483; ^Nederl. Oost-Indië door P. 

'A. van der Lith; bandleiding voor de Verge
lijkende Volkenkunde
A. Wilken ;\G. A. Wilkon: Do verspreide Ge
schriften, verzameld door Mr. van Ossenbruggen; 
Handleiding bij de beoefening der Land- en 
Volkenkunde van N.I. door De Hollander, 
Oscar Peschel’s Volkenkunde naar bet Boog- 
duitsch door YV. F. Andriessen,*\Colijn: Neer- 
lands _Indië.- 1912; Annandale ari"d~Róbïhson; 
Fascieuli Malayenses, 1903; Deniker: Les Races 
et les Peuples de Ja Terre, 1900; B. Hagen, 
Anthropologische Studiën aus Insulinde. Verh. 
van de Kon. Akadcmie van Wetenschappen, 
1890; B. Hagen: Kopf. und Gesichtstypen 
ostasiatischer und melanesischer Völker, 1906;
B. Hagen: Die geographische Verbreitung der 
malayischen Rasse: Jahresber. der Frankf. 
Verein für Geogr. und Statistik 1901—1903; 
Kohlbrugge: Anthrop. Beobachtungen aus dem 
Malayischen Archipel, Zeitschr. f. Ethnol. 1900,

yAlb. C. Kruyt: Het Animisme in den Ind. 
Archipel 1906;H. F. C; Ten Kate: Een en ander 
over anthrop. problemen in Insulinde en Poly- 
nesië, Feestbundel van Taal-, Letter-, Gesch. 
en Aardr. Bijdragen aan Dr. P. J. Veth; Marsden: 
History of Sumatra; Rudolf Martin: Die In- 
Iandstamme der malaischcn Halbinsel, 1905; 
Ranke: Der Mensch 1911; Sarasin: Versuch 
einer Anthropologie der Insel Celcbes 1900; 
Sarasin: Die Wedda’s von Ceylon und die sie 
umgebenden Völkerschaften, J. P. Kleiweg de 
Zwaan: Bijdrage tot de Anthropologie der M. 
Maleiers 1908; J. P. Kleiweg de Zwaan: Do 
Geneeskunde der M. Maleiers 1910; Alfred 
Maass: Dureh Zentral-Sumatra 1910 u-'d 1912.

MALEISCH. Onder Maleisch wordt in uitge- 
breiden zin het geheel van talen verstaan, dat in 
een groot gedeelte van Midden- en Zuid-Sumatra 
gesproken wordt. Vroeger noemde men zoowel 
Minangkabausch als Lampongsch: Maleisch, met

Minangkabausch-Malcisch on Middon-namc
Maleisch; later is men er too gekomen onder 
Maleisch te verstaan: do taal der eigenlijke 
Maleiers, die welke door hen zelvon als de 
spronkclijko wordt aangezien, nl. het Maleisch 

Djolior, en in wijdcren zin ook die van do 
Malakascho staatjes, den Riouw-Lingga-Archi
pel en een deel der Oostkust van Sumatra. Dat 
de taal, die in Djohor en aangrenzende rijkjes 
werd gesproken in den tijd toen de oudst bekende 
werken geschreven werden, geheel door die wer
ken wordt vertegenwoordigd is niet waarschijn
lijk; alle schrijftaal toch is eenigermate onna
tuurlijk, en liet gebruik van het Arabische 
schrift noopt tot een overvloedig te pas brengen 
van Arabische woorden. Ten aanzien van den

oor-

van
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ivorm en de vormveranderingen der woorden 
mag aangenomen worden dat de toenmalige taal 
in bedoelde werken goed is weêrgegeven; do 
woordvoeging en zinschikking zijn er echter 
ongetwijfeld te eentonig, en veelal kunst
matig. Overigens schijnt de tegenwoordige taal 
niet belangrijk van deoudereaf te wij ken. Deoudore 
werken vinden nog steeds navolging, zoodat de 
geschreven literatuur iets kunstmatig-oudcr- 
wctsch heeft. De eigenlijke taal uit zich in do 
ongeschreven literatuur, waarvan uit den aard 
der zaak weinig bekend gemaakt is. Hoeveel 
verschil er in Woordenkeus en stijl moge bestaan 
tusschen de spreektalen en de schrijftaal, ten 
aan zien van woordvormen -beteekenis is beider
lei taal nagenoeg één.

Daar de Maleiers van Malaka onder de eersten 
behoorden, die aanrakingen hadden met Euro- 
peesche zeevaarders, werd hunne taal door dezen 
gebruikt om zich verstaanbaar te maken tegen
over andere Archipel-volken. Trouwens, in do 
havenplaatsen was blijkbaar door Malakasche 
handelaren Maleisch bekend geworden. Die 
Maleische handelaren vestigden zich op ver
schillende eilanden, soms zóó blijvend dat 
hunne taal er de overhand kreeg, zooals in 
West-Bornco; daar werd Maleisch inheemsch 
naast de maritieme en commercieele Maleische 
hulptaal.

Drie malen is het Maleisch dienstbaar gemaakt 
aan uitbreiding van gezag of invloed van vreemde 
machten, nl. door den Islam, door de Portu- 
geezen en door de Vereenigde Oost-Indischo 
Compagnie, opgevolgd door het Ned.-Indisch 
gouvernement. In geheel Sumatra werd het 
Maleisch, de taal van liet Mohammedaanscho 
Malaka, de voertaal van den Islam. Van Atjèh 
af tot de Lampongs toe werden in het Maleisch 
bewerkte godsdienstige werken gelezen; in het 
Maleisch werd de toelichtende vertaling der 
Arabische teksten gegeven. Toen de met Arabisch 
schrift bekend gewordene Sumatranon hunne 
taal wilden gaan bezigen in geschriften, namen 
zij, waar hunno (aal geen schrift had, het Ara
bische schrift aan, en in geval hunne taal in het 
bezit was van een eigen schriftsysteem, het 
Arabische alphabet naast het nationale schrift. 
Suniatra-lalen werden gedrenkt mot Arabische 
wóórden, en geschreven in woordvormen, dio 
niet de inbeemsche uitspraak, maar de vormen 
van de tekst-Maleischo woorden weergaven. 
Zoo ontstond eene 
heersehing van het Maleisch. In die taal, tot 
zekere hoogte kunsttaal, werden te Mekka 
handleidingen der Mohammedaanscho wet ge-

van N. I. door Dr. G.
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makkelijk mogelijk gemaakte kanselarij- on 
omgangstaal, de eerste met wat hooger termen, 
do tweede met zoo min mogelijk omslag en met 
vele ontleende woorden. Hier en daar nam dat 
Maleisch vaste vormen aan; zoo onderscheidt 
zich het Maleisen der Molukkcn door de veelheid 
van Portugcescho en Spaansche woorden, en dat 
van Batavia door cene menigte Javaanscho 
woorden en vormen, benevens enkele Bali- 
ncesche elementen. Het voor de correspondentie 
met en tusschen de inlandscbc hoofden min of 
meer geüniformeerd Maleisch verkreeg allengs 
het karakter van een dienstidioom, dat tot 
zekere hoogte kunstmatig is. Tegenover de be
dienden van elke volkssoort bedient men zich 
van een zeer beperkt Maleisch, dat dien naam 
slechts dragen mag, omdat do meeste woorden 
daarvan aan het Maleisch ontleend zijn.

Tegenover het zoogenaamde Maleisch, dat in 
de havenplaatsen verstaan wordt, en het huis
houdelijke jargon staat de naar de oudere mo
dellen gevormde schrijftaal, die met kleine 
uitzonderingen overal dezelfde is. Die taal, 
veelal het Riouwsch-Maleisch genoemd, is door 
het inlandsch onderwijs alom verbreid. Gelijken 
tred daarmede houdt de uitbreiding van de 
diensttaal en de huishoudtaal. Overal waar het 
bestuur zich vestigt, wordt dat Maleisch bekend. 
Ook de toename van de verkeersmiddelen werkt 
do uitbreiding van de afgeknotte verkeerstaal in 
de hand; in alle voorname plaatsen kan men er 
mede terecht. Het Maleisch is dus geen eénheid, 
noch in tijd, noch in taalgebied, noch in gebruik.

Over do uitwendige geschiedenis 
van het Maleisch is niet veel bekend, bij gebrek 
aan oude taalmonumenten. Reeds in de oudste ge- 
schrifton en woordenlijsten blijkt een tweeledige 
invloed, nl. die van hot Hindoeïsme, en die van 
den Islam. De eerste openbaart zich in een 
groot aantal Sanskrit -woorden; sommige daar
van zijn geheel en al in de Maleisehe taal opge
nomen, andere behooren tot de meer verheven 
uitdrukkingen. Slechts enkele woorden behooren 
tot het Prakrit. De tweede maakt zich kenbaar 
door vier stroomingen van vreemde woorden, 
die uit het land vanwaar de indonesische islam 
ingevoerd is, herkomstig zijn, nl. het Arabisch, 
het Perzisch, het Tamil en hot Hindoestani. 
De Arabische woorden, die in het Maleisch 
burgerrecht verkregen hebben, zijn van Voor- 
Indischo herkomst, gelijk uit den vorm van 
sommige dier woorden blijkt. Vele zijn zóó ge
heel vor-maleischt, dat slechts de spelling uit
wijst dat ze als Arabischo woorden worden ge
voeld. Het Porzisch was de literaire taal 
van Hindoestan; tal van aldaar populaire 
verhalen, door de Hindoestansclie kooplieden, 
tevens invoerders van den islam, in Malaka en 
Sumatra bekond gemaakt en door hunne nazaten 
in het Maleisch bewerkt, waren in het Perzisch 
gesteld; vandaar eeno ontleenïng aan dio taal 
van verscheidene schrijftaal-woorden. Do Per
zische spreektaal-woorden zijn ontleend aan het 
Hindoestan i, dat talloos velo Perzische 
woorden bevat. Ook aan dezo taal zijn litera
tuur-woorden, en vooral in do Straits Settlemcnts 
spreektaal-woorden, ontleend. Het Tamil 
do moedertaal van velo Moslimsche handelaron, 
dio een aantal voornamelijk mercantiele woorden 
aan het Maleisch leenden. Daar in Malaka alles 
wat handel was door Tamil-handen ging, moest

bedevaartgangersschreven ten gebruiko van 
uit den Indischen-Archipel. Do algemcone 

dio bedevaartgangers is d j a -naam voor
wah ; do taal, dio door eon groot deel 
hen verstaan, door velen in hunno schrifturen 
gebruikt en ten behoeve van allen in do kitab’s 
aangewend werd, werd d j a w ï genoemd, 
b a h a s a d j a w i beteekondo dus Maleisch, 
mendjawika ir: in het Maleisch vertalen. 
Het Arabische schrift is voor de Maleisehe taal 
niet geheel geschikt. Teekens die in het Arabisch 
do quantiteit aanduiden worden in het Maleisch 
gebruikt voor kenbaarmaking van open of 
gesloten lettergrepen. De aanduiding van klin
kers heeft óf in het geheel niet óf zeer onregel
matig plaats door de aanwending van teekens 
voor lange vocalen. Allengs is nier door ons 
onderwijs verbetering en regeling aangebracht; 
de spelling is bij ons echter anders dan in de 
Straits-Settlcments. Het schrijven van Maleisch 
met Latijnsehe karakters dateert van de latere 
jaren. Dreigende ongeregeldheid in de schrijf
wijze met Latijnsche letters wordt tegengehouden 
door een voorgeschreven spelsysteem, waaraan 
zich de niet schools gevormden echter niet hou
den. Het Arabische schrift geheel door het 
Latijnsche te vervangen is niet te verwezen
lijken.

De taal van Malaka werd den Portugeezen 
eerder dan den anderen Europeeschen zeevaar
ders bekend. Aan het Portugeesche orgaan 
baarde het Maleisch weinig moeilijkheid; omge
keerd was het uitspreken van Portugeesche 
woorden voor de zich van Maleisch bedienende

van
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!Malakanen niet bezwaarlijk. Nog heden valt het 
inlanders die het Maleisch aanleeren op, dat de 
overgenomen Portugeesche woorden zoo veel 
gemakkelijker uitspreekbaar zijn dan de Hollan- 
sche. De Portugeezen brachten op hunne tochten 
naar de Oostelijke eilanden het Maleisch als be- 
middelingstaal tusschen hen en de inlandsche 
bestuurders; waar zij zich vestigden en naar 
hunnen volksaard zich spoedig met de inheem- 
schc bevolking vermengden, word hun Maleisch, 
natuurlijk met vele Portugeesche woorden ver
mengd, de voorname geïmporteerde taal, .waar
voor, zooals op Am bon en Banda, de landstalen 
naar het binnenland moesten wijken. De kolo
niale heerschappij werd den Portugeezen door de 
Hollanders ontnomen. Reeds vóór het begin der 
17o eeuw hadden Hollandsche zeevaarders met 
Maleisch kennis gemaakt. Met dio taal konden 
zij ook in At joh terecht. Waar zij de Portugeezen 
vervingen, namen zij hot min of moor verportu- 
gcesehto Maleisch als bcmiddelingstaal over, 
evenals het min of meer vermaloischte Portu- 
gcesch do verkeerstaal werd in het dagelijkseho 
leven. Meer on meer werd Maleisch de taal waarin 
de vreemdelingen, zoowel de handelaron van 
verschillende herkomst als do kooplieden met 
politieke instructie zich tot do inboorlingon 
richtten, overal eonigszins verbasterd naar 
mate zij zich meer van haar stamland verwij- 
dordo. Eindelijk ontstond er een conventioneel 
Maleisch, dat even gemakkelijk vreemde elemen
ten opnam als eigen taalrijkdom inboetto. Do 

pagnie bediende zich bij haar voortdringen 
in Java, Madocra en Oostwaarts van een geadap
teerd Maleisch, in brieven iets zuiverder onder 
den invloed van het schrift en de eenigormato 
geletterde tolken. Zoo ontstond eene zoo ge-

i
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woorden in den steen van Kola Kapoer (Prof. H. 
Kern in Bijdragen van het Kon. lust. v. d. 1. L. 
& V. K. van N. I. deel G7, bl. 393 on volg.) verte
genwoordigen eeno

de geschiedenis der woorden weinig to 
Xe lecren valt. De oudste handschriften en 
do eerste vocabulaires vertoonen een woor- 
dentypus, dat in latere eeuwen zoo goed als geen 
afslijting vertoont, terwijl de aanvoeging van 
vormingselementen geen noemenswaardige ver
andering heeft ondergaan. Ten aanzien van do 
woordvoeging is de waarneming bezwaarlijk, 
aangezien de geschreven taal in liooge mate 
kunstmatig is, oudere modellen steeds volgt 
vaste conventioneclc constructies bezigt. Wel 
valt verandering in voorliefde voor bepaalde 
vormen en uitgangen op te merken; zoo wordt 
het voorvoegsel per als causatief element allengs 
vervangen door het achtervoegsel kan, dat ook 
ten koste van het locatief suffix 
terrein wint. Etymologische verarming is niet 
aan te wijzen; het drietal aanwijzende 
naamwoorden van plaats echter wijst op 
vroeger bestaan van drie aan wijzende voornaam
woorden van personen, evenals in de meeste 
verwante talen. In do loop der tijden zijn woor
den in onbruik geraakt, ook zonder dat vervan
ging door een vreemd woord daarvan de oor
zaak was. In het dienst-Maleisch, en meer nog 
in het conversatie-Maleisch, is taalvcrloop on
vermijdelijk. In de schrijftaal is cene vormelijke 
onveranderlijkheid te bespeuren, naast syntac
tische verbastering en affixen verwarring, wat 
in den laatsten tijd door de groote verspreiding 
van model -lectuur en vooral het taal-regelend 
onderwijs in belangrijke mate wordt tegenge
houden.

De structuur van het Maleiseb is verge
leken met die van hot Javaansch zeer oud; 
m. a. w. de Malcischc woordvorm vertegen
woordigt een voel ouder type dan de Javaansche, 
ook dan de oud-Javaansche. Tegenover monosyl
laben, zoowel die welke met oenen medeklinker 
en een halfklinker aan vangen gelijk in liet oud- 
Javaansch, als die waarin do halfklinker met de 
volgende a tot o of ê geworden is, gelijk in liet 
Nieuw-Javaansch en Soendaasch, vertoont het 
Maleisch tweelettergrepige vormen. Aan Ja
vaansch o beantwoordt dikwijls Maleisch a oo 
en oo + a, aan Javaansch ë Maleisch a -j- i on 
i + a. De r aan het begin en ook in het midden 
van stamwoorden is in het Maleisch, in tegen
overstelling met het Javaansch, behouden ge
bleven. Andere voorbeelden laat het bestek niet 
toe; het medegedeelde moge volstaan om te doen 
zien dat het Maleisch cene zeer gave en archis- 
tische taal is. Trouwens ook de Sanskritwoordon 
zijn er bijzonder goed en ongeschonden bewaard 
gebleven.

De stamwoorden zijn in hoofdzaak tweelet
tergrepig. Do beteekenis is inhaerent 
laatste lettergreep. Geheele reeksen van 
met verwante beteekenis hebben dezelfde stftin- 
syllaben, ook met variatie als tang-tjang, 
en nasaleering; bij verscheidene stammen sc lijn 
de slotmedeklinker het, niet bij den ur-s am 
behoorend,beteekeniisaanwijzend clemen c zij .
De eerste lettergreep heeft dikwijls het karaKto 
van een voorvoegsel, en vertoont soms vorwaï 
schap met do thans bestaande Praü ixen' . 
gebrek aan gegevens over oudere vormen van

de Maleische handelaar allerlei Tamilwoordon 
loeren, zelfs bij het rekenen zich van die taal 
bedienen; de invloed dier Dravi^ische taal op 
het Maleisch is dan ook groot.

Het gebruik van Arabische godsdienstige 
werken en Van de Maleische bewerkingen daar
van, welke van Arabismen wemelen, bracht 
in hot Maleisch cenige Arabismen, ook in de 
spreektaal. De vestiging van talrijke Chineezen 
in Maleische landen verrijkte do taal met eenige 
leenwoorden; vooral te Batavia nam dit be
langrijke afmetingen aan. De betrekkingen tus- 
schen Malakasche staten en Siam brachten eenige 
weinige Siameesche leenwoorden. Van veel 
grootcren omvang is de overneming van Ja
vaansche woorden en vormen; zoowel de Ma- 
djapahitsche invloed in enkele Maleische landen 
op de spreektaal als de inwerking van Javaansche 
literatuur op de Maleische komen hier in aan
merking. Op Java is de werking van het Ja
vaansch op het Maleisch het sterkst, welke 
invloed zich door de toename van verkeer van 
Batavia uit alom in de spreektaal openbaart.

Over de ontleening van woorden aan het 
Portugcesch werd boven reeds gesproken. In 
de literatuurtaal is die ontleening veel geripger 
dan in de spreektaal, die vooral in de Molukkcn 
vele deels gccreoliseerde Portugeesche woorden 
overnam. Engelsche en Hollandsche woorden 
zijn in slechts geringen getale in de literatuur
taal, in niet veel grooter aantal in de spreektaal 
overgegaan. Het met Hollandsche woorden 
steeds meer overladen huishoud-Maleisch telt 
hier niet mee. In dienststukken en in de zich 
sterk uitbreidende inlandsche pers neemt het 
gebruik van Hollandsche woorden, soms van 
Maleische uitgangen voorzien, gestadig toe. 
Hoewel in alle stukken, die met Arabisch schrift 
geschreven worden, de neiging tot het gebruiken 
van Arabische woorden groot is, is de invloed 
door het Sanskrit- op het Maleisch geoefend de 
belangrijkste, getuige het feit dat die woorden 
nauwelijks meer als vreemde woorden gevoeld 
worden, ook al w'orden sommige daarvan, evenals 
verscheidene Tamilwoorden, in het schrift als 
zoodanig kenbaar gemaakt

De invloed van het Maleisch op andere inland
sche talen is minder dan men, lettende op de 
verspreiding der zeevarende Maleiers en de be
teekenis hunner blijvende nederzettingen, zoude 
veronderstellen. Vervanging van inheemsche 
woorden door Maleische heeft zelden plaats 
gehad; eerst in den laatsten tijd valt dit ver
schijnsel als een gevolg der algemeen wording 
van onderwdjs en verkeer op te merken. Het ge
bruik van Maleische woorden, veelal in ver- 
javaanschten vorm, in het koloniaal Neder- 
lar.dsch, kan niet als invloed-van het Maleisch 
in den gewonen zin beschouwd worden, evenmin 
als het voorkomen van enkele Maleisehe woorden

oudere taal, waaruit evenwel
voor

\
\

en

meer en. meer

voor
een
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aan do 
woorden

in het Kaapsch-Hollandsch, en in het eeniger- 
mate gewijzigd Arabisch der op Java in het 
tweede geslacht gevestigde Arabieren.

De in wend ige geschiedenis van het 
Maleisch is niet zeoals die van het Javaansch to 
tracceren. De reden daarvan is het nagc- 

i v^xS-,'y> ontbreken van oude opschriften.
Maleische gedeelten in het op- 
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Maleisch, en een vergelijkingsmateriaal met 
verwante talon, is over do kracht der praeforma- 
tieven nog bijna niets met zekerheid te zeggen. 
De drielettergrepige stammen zijn óf door voor
voeging (meestal mèt nasalccring) van niet (of 
niet meer) als voorvoegsel gobruikto pracforma- 
tiovcn, óf door invoeging van dergelijke elemen
ten gevormd. Bij do aanhechting van voorvoeg
sels vervult nasaleering cene belangrijke rol. Do 
nasaal behoort tot de soort van de medeklinkers 
waaraan ze voorafgaat. In het algemeen is de 
methode der nasaleering dezelfde als in de ver
wante talen; do harde medeklinkers (tenues) gaan 
in de nasaal over, met uitzondering van de tj 
die, niet als in het Javaansch, behouden blijft, 
en de h, (de s gaat meestal in nj, soms in n over), 
terwijl de zachte medeklinkers (mediae), be
houdens enkele uitzonderingen, achter den 
nasaal behouden blijven. Het formatief vermo
gen van het Maleisch is gering; do mogelijkheid 
van ophooping van affixen is zeer beperkt. 
Hierdoor heeft do taal een concies karakter, en 
maakt, mede door het nagenoeg geheel ontbre
ken van flexie, een armelijken indruk, welke 
indruk door de eenvormigheid der schrijftaal 
nog verscherpt wordt. Met dien eenvoud van 
uiterlijk staat de groote mercantiele en politieke 
verbreiding van het Maleisch in nauw verband.

Een fonetisch beeld van het Maleisch kan in 
zooverre ontworpen worden, als rekening ge
houden kan worden met een maatstaf van nor
male uitspraak in een bepaald gebied. Hier kan 
wederom het Djohorsch-Riouwsch gebied als 
model beschouwd worden. Over de vroegere uit
spraak hebben wij geene berichten; slechts 
do weergave van Arabische en Sanskritwoorden 
in Maleisch schrift kan eenig licht geven. Daar
uit blijkt dat verschil in quantiteit der klinkers 
in vreemde woorden werd opgemerkt, maar 
wegens het ontbreken van een dergelijk ver
schijnsel in de eigen taal door Maleische schrij
vers niet systematisch in het schrift werd uitge
drukt. Bij Sanskrit- en Tamilwoordcn is dat 
verschil vrijwel in het schrift afgcbcekl; bij de 
spelling van Arabische woorden besliste de mate 
van geschooldheid der schrijvers en afschrijvers. 
Uit do oudere stukken blijkt dat tweeërlei d 
bestaan heeft, terwijl thans het Maleisch, evenals 
het Soendaasch, slechts de lingualo d vertoont.

Een onderscheid in klinkers bestaat, niet 
naar do quantiteit, maar naar do min of meer 
volkomcne uitspraak, die voornamelijk afhanke
lijk is van het open of gesloten zijn dor letter
grepen en van do nasaleering. De gutturalo 
stootklank aan het eind van een woord, die hot 
meest verwant met de k is, on in de transscriptie 
mot k, of q aangeduid wordt,heeft op do uit
spraak der klinkers een verdoffondo werking. 
Eeno zeer veel voorkomende klank is do mur- 
molvoeaal, do o als in het woord begin, die 
in eindlettergrepen niet voorkomt. De a, in 
verschillende nuances, kan in beide lettergropen 
van hot stamwoord voorkomen; evenzoo do i en 
do oo. Do ö (óen ó)on o komon voor in eindletter
grepen, indien de eerste syllabe a, êof o heeft, on 
in do voorlaatste lettergreep als do eindsyllabe 
genoemde klinkers hoeft.

De r wordt in verschillende streken verschil
lend uitgesproken, van een gobrauwden keel
klank af tot een lingualcn triller too. Als keel
klanken zijn te noemen: k, met media g en nasaal

ng; als verhomclteklanken tj met media dj en 
nasaal nj, als tong-tandklanken t, met media d on 
nasaal n, als lipklanken p met media b en nasaal 
m. De trillers zijn r, en 1, fijner dan de onze. De 
halfklinkers j en w behooren bij de verhemelte- 
on lipklanken. De gutturale stootklank (spiritus 
lenis) aan het begin van een woord wisselt af mot 
de h. De klemtoon is in verschillende streken 
niet dezelfde. Men kan tweeërlei gewestelijken 
klemtoon onderscheiden: le die, waarbij do 
nadruk op de laatste lettergreep van het stam
woord valt (Malaka en Sumatra), en die, waarbij 
de voorlaatsto don nadruk heeft, behalve in geval 
deze den toonloozen e klank heeft. De aanhech
ting van achtervoegsels heeft op den klemtoon 
invloed; hierbij treedt een afzonderlijke bijtoon 

van het Maleisch is. Eone algemeene fonetiek 
nog niet te geven.

Flexie heeft het ^laleisch in zeer geringe mate. 
Etymologische aanwijzing van tijd en wijze 
bestaat niet, terwijl vervoeging slechts in den 
len en 2en persoon voorkomt, in het enkelvoud 
door voorvoeging van afgeknotte voornaam
woorden, in het meervoud van de volle voor- 
naamwoordsvormen. Etymologische aanduiding 
van geslacht en naamval komt niet voor; in 
praedicatieve woorden kunnen voor- en achter
voegsels het meervoudig begrip aangeven. 
Syntactische betrekking der woorden in den zin 
wordt behalve door ncvensschikking uitgedrukt 
door agglutinatie (aanhechting van affixen aan 
den woordstam); invoegsels hebben eene onbe
duidende rol. Do voornaamwoordpraofixen zijn 
koe, kau en di, do voornaamwoordsuffixen: koe, 
moe en nja. Van praedicatieve deelwoorden 
wordt veel gebruik gemaakt; de vorming ge
schiedt met de voorvoegsels her en me met den 
neusklank (nasaleering van den beginmedeklin
ker). Het voorvoegsel ter wijst op een toestand 
waarin iets of iemand gebracht of gekomen is; in 
beteekonis is deze vorming met de formatie kt 4- 
stam 4- an gelijk waardig. Naast de vormen met&er 
en me met den neusklank staan die met per en pe, 
veelal met neusklank én achtervoegsel an-, do al- 
gemeeno beteekenis daarvan is de handeling do 
persoon die zo verricht, do tijd of plaats der 
verrichting. Do nadere betrekking tot het object 
der Werking of het complement dor handeling 
kan aangeduid worden door do achtervoegsels i en 
kan, wolk laatste meer on meer terrein wint, ook 
als causatiefelement ton aanzien van het voor

op
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voegsel per. Kt komt als voorvoegsol in praedi- 
caliovo woordon niet voor, on als vormer van 
zelfst. naamwoorden slechts in enkolo gevallen, 
doch als zoodanig veelvuldig in verbinding met 
het achtervoegsel an, oen oorspronkelijk locatief 
suffix.

Woord verdubbeling, ook mot voorvoegsel se 
en achtervocgcsl nja, is frequont, woordherhaling 
met klankwijziging niet zeldzaam. Samenkoppe
ling van aan voegsels, zooals in talen van Celobcs, 
komt niet voor; ook hierin maakt de taal eonen 
cenvoudigen, bijna armoedigon indruk. Eon 
ruim gebruik van nadrukswijzors echter verleont 
den zin genoogzame duidelijkheid; vooral do 
woordjos poen on lah worden herhaaldelijk ge
bezigd ter aanduiding van nadruk, 
onderworp en gezegde.

Do beoefening van bot Maleisch begon 
voor moer dan drie eeuwen. De eerste publicatios 
waren woordenlijsten; spraakkunsten versche

en van
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bewaard wordt. Toch is H. 0. Klinkerts woor
denboek, zij ’t inindor systematisch, vollediger.
Hoe veel in genoemd werk ook is opgonomen, 

rekening mot do volkspoëzie en hare woor 
denkeus is gehouden in de woordenboeken van 
Wilkinson en Clifford & Swettenham. Reeds heel 

is in de woordenboeken rekenschap afge-
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non reeds in do 17e eeuw. Do eerste grootere 
spraakkunst is die van G. H. Werndly (1736), een 
voor zijn tijd bewonderenswaardig werk, waarin 
do behandeling der taal naar het model der 
spraakkunst van de klassieke talen de.j in dien 
tijd onvermijdelijkon grondslag vormde. Bij do En- 
gelscho beoefening der spraakkunst ligt, vooral 
in de jaren na Marsden (1S12), het zwaartepunt 
in de eischen der practijk, waaraan de strengo 
wetenschappelijke methode wel eens werd op
geofferd. Niet zoo zeer voor de practijk is het 
werk van enkeleFranscho beoefenaren van het 
Maleisch, onder wie P. Favro (zie dion naam) uit
blinkt (1876). In de 1 Se eeuw verscheen in Neder
land vrij wat over Maleisch, in do 19e eeuw veel, 
ook in Indië, daarna steeds meer, vooral spraak
kunsten en woordenboeken, niet het minst voor 
het conversatie-Maleisch. Het boek, dat alles sa
menvat van spraakkunst-, letterkunde, bibliogra- 
pliic, en een overzicht geeft van alles wat over het 
Maleisch belangrijks te zeggen viel, is J.J. de Hol- 
lander’s Handleiding tot de kennis der Maloischc 
taal, waarvan zes uitgaven verschenen zijn. Dit 
zeer verdienstelijke werk is terecht langon tijd 
toonaangevend geweest; in zijn geheel is liet niet 
vervangen, hoe veel ook op het gebied der af
zonderlijke in dat boek behandelde hoofdstuk
ken verschenen is. De taalbeschouwing in dat 
boek sluit zich te nauw aan bij die van T. Roorda 
ten aanzien van het Javaansch. Zoowel dit werk 
als de op ander standpunt staande werken van 
J. Pijnappel, H. van de Wall, H. 0. Klinkert 
werden fel bestreden door den taalgeleerde H. 
N. van der Tuuk, wiens opmerkingen in verschil
lende brochures of noten op bloemlezingen hare 
waarde voor altijd behouden Voor de optelling 
der verschenen spraakkunsten worde naar do 
bibliographieën verwezen. In Indië werd bij het 
onderwijs voornamelijk gebruik gemaakt van do 
'spraakleer van D. Gerth van Wijk, een bruikbaar 
boek, waarvan drie uitgaven verschenen zijn. 
In 1895 kwam een strijd op over de syntactische 
waarde der verbaalvormen, welke controverse 
overging in een verschil in meening omtrent do 
rol van het werkwoord in het algemeen. Do na 
genoemd jaar verschenen spraakkunsten (H. J. 
E. Tendcloo, G. Spat) en verscheidene tijdschrift
artikelen vertegenwoordigen dien strijd in zijne 
verschillende fases. De in 1910 verschenen 
spraakleer van C. A. van Ophuijsen (2o uitg. 
in 1915) heeft ten aanzien van do pracdicatievo 
vormen een bijzonder standpunt tot uitgangs
punt der gekecle grammatische beschouwing 
genomen.

Woordenboeken der Maleische taal zijn talrijk. 
Het oudste is dat van Houtman van 160.3. De

meer

vroeg
legd van de vele vreemde woorden in het Ma
leisch; van do Arabische woorden, die hoofd
zakelijk in vertaalde godsdienstige werken voor
komen, is veelal te veel opgenomen. Het eerste 
woordenboek in de officieele, door Oh. A. van 
Ophuijsen na zijne reizen door hot goheele taal
gebied vastgestelde, spelling is dat van Ph. S. 
v. Ronkcl (1918).

Verhandelingen over de Maloischo taal zijn 
in grooten getale verschenen; zoowel over be- 
teekenissen van woorden en uitdrukkingen als 
over do syntactische waarde van bepaalde vor
men is soms zeer hatelijk gepolemiseerd. Ook do 
beoordeeling van woordenboeken was dikwijls 
in hartstochtelijken toon, niet alleen ten gevolge 
van het temperament der tegenstanders, maar 
ook van het niet zuiver stellen der quacstie en 
het willen oplossen van vraagstukken, welker 
termen nog niet volkomen bekend waren.

Do toekomst van het Maleisch kan als zeer
belangrijk beschouwd worden. Door het in- 
landsch onderwijs wordt een gëuniformeerd 
Maleisch steeds meer bekend gemaakt en alom 
verbreid; de inlandsche pers bedient zich meer 
en meer van dat Maleisch, dat, hoewel in Java 
anders uitgesproken dan in Sumatra, toch allengs 
het karakter van eene algemeene schrijftaal 
krijgt. De voor eenige jaren (Bijblad 5821) inge
voerde officieele spelling bevordert dit in niet 
geringe mate. Dat talen als het Minangkabausch 
en het Lampongsch, om van die der kleine 
eilanden niet te gewagen, allengs voor liet Ma
leisch zullen plaats maken, althans een naar 
haar idioom gewijzigd Maleisch zullen worden, 
kan niet voorspold worden. Voorzoover dit 
proces reeds' aangeva igcn is, is gevaar voor 
Batavianiseering van de spreektaal, en onder 
haren invloed ook eenigszins van do algemeene 
schrijftaal waar to nemen, te meer daar de laat
ste op weg is om met hot overal op te merken 
wegsterven van het Oostorscho conservatisme, 
ook op taalgebied, de slaafsche navolging der 
oude modellen op te go ven.

Ph.S.v.R.
MALEISCH-POLYNE5ISCHE TAALSTAM. Zie

IND ONESISCHE TAALSTA M.
MALÈLA (soend.). Zie POLYGALA.
MALÈLA (KI), (soend.). Zie P0DOCARPUS 

NERIIFOLIA.
MALËMAN, d. i. godsdienstige maaltijd n do 

vastenmaand (zie aldaar en vgl. KANDOERI).
MALÈNGGANG (GOENOENG). Berg ter Sum. 

Westkust. Zie LOEBOEK SIKAPING.
MALEO. Naam op Celebes voor den Ha

mer vogel, Megacephalon maleo, aldus ge
naamd, omdat do kop, op een langen, naakten 
hals gezeten, door het sterk geknobbelde achtor- 
hoofd aan een hamer doet donken. Deze vogel 
begeeft zich in Augustus on September in grooto 
troepen naar do zandoevers aan zee; hot wijfje 
graaft een gat van drie k vier voet diep, legt 
daarin één ei, bedekt hot met een hoopje zand 
on keert naar hot bosch terug; na 10 k 12 dagen 
komt zij wederom oen ander ei to leggen on her

talen, waarin woordenboeken verschenen zijn, 
zijn het Nederlandsch, het Engelsch en het 
Fransch; een enkel heeft beide laatste talen. 
Zonder de verdiensten van de woordenboeken 
van J. Pijnappel en H. C. Klinkert te verkleinen, 
kan gezegd worden dat do lexicographischo 
arbeid van H. von de Wall, wiens al te omvang
rijk woordenboek is uitgegeven in verkorten 
vorm door H. N. v. d. Tuuk, bovenaan staat. 
Het eerste (en eenige) deel van het oorspronke
lijke werk, dat is gedrukt, bewijst in zijn mate- 
loozen omvang do onmogelijkheid van een werk
plan als dat van v. d. Wall, wiens geheele werk 
in 126 deelen (waarin echter ontzaglijk veel on
beschreven- bladzijden voorkomen) to Batavia

\
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haalt dit 6 & 8 maal. Do jonge vogols gaan ter
stond naar bot boseb, waar zij hun eigen voedsel 
zoeken, du,ar do oudors niet naar hen omzion. 
Do grooto eioren worden door do inboorlingon 
met ijver gezocht on met smaak gogeten. Do 
Malco wordt op Noord-Colcbes en do Sangi- 
eilandon govonden. Zio ook LOOPHOENDERS.

MALIK IBRAHIM. Zio HEILIGEN (MOH. 
INDISCHE).

MALILI. Naam cener onderafdeeling van do 
afdeeling Loewoo met gelijknamige standplaats 
voor den gezaghebber bij het Binn. Bostuur. 
Zio CELEBES onder d. den Zuidoostarm, Dl. 
I, blz. 458.

MALILI. Plaatsje, gelegen aan de gelijknamigo 
rivier, in haar bovenloop Larona geheoten, welke 
in do Oesoe-baai in den Noordoosthook der golf 
van Boni uitmondt. Het is do standplaats van 
een gezaghebber. De schepen der Paketvaart Mij 
kunnen tot Malili doorvaren; do getijen gaan 
tot hier en verleenen toegang voor schopen 
van 7 M. diepgang. De totale scheepvaart om
vatte in 1914: 225.000 M*. voor den netto 
inhoud van aangekomen en vertrokken schepen. 
De uitvoer van damar is aanzionlijk (in de 2o 
helft van 1908 voor f 200,000): rotan wordt 
ook veel uitgevoerd (Abendanon, Midden Celebes, 
543). Het voorkomen van ijzer- en nikkolertsen 
in de Malilisch bovenstreken kan voor Malili 
als afscheephavcn van betcckenis worden.

MALIM, is do blijkbaar uit het Arabische moe- 
’allim (d.i. leeraar) verbasterde benaming, waar
mede men in Midden-Sumatra den Mohamme- 
daanschen dorpsgeestelijke pleegt aan 
te duiden. Vgl. DORPSGEESTELIJKE.

MALINDJO (mal.). Zie GNETUM.
MALINTANG (GOENOENG). Berg tor Sum. 

Westkust op de grens met de residentie Tapa- 
noeli. Aan den Zuid voet van den 1983 M. hoogen 
berg ontspringt do Pasaman, de voornaamste 
rivier der Ophir-Districten, aan den Noordvoet 
do Batahan, welko een weinig benoorden Kaap 
Toean in do residentie Tapnnoeli in den Indi- 
schcn Oceaan uitkomt. De hoogste top van den 
vulkaan Sago ter Westkust draagt eveneens den 
naam van Malintang (zio ondor SAGO).

MALLOTUS MOLUCCANUS Müll. Arg.; fam. 
Euphorbiaccae. Daoen kapoer (mal. mol.), 
Tötör, Toeloop awoo, Tootocp poetih (jav.). 
Lago kromme boom, over den Archipel verbreid 
in het lago land. Do bladeren worden voor zeer 
verschillondo doeleinden gebruikt, vooral als 
inlandsch geneesmiddel.

MALLOTUS PHILIPPINENSIS Müll. Arg. 
(Roltlera tinctoria Roxb.) fam. Euphorbiaceae. 
Kapasan, Papasan, Tapen (jav.), Ki mèjong 
(soend.), on velo andero namen op Java. Een 
vrij grooto boom van trop. Azië en Australië, 
op Java zeor algemeen, vooral in do lagere 
bergstreken. Op do vruchten zitten roodo 
kliertjes, dio in Br.-Indiö in het groot worden 
verzameld; het zoo verkregen roodbruine poe
der komt als Ka ma la in don handel. Hot 
wordt gebruikt voor het oranje verven van 
zijdo in Br.-Indiö on in Europa als wormver
drijvend middel in do veeartsenijkunde.

MALOEA (STRAAT). Zie OMBAI (STRAAT).
MALOEKA. District der ondorafdeeling Plei- 

hari, afdeeling Bandjërmasin ondor hot bostuur 
van eon kjai mof. standplaats Bati-Bati aan 
den bovenloop der Maloeka-rivier gelegen. Do

voornaamsto plaatsen zijn: Bati-Bati, Oe- 
djoengon Banjoo Irang. De bevolking, uit Ma- 
leiers bestaande, houdt zich voornamelijk bezig 
mot don rijstbouw en do cultuur van een soort 
riet, poerocn (zie aldaar), genoemd, op do lan
den langs de , Maloeka- en Banjoe Irang- 
rivieron. £ f ft f-

MALOESË TASI. Zelfbesturend landschap, 
behoorende tot do onderafdeeling en afdeeling 
Paré-Paré (gouv. Celebes en Onderh.), bestaande 
uit de vroeger van Soepa deel uitmakende, 
doch sedert 1824 een leen van Sidènrèng ge- 
gevormd hebbende landschappen Soreang, Ba- 
tjoe kiki, Bodjo, Palanro en Nepo, die nimmer 
eenigc sympathie voor Sidènrèng koesterden 
en dan ook aan het verzet tegen de bezetting 
van Paré-Paré geen deel genomen hebben.
Zij zijn in 1906 van Sidènrèng gescheiden om 
voortaan onder den naam Maloesë Tasi een 
afzonderlijk landschap te vormen. De zelfbe- 
stuurster heeft de korte verklaring afgelegd.
De voornaamste plaats is Paré-Paré. (Bijdr. 
t. d. T., L. en V. 7e Volgr. VII bl. 668 v.v.)*» * V'' '

MALOEWA (MALOEA). Een der landschap
pen, behoorende tot de federatie Doeri (zie 
aldaar), groot ^ 150 K.M.*, bevolking ^
12000 zielen, verdeeld in de districten Maloewa, 
Anggeradja, Banti en Oelocwaai. Voornaamste 
kampongs Maloewa, Sosok en Banti met 
drukke pasars. (Tijdschr. B. G. (1912), deel 
LIV, bl. 579).

MAMAK. Zie MINANGKABAUERS en 
ORANG MAMAK.

MAMANG(BATAV.MAL.).ZicGYNANDRO^SIS.
MAMANG LAKI ( ?batav. mal.). Zio POLA- 

NISIA.
MAMBËRAMO of ROCHÜSSEN RIVIER. Do

Mambëramo = „mam-bërammoe” — „groot 
water”, behoort tot de grootste rivieren van 
Nieuw-Guinea. Zij mondt uit op de Noordkust 
bij Kaap d’Urville, welke kaap op haar rechter
oever ligt op 1°26'56"Z.B. en 137°54'20" O.L.
Het uiterste punt van den linkeroever ligt op 
1°2G'50" Z.B. en 137°53' O.L.

De Bougainville was do eorste, die vermoedde 
dat bij genoemde kaap een groote rivier in zee 
moest monden (1768); in 1827 bepaalde 
Dumont d’Urville ongeveer de ligging van den 
mond, terwijl Gronovius zijn juiste ligging 
vond in 1850.

Do Mambëramo onstaat uit de samenvloeiing 
bij het Kalongeiland van do uit hot O. komende 
Idcnburg- on uit het W. stroomendo V. d. Wil
ligenrivier. Eorstgcnoemdo is de voornaamste 
en is to beschouwen als haar bovenloop. Ten N. 
van het Kalongeiland breekt de Mambëramo 
door het Van Reesgebergte; tusschen dit eiland 
en het gebergte is de breedte 1000-500, in 
het gebergte 200-150 M. Zij heeft hior (in het 
gebergte) weinig bochten, doch eilandjes en 
rotsen versporren haar loop, zoodat op dit go- 
deolto voel versnellingen zijn. De meest Z.lijko 
zijn do Edivallen, gelegen op 2°30,43,/ Z.B. en 
138°16' 30"' O.L..; N.lijk daarvan zijn de Marine- 
vallcn op 2°29'49" Z.B. en 138°16'30" O.L.

Do Mambëramo treedt bij het Havikeiland 
uit hot gebergte,; tot dit punt (op ongeveer 240 
K.M. van do kust) kunnen kleine stoomschepen 
do rivier opvaren; de reis do rivior op tot dit 
eiland duurt ongeveer 20, torug 9 i\ 10 
Ten behoevo der exploratie gelukte het echter
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Do Weir vormt eene groote lagune mot vod 
eilanden.

Op den rechteroever der Mamberamo tegenover 
de kampong Boni mondt het meer van Robébai 
uit; dit meer ligt in de richting Oost-West mot 
een lengte van 16 en eon breedte van 8 K M. 
Een riet- en moerasgordcl van 100—600 M. 
breedte omgeeft het geheel. De grootste diopto 
zal ongeveer 20 vadem zijn. Voedende rivieren 
werden niet aangetroffen, waarschijnlijk houdt do 
Mamböramo het op peil. De oevers zijn onbe
woond ; slechts reigers werden hier in grooten ge
tale opgemerkt.

Ondervonden is, dat het verblijf in den bene
denloop en evenzoo in de vlakten van den 
middenloop, zeer ongezond is, ofschoon door 
prophylaxe (kinine, katjang idjoe) hier veel 
tegen gedaan kan worden. De kampongs Teba 
aan de monding, Pauwi even benedenstrooms 
en Mawa bovenstrooms van het punt, waar de 
Weir de Mambëramo verlaat, zijn dan ook 
slechts nu en dan bewoond.

De oevers zijn bedekt met een weelderigo 
boschvegetatie, waarin veel vogelsoorten huizen 
t. w. parad ijsvogels, kakatoea’s, loeris, muscaat-, 
kroon- en gewone duiven.

De Idenburg- en V.d. Willigen rivieren stroo- 
men door een groote meervlakte, gelegen ten Z. 
van het V. Reesgebergto en niet veel hooger dan 
50 M. boven de zee. De gedaante is waarschijnlijk 
min of meer ellipsvormig; de lange as heeft de 
richting WZW—ONO. Het gedeelte, dat van do 
vlakte bekend is, heeft een lengte van minstens 
100, een breedte van 60 K.M.; dit gedeelte heeft 
geen terreinverheffing van beteekenis en is 
grootendeels moerassig, alleen de rivieroevers 
zijn hier en daar hooger met hoogstammig 
oerwoud. In de vlakte zijn uitgestrekto sago- 
bosschen en glagahvelden.

De Idenburgrivier is de belangrijkste bron ri
vier van do Mamböramo, hot ware dan ook logi
scher deze denzelfden naam te 
hoofdrivier. Op het punt, waar zij zich met do 
V. d. Willigenrivier vereenigt, op 2®54,51,/ Z.B. 
en 138°25' O.L. ligt het Kalongeiland; de breedte 
aan de monding is bij normalen waterstand .500 
M., bij bandjir het dubbele; de diepte is hier 
meer dan 10 vadem. Do moorasachtigo vlakte 
loopt hier door tot 139°40' O.L. Met prauwen is 
zij op te varen tot 3°37'Z.B. en 139°54'OL.; op dit 
punt zijn hoogc vallen. Is de stroomsnelheid aan do 
monding 2 Eng. Mijlen dan is deze, eonige mijlen 
de versnellingen op, reeds $ Eng. Mijlen. Do lengte 
van de kloof, waardoor zij zich wringt, is 2 K.M., 
de breedte slechts 57—125 M. Deze kloof ligt in do 
uitloopers van het centrale gebergte. Hoogerop 
loopt de rivier nogmaals door cene 9 K.M. lange 
kloof; zij is hier 50—75 M. breed. Tusschcn do 
beide kloven treden do heuvels terug, het Iand- 
schap wordt vlakker en hier en daar moerassig.

De Idenburgrivier ontstaat uit de Sobgèr, die 
uit het Z.O. komt en dicht bij de Oostgrens ont
springt met een smalle waterscheiding tusschcn 
deze en de Keizerin Augusta-rivier en de Nawa 
of Waroeta, die uit het N.W. komt. De Nawa 
neemt de Poeveh op, die op haar beurt weder 
ontstaat uit do samenvloeiing van de Pauwasi, 
die uit O.lijko richting komt en hare bronnen 
dicht bij de Oostgrens heeft en do Songgoto of 
Keeromrivier, die uit het N.O. komt en in 
Duitseh Nieuw-Guinea ontspringt op do uitloo-

ccn motorsloep de vallen op to brengen naar 
den kalmen middenloop ten Z. van het Van 
Reesgebergte.

Bij Havikeiland heeft de rivier oene zeer af
wisselende breedte van gemiddeld 
zeer steile oevers en een diepte van meer dan 7 
vadem.

De Mamböramo verder afgaande, ontmoet 
men achtereenvolgens de Duiven-, Scholten-, 
Morris- Kerkhoven-, V. Pré- en Monod-eilanden, 
terwijl de stroom zich gaandeweg verbreedt tot 
1000 M. met vrij scherpe bochten; bij den mond 
is zij echter niet breeder dan 800 M. Het verschil in 
waterstand is in verschillende deelen van het 
jaar betrekkelijk gering; bandjirs werden in den 
benedenloop niet waargenomen. Het grootste 

verschil in waterstand beneden

!

450 M. met

waargenomen 
Havikeiland was niet meer dan 4 M. bij eene ge
middelde diepte van 7 vadem; de reden hiervan 
is waarschijnlijk, dat do regenval in het stroom
gebied vrij regelmatig over het gchoele jaar ver
deeld is, terwijl hierop ook van grooten invloed 
zal zijn de reguleerende werking van de vlakte 
in den middenloop, daar hier de rivier al spoedig 
over groote uitgestrektheid buiten hare oevers 
treedt. Ondanks het sterke verval en de massa
water, die zij afvoert, heeft haar loop zich na do 
eerste onderzoekingstochten zeer weinig gewij
zigd. Eene in 1906 gedane opmeting komt ge
heel overeen met de eerste, die in 1884 plaats had. 
De gemiddelde hoeveelheid afgevoerd water 
bedraagt ruim 10000 Ms p. sec.; de hoeveelheid 
vaste stof, die de rivier p. sec. in zee voert, is te 
stellen op 480 K.G.. Toch is de delta klein, omdat 
de rivier uitmondt in den zeer diepen oceaan met 
steil afvallende kust. Op korten afstand vóór de 
monding werd op 90 vadem geen grond gekregen. 
Het water stroomt recht Noord in zee; de vloed - 
stroom loopt hier om de West ten Noorden, zoo- 
dat het rivierwater in N.W.lijke richting wordt 
medegevoerd. Op grooten afstand in zee is dit 
water nog zoet en op 10 zeemijlen van de kust 
nog troebel bruin gekleurd. De aanslibbing aan 
den O.lijken mondingsoever (Kaap d’Urville) 
is zoo goed als zeker het werk van de „neer” of 
zwaren tegenstroom, die uit het tegen elkander 
wrijven van rivierwater en vloedstroom ont
staat. De stroombedding, ook in den beneden
loop, bestaat in hoofdzaak uit grind of hard 
zwart zand, waaruit reeds volgt dat aan do 
monding de stroom sterk moet zijn. Op de bene
denrivier komt geen brakwater voor, vandaar 
dat de sagopalm langs de oevers tot dicht aan 
zee groeit. De stroomsnelheid neemt naar boven, 
gaande regelmatig toe; wanneer deze bij hoog 
water bij den mond 1 zeemijl bedraagt, is zij 
boven Havikeiland reeds 4,5 zeemijl.

Beneden het Kalongeiland vallen geen be
langrijke zijrivieren in de Mambéramo; de eenige 
die genoemd kan worden, is op den linkeroever 
do Van Gelderrivier, ongeveer halverwege 
tusschen de kust én het Van Reesgebergte. Bij 
kampong Boni op den linkeroever verlaat een 
tak, Weir, Aiberam of Mainai geheeien, de hoofd
rivier. De Weir is slechts 60—100 M. breed en bij 
laag water^één vadem diep; er staat hier veel 
minder stroom dan in de Mambéramo. Zij loopt 
recht Oost-West en valt tegenover het eiland 
Koeroedoe in zee. Langs de oevers is een zware 
boschvegetatie met veel sago; in de nabijheid 
van de kust zijn uitgestrekto nipahbosschen.

1
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MAMBROEK. Naam voor Kroonduivcn, Oou- 
ra, op Doréh, Nocfoor en Soek, Mambadoe op 
Japèn, Bcdjocda op Hattam, Oebiaat op Andai,
Deze rousachtige duiven leven op den grond, 
doch nestelen op boomcn; zij onderscheiden 
zich van alle andere duiven door de groote, 
zijdelings saamgedrukte, uit fraaie, zachte 
vederon bestaande, kuif boven op den kop.
In een zestal min of meer scherp omschreven 
soorten komen deze fraaie vogels op N.-Guinea 
met nabij gelegen eilanden, Waigeoe, Batanta 
Salawati, Misooi,' Jobi en Mvsore voor. Zie
■DVi-F.t t* -- r t/>é*7

MAMELEN (a>ib. landstaal). Zie SARCO- 
OEPHALUS.

MAMMEA AMERICANA L., fam. Guttiferae.
Lage boom, inheemsch in W.-Indië, in Suriname 
als Mammie, gekweekt, ook op Java, doch zeer 
zelden. De vruchten hebben een aangenamen 
smaak naar abrikozen, doch bevatten zeer 
groote zaden.

MAMOA (Ternate). Zie LOOPHOENDERS 
en PANOA.

MAMOEDJOE. Onderafdeeling der afdeeling 
Mandar (zie aldaar), omvattende het gelijk
namige landschap en Tapalang zonder het 
Toradjagcbied, dat deel uitmaakt der zgn.
Pitoe Oelana Salo, onder een gezaghebber bij, 
het Binn. Bestuur met standplaats Mamoedjoe.

MAMOEDJOE. Zelfbesturend landschap, het 
meest N.lijk gelegen van het oude bondgenoot
schap Mandar (zie aldaar); het wordt bestuurd 
door een Maradia, bijgestaan door een Hadat.
Er is belangrijke uitvoor van boschproducten.
Do voornaamste baaien zijn die van Mamoe
djoe, Karossa en Pasangkajoe, waaraan de 
gelijknamige plaatsen liggen, die geregeld door 
de schepen der K. P. M. bezocht worden. De 
^ 30.000 zielen tellende bevolking is gevestigd 
aan de kust of in het hooge bergland, waar 
do Toradja-districten Taboelawan, Arale, Mam- 
bië en Karama genoemd worden. Hot landschap 
behoort administratief tot de gelijknamige 
onderafdeeling (zie aldaar).

Literatuur. Nota betreffendo eenige gegevens 
van hot landschap Mamoedjoe. T. B. G., 53 
(1911), 57. . M H '

MANDARSOHE ' 6 'v <

MAMOEJA. Vulkaan in N.O. Halmahéra,,, 
volgens Verbeek 937 M. hoog (Molukkenver- 
slag, 169) met mooien slanken kegel.

MAMPALON (?daj.). Zie BOMPRANG.
MAMPAWA. Onderafdeeling van do afdee

ling Singkawang dor residentie Wcsterafd. van 
Borneo, bevattende het golijknamige landschap 
on sedert 1916 het N. deel van het land
schap Mandor (zio aldaar). Hot landschap 
Mampawa grenst ten N. aan de onderafdeeling 
Singkawang, ten O. aan Landak, ten Z. aan 
Pontianak en ten W. aan do zee, de opper- 
vlakto wordt op 2510 K.M.* geschat. Tot 
Mampawa bohooren verschillende kleine, rneer- 
endeels niet bewoonde eilandjes: Poeloo Sëtin- 
djang, Damar, Pöniboengan en Tëmadjoe. De 
rivier van Mampawa is de hoofdrivier, die op 
den Cocnocng Pandan ontspringt, aanvankelijk 
Z.Z.W. stroomt, daarna, na de Soempa te heb
ben opgenomen, W. tot bij do hoofdplaats Mam
pawa stroomt en ten O. van Tandjoeng Bangkai 
in zee uitloopt. Voorts heeft men erdoDoeri;

pers van do Mokkofiang (1500 M.). In don bovon- 
loop van do Songgoto wordt veel ijzerhoudend 
gesteente gevonden.

Waarschijnlijk is het, dat het water van de 
N.lijke uitloopers van den Wilhelminatop naar 
de Idonburgrivier stroomt; zekerheid heeft 
echter hieromtrent nog niet gekeregen.

Do Van der Willigenrivier, de andere bronri- 
vier van de Mamböramo, is bij de monding 1000 
M. breed. Zij ontstaat uit de samenvloeiing, op 
100 K.M. van de monding, van de Van Daalen- 
en Rouffacr-ri vieren.

De V. d. Willigen- en V. Daalenrivieren loopen 
evenwijdig aan den voet van het centrale geberg
te en 10—20 K.M. daarvan verwijderd. Op onge
veer 73 K.M. N.N.O. van de Oarstensz-toppen 
komt de V. Daalenrivier uit het gebergte; dit 
punt ligt op 3°23,34" Z.B. en 137°28'48" O. L. 
De oevers zijn hier hoog en steil, de breedte der 
rivier is niet meer dan 50 M. Van dit punt tot aan 
haar mond is de afstand ongeveer 100 K.M. 
Boven dit punt neemt zij het karakter aan van 
een bergstroom. De V. Daalenrivier is bij nor
malen waterstand nergens dieper dan 2 vadem; 
het water is helder, de bedding bedekt met 
grind. Haar grootste bronrivier is de Ruhlrivier; 
deze ontspringt waarschijnlijk op een 3800 M. 
hoogen bergketen, gelegen op ongeveer 3°31' Z.B. 
en 137045' O.L. Zij loopt om de West, vereenigt 
zich met de Toradjarivier en neemt nog een 
groote linker zijrivier op.

De Rouffaerrivier is wat breedte, diepte en 
waterafvoer betreft, belangrijker dan de V. 
Daalenrivier. Zij ontspringt op de Oarstensz- 
toppen en moet daarna door een bergrug breken, 
die zich uitstrekt op ongeveer 45 K.M. benoorden 
het Nassaugebergte en daarmee evenwijdig 
loopt, ongeveer 4000 M. hoog is en van de rivier 
af de sneeuwtoppen aan het oog onttrekt. Op 
3°20' Z.B. verbreedt zij zich plotseling van 100 
tot 800 a 1000 M.; tot 3° Z.B. loopt zij naar het 
Noorden, neemt hier een belangrijke linker zij
rivier op, buigt zich dan om de Oost en stroomt 
met een breed bed midden door de meervlakte 
tot haar verceniging met de V. Daalenrivier; een 
eind tevoren is echter reeds een arm van de V. 
Daalenrivier in do Rouffaerrivier gevallen, zoo- 
dat do eerste feitclijk met twee monden in de 
Rouffaerrivier valt. Bij normalen waterstand 
is de diepte van laatstgenoemde rivier 3,5 vadem, 
de breedte zeer afwisselend, op sommige punten 
zelfs 1200 M.

De Zuidkant van het V. Rcesgobcrgte watert 
op do Rouffaerrivier af, terwijl slechts één meer 
belangrijke rivier in de V.d. Willigenrivier valt. 
Eenige uit het Westen komende zijrivieren ont
springen op het Wcylandgebergtc; dit gebergte 
vormt dus de waterscheiding tusschcn de 
Rouffaerrivier eenerzijds en de VVapoga en 
Warenai anderzijds.

Het stroomgebied der bronrivieren van de 
Mamböramo is bedekt met een dichte bosch- 
vegetatie.

Do bevolking langs de Mamböramo is zeer 
dun gezaaid In de meervlakte wonen naar 
schatting 1500 mcnschen; de oevers langs do 
Rouffaor- en V. Daalenrivicren zijn bctrokkelijk 
dicht bevolkt.

MAMBOELILING. Bergtop op Celebes (zie 
aldaar onder b Midden Celebes, Dl. I, blz. 454), 
hoog 2850 M.
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Groot Mandailing omvat don middenloop van 
do Batang Gadis on don bcnedonloop van do 
Batang Angkola on voorts ten O. daarvan 

hoogland, hot brongebied van do Ack Loo- 
boc, zijrivier van do Rokan. Door den bergketen 

den Maloa, dio tot dit hoogland behoort, 
is Groot Mandailing van Padang Lawas geschei
den. Do Westgrens wordt gevormd door den 
Westelijken Barisankoton, waardoor do Batang 
Gadis zich met moeite oen weg heeft gebaand on 
een stroomversnelling, do Loempatan ni Babiat 
= Tijgersprong, vormt. Do grens met Klein 
Mandailing wordt gevormd deels door het gol
vend plateau van Maga, deels door de lijn, 
dio den bergkam volgt van don Tor Si Hitó 
in Zuid-oostelijke richting naar den Dolok 
Toedjoe.

Het dal van de Batang Gadis en do Batang 
Angkola, bekend onder den naam Vallei van 
Groot Mandailing, vormt het voornaamste be
standdeel van dit landschap. Ofschoon een 
lengtcdal, bedraagt de breedte in het midden 
6 k 12 K.M. Een deel van deze vallei, nl. de 
streek rondom Panjaboengan, is één uitgestrekte 
sawahvlakte; het gedeelte bij do samenvloeiing 
van de Batang Gadis en do Batang Angkola 
vormt een groot moeras, van wel 10.000 H.A. 
oppervlakte, oorzaak van de in deze streek 
woedende malaria.

Klein Mandailing daarentegen is als bergland, 
gemiddeld 400 M. boven zee gelegen, met top
pen van 1800 tot 2000 M., zeer gezond. Het 
Zuiden is een zeer woest bergland op do grens 
met Sum. Westkust. Hierin verheffen zich de 
Si Binoerang, waarop do Batang Batahan 
ontspringt, die W.waarts stroomendo ton Z. 
van Natal in zee valt, en do Dolok Kalaboo, do 
hoogste top, die zich tot 2172 M. verheft en 
waarop zoowel do Batang Gadis zelf als haar 
voorname linker-zijrivier, do Batang Poengkoel, 
ontspringen.

Talrijke rij- en voetpaden doorkruisen do 
landstreek, terwijl de grooto weg van Padang 
Si Dimpoean naar Fort do Koek, do riviordalon 
volgend, eveneens er door gaat. In het spoor weg - 
rapport van Midden-Sumatra is voorgo- 
steld een spoorweg evenwijdig daarmeo aan te 
leggen tot aan Panjaboengan.

Groot Mandailing bestaat uit zeven kooria’s. 
Koota Si Antar, Panjaboengan, Goonoeng 
Toea, Pidoli Dolok, Panjaboengan Djoeloe, 

Maga. Klein Mandailing 
telt vijf koeria’s: Mênambin, Tamiang, Si Nge- 
ngoe, Tambnngan en Sajoormatinggi. Samen 
vormen zij met Oeloe en Pakantan een onder- 
afdeoling van do afdeeling Padang Sidimpooan. 
De controleur is gevestigd geweest te Panja
boengan. Do ongezonde ligging dezer plaats 
was oorzaak, dat do zetel werd verlegd en wol 
eerst tijdelijk naar Hoota Napan, terwijl in 
1914 is bepaald, dat voortaan Tanah Batoo de 
hoofd plaats zou zijn.

Het inlandsch bestuur berust bij do koeria- 
hoofden, dio allen bezoldigd zijn. Aan hen 
ondergeschikt zijn de dorps- of kamponghoof
den, die weer onder zich hebben een derdo 
categorie, do ripé-hoofden.

De geheelo bevolking van Groot Mandailing 
kan op 30.000 worden geschat. Do opgaaf van 
1905 geeft 32.254,
Batang Natal nog een deel uit van do toenmalige

deze vormt gedeeltelijk do grens met Singka- 
wang. Mampawa wordt geroemd als vrucht
baar. De bodem, hier en daar moerassig, is 
over het algemeen vrij hoog on heuvelachtig; 
do Boekit Niboong is een der hoogsto toppen. 
Do bevolking is dun gezaaid, zoodat een deel 
van den grond onbebouwd is; zij telde op ulto. 
1915 ± 17600 Dajaks, ± 15.500 andere Inlan
ders en di 9700 Ohineezon; tezamen^ 42.800 
zielen. De gelijknamige hoofdplaats is do zetel 
van den controleur en don kapitein der Ohinee- 
zon; de dalëm van den radja, die den titel van 
Panëmbalian voert, ligt op een eilandje in de 
rivier. De Nederlandsche nederzetting, die in 
1822 op den rechteroever werd aangelegd, is nu 
zeer vervallen; het fortje, daar opgericht, is 
zonder bezetting. De voornaamste plaatsen 
zijn Soeugei Pinjoo en Karangan, beide stand
plaatsen van een kapitan (Ghin. districts
hoofd).

Het bestuur over Mampawa kwam in het 
eind der 18e eeuw, ten gevolge van de intrigues 
van den stichter van Pontianak, in handen van 
een zoon van dien radja, doch toen in 1808 
deze zoon zijn vader op volgde, als Sultan van 
Pontianak, stond hij zijn rechten op Mampawa 
weder af aan dengeen, wien ze volgens do vroe
gere orde van zaken toekwamen (zie PONTIA
NAK). Sedert 1901 is bestuurder van het land
schap, met den titel van Panëmbahan, Moha- 
mad Tawfik Akamoedin. In 1906 werd in over
leg met het zelfbestuur een landschapskas in- 
gesteld; in 1909 werd een op nieuwe leest ge
schoeid contract gesloten; goedgekeurd en be
krachtigd bij G. Besluiten van 15 Jan. en 9 Mei 
1912 nos. 74 en 24. De Chineezen zijn reeds 
van ouds (1819) in dit gebied het roerige ele
ment. In 1914 brak in Mampawa een formeele 
opstand uit, geleid door do Jong-Chineesche 
partij, die de Dajaks in het verzet meesleepte. 
Zoodra de troepen krachtig optraden, was de 
opstand bedwongen. In Maart 1915 was de rust 
teruggekeerd, s

MAN-ISAP. Naam op Doréh, N.-Guinea, 
voor een Paradijsvogel, Falcinellus speciosus, 
die op Sorrong Teimandoe genoemd wordt.

MANADO. Zie MENADO.
MANAWOKA. Een der Go ram-eiland en, groot 

57 K.M.2; het bestaat uit twee tafelbergen, 
^ 320 en 250 M. hoog, die door een nauwelijks 
20 M. hoog terrein verbonden zijn. Zie GORAM- 
EILANDEN.

MANDAH. Landschapje aan de kust van 
Indragiri, tevoren onderdeel van het voormalig 
Sultanaat Lingga-Riouw, maakt thans met 
Gaoeng een district der afdeeling Indragiri, 
residentie Riouw en Onderh. uit. Een uur stoo- 
mens van de kust ligt het plaatsje Këria (Ar. 
Cheiriah = het liefelijke), waar de Chineescho 
handelaren wonen. Een weinig verder ligt een 
Maleische kampong, waar het districtshoofd 
(Amir) verblijf houdt. Aan de monding van do 
Mandah-rivier, Koeala Mandah, is een douane
kantoor gevestigd, Er wordt een vrij uitgebreidt 
sagohandel gedreven.

MANDAILING. (Groot- en Klein Mandailing, 
Oeloe en Pakantan). Uitgestrekt gebied in het 
Zuiden der residentie Tapanoeli (Sumatra), dat 
vroeger uit twee afzonderlijke onderafdeelingen 
bestond, elk met een eigen controleur, resp. te 
Panjaboengan en te Kota No pan gevestigd,

een

van
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Goenoeng Baringin en
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dailing niet zoo heel veel meer, doordat do ge
schikt,o gronden te ver af liggen. In Klein Man- 
dailing daarontegen is in sommige streken, 
zooals Pakantan en Mënambin, de koffie tot 
een ware volkscultuur geworden, die mot voor
liefde wordt gedreven en een product van goede 
kwaliteit oplevert. Do oogst bedraagt ongeveer 
4000 pikols per jaar. Sedert de gedwongen cultuur 
mot gedwongen levering in 1908 is opgeheven, 
neemt de aanplant nog toe, evenals de cultuur van 
muskaatnoten, kruidnagelen en peper. Plannen 
bestaan tot het oprichten van een coöperatieve 
vereeniging van koffieplanters voor den verkoop 
van het product zonder tusschenpersonen aan 
de handelshuizen te Padang. Mandailing trekt 
thans cenigszins de aandacht van de Europea
nen, reeds zijn er enkele rubborondernemingen 
opgericht en meerdere zullen volgen nu de eer
tijds zoo gebrekkige communicatie verbeterd 
is door den grooten weg, welke er door loopt. 
De bevolking zal hierdoor zeker toenemen. 
Thans zijn er zelfs in het vruchtbare lengtedal 
nog uitgestrekte wildernissen en zijn de geberg
ten nog zoo goed als onbewoond. Door do betere 
wegen zal het surplus aan rijst e. a. producten 
goedkooper kunnen worden vervoerd en niet 
langer zullen vele Mandailingers genoodzaakt 
zijn elders een bestaan te zoeken. Noodzakelijk 
zal het dan zijn de zoo gevreesde Mandailing- 
sche moeraskoortsen afdoendo te beteugelen, 
waartoe assaineeringswerken reeds worden uit
gevoerd.

Bijna alle rivieren bevatten stofgoud, dat 
op verscheiden plaatsen door de bevolking 
gewonnen wordt. Ook komt hier en daar wat 
erts voor. Aan eenigo particulieren was con
cessie verleend tot hot winnen van goud. Het 
kwam zelfs tot een gedeeltelijke exploitatie, 
maar deze scheen op den duur, in verband met 
do liooge transportkosten, niet loonend, zoodat 
in 1913/14 de arbeid werd gestaakt. De nij
verheid bepaalt zich tot het vlechten van lig- 
matjes en rijstzakken van pandanbladeren en 
het pottenbakken, dat door vrouwen geschiedt, 
terwijl in Pagar Goenoeng enkele smeden worden 
aangotroffen. De veeteelt is niet van groote be- 
teekenis; de mingegoede heeft schapen of gei
ten, do meergegoedo koeien en karbouwen. 
Ofschoon geen hoofdplaats meer, is Panjaboe- 
ngan,in het centrum der vallei toch nog de voor
naamste plaats van Groot Mandailing. Het 
ligt aan do Aok Mata, rcchterzijrivier van de 
Batang Gadis. Vroeger heette het Fort Elout. 
Er bevindt zich op do pasar nog een gewitte 
pilaar als gedonkteeken voor den Generaal- 
majoor ö. J. P. Elout. Er is een groote Gou- 
vornoments inlandscho school. De markt te 
Panjaboengan is na die van Tano Bato de 
grootste van Groot Mandailing. Tano Bato 
ligt aan den Noordolijkon voet van don Sorik 
Mërapi; het heeft een heerlijk klimaat. Er is 
een groote Gouverncments inlandsche school. 
Do volkrijksto plaats is Goenoeng Toea met 700 
inwonors.

Voornaamste plaatsen in Kloin Mandailing 
zijn: Kota Nopan, ten tijde dat Klein Mandai
ling nog een afzonderlijke ondorafdeeling was, 
hoofdplaats, 432 M. bovon zee aan den grooten 
transport weg gologon, in hot breedste gedeelte 
der vallei van do Batang Gadis; omringd door 
verscheiden groote kampongs, waarvan Si Ngo-

onderafdeeling. Volgons do overlevering is do 
bevolking van Toba-Batalcsoho afkomst. Het 
is echter wel zeker, dat met name onder som
mige hoofdenfamilies elcmenton uit do Minang- 
kabausche landen voorkomen. Men wil, dat 
ook Atjèhers en Bocgineczen tot do bevolking 
hebben bijgedragen. Waarschijnlijk hebben do 
Mandailingers zich vroeger vorder Zuidwaarts 
uitgebieid. In het N. van do residentie Sum. 
Westkust zouden nog tusschen Loeboeksika- 
ping en Ajer Bangis twee Mandailingsche la- 
rassen voorkomen nl. Tjoebadak en Simpang 
Tonang.

Een afzonderlijk element vormen do Orang 
Loeboe (zie aldaar).

Do bevolking van Klein Mandailing bestaat uit 
Mandailingers en Oeloo’s (zie aldaar). In 1890 tel
de do toenmalige ondorafdeeling 22.601 inlanders, 
19 Europeanen en 6 Klingaleezen, die blikslager 
of kleinhandelaar zijn. Dit zou een aanzienlijke 
toename beteekenon, want voor 1846 wordt het 
aantal inwoners op 16.000 geschat. In 1895 
steog het aantal tot 23.032, in 1900 tot 23.634, 
in 1905 tot 23.999. De Mandailinger is gespierd 
van lichaamsbouw en tegen vermoeienissen 
bestand, is kalm en bedaard, maar achter
dochtig, dobbelzuchtig en gierig. Het is do 
gewoonte dat kinderen bovon de 10 jaar des 
nachts niet meer bij hun ouders verblijven. 
Do jongens en ongehuwde ouderen wonen in 
do sopo of in een leegstaand huis, do meisjes 
vertrouwt men toe aan een weduwe. In dit 
meisjeshuis (bagas podoman) mogen do jongens 
echter wel bezoeken komen afleggen. Do bevol
king, voornamelijk langs de hoofdrivieren ge
vestigd, belijdt den Islam, maar vooral de 
Oeloe’s en Loeboe’s hebben nog vele heidenscho 
gebruiken behouden. Do christonzending ving 
aan omstreeks 1870 door de vestiging van een 
Doopsgezind zendeling in het toen nog grooton- 
dcels heidenscho Pakantan. De zending, in Raroo 
en omgeving begonnen door don blinden Batak 
Evangelist Bartimoüs onder leiding van Miss 
Noodham (1895), ging met don dood van laatst
genoemde bijna geheel te niot. Zij stierf in 
1897 en werd nabij Maga bograven. Te Koeta 
Godang en to Pakantan (juister: Hoeta Bar- 
got) zijn thans Ohristonzcndelingen gevestigd 
van do Doopsgezinde Zendingsvereeniging, wier 
gemeente -j- 250 leden telt. Ook bij do
Oeloe’s vindt den laatsten tijd het Christendom 
ingang, het totaal aantal Christenen bedroeg 
in 1909 37, in 1912 401. Geringer is het aantal 
Christenen in Groot Mandailing. Hoowel een 
belangrijke geldzending is ontvangen uit Zuid- 
Rusland, telde de gemeente in 1912 niet meor 
dan 30 leden on dat waren reeds Ohristonon, 
die met den zendeling waren moegekomon. 
De Mohammedaanscho godsdienst schijnt zich 
daarentegen wol uit te breiden.

Economische toestand. Behalve op do hoofd
plaatsen en aan don grooten weg, waar han
delaars, karrevoerders enz. govestigd zijn, houdt 
do bevolking zich bezig mot den rijstbouw. 
Do opbrengst der sawahs rondom Panjaboo- 
ngan is zoo groot, dat jaarlijks 30 tot 40 duizend 
pilcoel rijst kan worden uitgevoerd. Voorts wor- '• 
don maïs en do andcro algemeen in Indië voor
komende tweede gewassen geteeld en voor eigen 
gebruik ook tabak, pisang, suikerriet, klapper, 
enz. Do koffiecultuur boteekont in Groot Man-
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MANDALIKA (mal., soend.), MANDALIKA 

(jav.). Zie ARTOCARPUS RIGIDA.
MANDAR. Afdeeling van hot gouvernement 

Oelebes en Ond., omvattende een oud bondge
nootschap van zeven landschappen, dat zich 
langs de W.kust van Celebes van de golf 

Mandar N.waarts tot aan Kajéli uit-

ngoe, Sajoermatinggi en Saba Dolok de voor
naamste zyn, is de Zondagsmarkt er zeer leven
dig. Op de pasar zijn tal van kleinhandelaren 
gevestigd. Er is eenc Gouvernements inland - 
sche school 2e kl., die door meer dan honderd 
leerlingen bezocht wordt, en een pasanggrahan. 
Laroe of Raroe, als centrum van de koeria 
Tambangan van belang, heeft een kofficpak- 
huis en pasanggrahan; Manambin, een volk- • 
rijke kampong met cene inlandsche school. 
Tolang, aan de Aek Poengkoet, met warme 
bron. Hoeta Godang, 9 K. M. hooger aan de
zelfde rivier gelegen, heeft een pasanggrahan en 
inlandsche school. Hier is ook het graf van den 
bekenden Radja Gadombang, die ons gezag 
in Rau heeft helpen vestigen en tot belooning 
zijner diensten tot regent van Mandailing werd 
verheven, maar kort daarna door de aanhan
gers van Toeankoe Rau werd vermoord. Een 
gebeitelde steen (in het bezit van het tegen
woordig kamponghoofd, een afstammeling van 
Radja Gadombang) vermeldt de belangrijk
heid zijner daden. Moeara Sipongi, met pa
sanggrahan en gouvernements inlandsche school, 
die 225 leerlingen telt, waaronder ook meisjes. 
Vroeger was hier een opzichter der cultures ge
vestigd. Pinjangat (Piongè), thans onbeduidend, 
was de eerste standplaats van een Europeesch 
ambtenaar in deze streken.

Pakantan Lombang en Dolok met een zen- 
dingsstation, school en pasanggrahan, 1082 
M. boven zee, hebben een aangenaam, koud en 
gezond klimaat; in de nabijheid liggen do kam
pongs Hoeta Toras en Hoeta Padang, schilder
achtig in de uitgestrekte rijstvelden van deze 
welvarende hoogvlakte.

Mandailing werd reeds in het begin der 19e 
eeuw door ons beschermd, omdat de bewoners 
als vrienden golden. In 1833 werd daaraan met 
het oog op den Padri-oorlog een duurzaam ka
rakter gegeven, maar reeds in 1834 werd het 
militaire bestuur vervangen door een burgerlijk 
onder een controleur, staande onder den as- 
sistent-resident van Natal. In 1842 werd het

van
strekt. Ten N. grenst zij aan de afdeeling Mid
den-Celebes der residentie Menado, ten O. aan 
die afdeeling en aan de afdeeling Loewoe en 
Paré-Paré van het gouvernement Oelebes en 
Ond. De landschappen, tot Mandar behoorendo 
zijn: Binoeang, Balangnipa en Madjéné aan do 
Z.kust (golf van Mandar) en Pambaoeang, 
Tjènrana, Tapalang en Mamoedjoe aan de 
W.kust. Terwijl do kusten over het geheel laag 
en vlak zijn, is het binnenland bergachtig; dc 
bergen zijn niet hoog, maar naar den kant dor 
Toradja’s woest en bijna ontoegankelijk. Dc 
voornaamste rivieren zijn de Tjampalagiang en 
de Balangnipa, die in de golf van Mandar uit
monden, en de Karama, Loemoe, Boeding- 
Boeding en Lariang, die in de straat van Ma- 
kasser uitloopen. De bevolking bestaat uit 
Boegineezen (Mandareezen) en uit Toradja’s; 
het gezag is in handen van de cerstgenoemden, 
die de kusten bewonen en Mohammedanen
zijn. De Mandareezen zijn van ouds do besto 
zeevaarders van Celebes, zij onderhouden 
een levendige prauwvaart. Zie: De prauwvaart 
van Celebes, Kol. Studiën, afl. 1, blz. 107. De To
radja’s (zie aldaar) zijn heidenen en onbeschaafd. 
InBoven-Binoeang maakt het Christendom onder 
hen goede vorderingen. De grond wordt 
als vrij vruchtbaar genoemd, en ook voor 
koffiecultuur geschikt; behalve dit product zijn 
de voornaamste voortbrengselen: djagoeng, co- 
pra, pisang en katoen. In de bovenstreken van 
Binoeang en Balangnipa vindt men prachtige 
rijstvelden der Toradja’s. Aan het hoofd van 
elk landschap staat een Vorst met den titel 
Maradia, die door een hadat wordt bijgestaan. 
Als het hoofd van het bondgenootschap werd 
vroeger Balangnipa beschouwd; in 1870 heeft 
de Zelfbestuurder van dit landschap bij contract 
afstand gedaan van alle gezag en meerderheid 
over Mandarsche bestuurders, nadat het land
schap in 1867 eeno strenge tuchtiging had 
ondergaan door eeno tot bestraffing voor het 
plegen van strand roof en van andere overtre
dingen der gesloten contracten in verschillende 
streken van Mandar uitgezonden militaire 
expeditie. De band tusschen do verschillende 
landschappen is zoo innig, dat herhaaldolijk 
één persoon meer dan één ervan tegelijk be
stuurde.

De Mandarsche landschappen traden in 1674 
toe tot het Bongaaisch contract (zie aldaar); 
onder de Mandarsche vorsten, die dit toen toe
kenden, wordt echter die van Tapalang niet 
genoemd, doch wol de rijken Parapoeang, Ma- 
pili on Kaloekoe, die thans niet meer bestaan. 
In 1757 werd dit contract hernieuwd; overigens 
liet de Comp. zich weinig met die landschappen 
in, die daardoor geruimen tijd aan den invloed 
van Boni onderworpen waren. In 1825 traden 
Balangnipa, Binoeang, Madjéné en Pambaoe
ang toe tot het vernieuwd Bongaaisch tractaat 
van 1824. Eerst in 1850 werd echter de verhou
ding dezer landschappen tot hot Gouv. op vasten 
voet geregeld door het sluiten van formeele

/ / Xy y '//

gevoegd bij de toen gestichte residentie Tapa- 
noeli, waarbij het sedert is gebleven. Militaire 
actie was hier zelden noodig; het laatst in 
1908 wegens belastingonlusten.

Literatuur : Th. A. L. Heyting, Beschrijving 
der onderafd. Groot Mandailing en Batang 
Natal, Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 2e Serie, 
XIV; F. J. Willer, Verzameling der Bataksche 

• wetten en instellingen in Mandhéling en Per- 
tibie enz. (T. v. N.-I. 8e jaarg.); J. Kreemer,

■ met de kamera door Mandailing (Eigen Haard 
<7 1912); Dezelfde, De Loeboes, Bijdr. t. d. T., 
vL. en V.kunde, Dl LX VI; H. Ris, De onderaf- 

deeling Klein Mandailing, Oeloe en Pakantan 
en hare bevolking met uitzondering van de 

'j ■ Oeloe’s, Bijdr. t. t. 1. en vlk., 6e volgr., deel II, 
V , J f - r,f en voor illustraties: J. Thiessen, Album Su- 

* ' f" ■* matra-Pakantan. (4- i'
***> MANDAILINGÉRS, MANDAILINGSCH. Zie

jtXy BATAKS.
ff,.*- MANDALAWANGI. Een vulkaankegel, 2960

M. hoog, gelegen op den O.N. O.-kraterrand van 
den Pangërango. Zie GËDÈH-PANGËRANGO. 
De naam is aan dien top door Junghuhn gegeven 
en op do Top kaart overgenomen, maar is bij 
de bevolking niet bekend. (Verbeek en Fennema, 
Geol. Beschr. v. Java en Madoera, blz. 742).
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MANDAR BÈSAR. Batav.-Maleischo 
voor Porphyrio calvus, ccn Purperkoet.

MANDAR PADI. Batav.-Maleische naam voor 
Hypotacnidia Striata, een ralsoort.

MANDARSCH. Zie MANDARSCHE TALEN.
Sf MANDARSCHE TALEN. Deze naam vat te
zamen het"""Mamoedjoesch en het Mandarsch. 
Do laatstgenoemde taal is die der Mandarsche 
landschappen: Tjènrana, Pambaoeang, Madjéné, 
Balangnipa en Binoeang. Het Mamoedjoesch 
heeft zijn gebied ten N. van Tjènrana, en wel 
aan do kust van Straat -Makassar, van de 
baai van Mamoedjoe af tot aan Karosa. Ten O. 
van het Mamoedjoesch en ten N. der Mandar
sche dialecten ligt het gebied van het Sa’dansch 
(ontkenning tae’). De Mandarsche talen staan 
zeer dicht bij het Boogineesch en het Makas- 
saarsch, vooral in klankstelsel en woordenschat. 
Het Mamoedjoesch heeft wel h, maar in de 
plaats van r, w, d, j of l ; de h is dus niet oor
spronkelijk; do eenige palataal is dj. Ook de 
klinker è ontbreekt. De Mandarsche dialecten 
hebben grootendeels een volledig stel palatalen, 
behalve het Binoeangsch dat ze geheel mist. 
Het Mandarsch van Tjènrana heeft nog dit 
bizondere, dat het de r en de w alleen heeft na 
opene lettergrepen en anders steeds d of b. 
De neiging om de geprenasaleerde mediae tot 
tenues te maken, zooals het Boegineesch dat 
doet, komt slechts in één der Mandarsche dia
lecten voor, evenzoo het ïvegvallen der k en 
het assimileeren der geprenasaleerde tenues 
tot dubbele tenues. Sluiters zijn meestal de 
nasalen en liamzah, in een paar dialecten ook 
l, r, s. Ook de klank der R. G. H. wet is meestal 
r, evenals in ’t Boegineesch. Van de voorvoeg
sels trekt me met zijne beteekenis „zoeken te 
verkrijgen, pogingen doen tot” de aandacht, 
daar het Makassaarsch en Boegineesch dit 
prefix zoo goed als verloren hebben. Van het 
infix oem zijn de overblijfsels vrij talrijk; van 
in zijn de voorbeelden minder; in ieder geval 
zijn beide in voegsels dood. De passieve pre
fixen zijn deels identisch met het Boegineesche 
n, deels met het Makassaarsche ni. Het Ma
moedjoesch heeft diy daarnevens enkele ni- 
vormcn; in de Mandarsche dialecten vindt 
men: di en ni in het Madjéné’sch, di in het 
Balangnipa’sch, i in het Tjampalagiansch, 'di 
en ni in het Binoeangsch. Dit wekt de meening, 
dat di en ni nevens elkaar staan als aanduiders 
van aorist en perfectum. Ook het achtervoegsel 
an is in do Mandarsche talen nog geheel lovend. 
De gcnitief-samenstellingen worden gevormd 
door nevenschikking. Een tusschenzetsol komt 
niet voor. Ook de Boegineesche constructie, 
waarbij het regcerendo woord het persoonlijk 
voornaamwoord van den 3den persoon aanhangt, 
is zoo goed als ongebruikelijk. Korte vormen der 
pronomina personalia in prefixvorm als subject 
on in suffixvorm als object, zijn eveneens voor- 
handon. De ontkonningswoorden zijn: Mamoe
djoesch oedai, Mandarsch van Madjéné ida, 
andiang, id. van Tjènrana andian, van Tja- 
mpalagian ta'sing, van Balangnipa on van Bi
noeang tae’. Dit laatste woord is ook de ont- 
kenningspartikel van het Sa’dansch.

Literatuur A Adriani 
sprekende Toradja’s 
III, bl. 146—169, 354.

MANDARIJN. Zie CITRUS NOBILIS.

contracten, welke in do eerste plaats de erken
ning van Nederlands souvereinitoit behelsden. 
Die contracten werden in 1862 vervangen door 
nieuwe gelijkluidende overeenkomsten, in 1867 en 
1868 werden gelijkluidende contracten gesloten 
met Madjéné,Tapalang,Tjènranaen Pambaoeang. 
Sedert hebben in de laatstgenoemde vier land
schappen herhaaldelijk bestuurswisselingen plaats 
gegrepen mot daarmede gepaard gaande ver
nieuwing van het contract.^/

' ■ De Zelfbesturen kwamen^die overeenkomsten 
echter uiterst gebrekkig na; zelfs was in Tapa- 
lang en in Tjènrana het Europeesch bestuur ge
noodzaakt met klem op te treden ten einde de 
bestuurders te herinneren aan de contractueele 
verplichting om van plaats gehad hebbende 
bestuursveranderingen aan den Gouverneur van 
Gelebes en Onderh. kennis te geven, om dan toe
gelaten te worden tot de vernieuwing van het 
politiek contract. In 1892 werd met Madjéné, 
Pambaoeang en Tjènrana een nieuw contract 
aangegaan en in 1896 met Mamoedjoe, doch 
deze door de zelfbesturen weinig begrepen over
eenkomsten, op de naleving waarvan wij zelf 
niet nauwlettend toezicht konden houden, lever
den practisch weinig resultaat op. Voortdurend 
werd geklaagd over een in do meeste landschap
pen heerschenden toestand van anarchie. In 
1905 zijn geheel nieuwe contracten met allo 
Zelfbesturen gesloten, en ten eindo do naleving 
hiervan te verzekeren, -werd een controleur met 
militaire dekking te Balangnipa geplaatst. Aan
vankelijk leek de politieke toestand zoo gunstig, 
dat in Juni 1906 de bezetting werd opgeheven, 
doch eenige dagen later werd onze inmiddels 
naar Madjéné verplaatste nederzetting door een 
vijandelijko bende overvallen (6—7 Juni 1906). 
De controleur moest in een vlerkprauwtje over 
zee naar Paré-Paré vluchten. Bij ons on middel
lijk hierop gevolgd gewapend optreden werd aan 
het verzet in deze streken spoedig krachtdadig 
een eindo gemaakt. De Zelfbestuurders van 
Madjéné en Pambaoeang, die aan don overval 
medeplichtig bleken tc zijn geweest, werden van 
hunne waardigheid vervallen verklaard en te 
Makasser geïnterneerd, de voornaamste ver- 
zetshoofden sneuvelden of vielen in onze handen. 
Verder maakte nog de in Mamoedjoe heorschen- 
de toestand van anarchie militair optreden 
ook in dat landschap noodig; het verzet werd 
gebroken na do inneming van Boedong Boedong. 
Was hiermede de rust in de kuststroken vrijwel 
hersteld, nog langen tijd was militair optreden 
noodig in do door Toradja’s bewoonde boven
streken van Binoeang, Balangnipa en Mamoe
djoe, waar rooverbenden het ontstaan van ge
regelde toestanden bclemmordon. Natuurlijk 
kwamen in de kuststreken ook nog wel plaatse
lijke ongeregeldheden voor, in Juli 1907 werd 
bv. de Maradia van Tjènrana door oen roover- 
bondc vermoord. Over het algemeen Kan do 
toestand in Mandar thans goed genoemd wor
den; alle Zelfbestuurders hebben de korte ver
klaring afgelegd. Tezamen vormen deze land
schappen nu eene afdeoling onder een Assistent- 
Resident met standplaats Madjéné, bijgestaan 
door onderafdeelingschefs te Mamoedjoe, Ma
djéné, Polewali, Mamasa on Mambiê. Voorliet 
beheer der financiën van de gezamenlijke Zelfbe
sturen in het ressort is één afdcelingskas in het 
levon geroepen. /■)

naam
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en Kruyt, Do Baro’e- 
van Middon-Celebes, dl.
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en Penggoeng (1900) voor de winning van bruin
steen zijn verleend, en sedert 1894 een hoeveel
heid van 25.000 k 30.000 ton van het erts is 
uitgevoerd geworden (naar Liverpool of Ham
burg). Het voorkomen was reeds lang bekend 
(zie Tijdschr. der Kon. Nat. Ver. XXVII, door 
W. O. P. Arntzonius en Jaarb. Mijnw. 1872, I, 
door P. van Dijk). R. D. M. Verbeek vermeldt 
in zijn Java II, 997, dat de bruinsteen (in de 
regentschappen Nanggoelan en Pëngasih) ligt 
tusschen lichtgrijze verkiezelde lagen en kalk
steen; bij Kliripan is hot laagje lJ2—1 M. dik, 
doch het erts komt slechts plaatselijk voor. 
Naar het schijnt is de vindplaats thans vrijwel 
uitgeput. In 1912 werden hier twee nieuwe con
cessies (Pëngasih) verleend. Op Java werd bruin
steen verder nog gevonden in do Preanger Re
gentschappen, waarvan O. Huguenin reeds de 
vindplaats bij Tjikangkareng beschreef in 
Nat. Tijdschr. v. N.-I. XXII, 1860, 218; er is 
liieij bazalt en bazaltbreccie ontbloot, waarin 
dunne snoertjes chalcedoon en pyrolusiet (Ver
beek, Java, II, 998); Verbeek noemt daaren
boven in dezelfde afdeeling (Soekapoera Kolot) 
een vindplaats tusschen Tjibatoe en Eureun- 
palai in het district Paroong, waar een dun laagje 
mangaanerts op de grens van kalksteen en con
glomeraat over geringe uitgestrektheid voor
komt.

Op Sumatra werd polianiet in een smallen 
gang in diabaas gevonden bij Oeloe Ajer, afd. 
L Kota (Jaarb. Mijnw. 1881, II, 243), terwijl 
Hirschi een voorkomen van mangaanerts ver
meldt van Bëtoeng (Boven-Kampar) in, vor- 
moedelijk oude, lei en zandsteen (Tijdschr. 
Aardr. Gen. 1915, p. 482), dat door hem van 
weinig belang wordt geacht.

Op Banka komt het mineraal in kleine hoe
veelheden voor in do districten Soengei Sëlan, 
Toboali en Pangkal Pinang (Jaarb. Mijnw. 
1874, I. 37; 1877, I, 98; 1878, I, 101), vergezeld 
door ijzorertsen, hetzij als cement van conglo
meraten of als aanslag op de voegvlakken, 
dan wel als een fijn netwerk in kiezelzandsteen; 
ook vindt men wel grootore blokken (in S. Sëlan); 
mede uit de residentie Riouw wordt door Lens 
mangaanerts vermeld (Nat. Tijdschr. XXXI, 
1869/71).

In Noord-Celebes vond Fennema hot in ando- 
6ietig materiaal in kleine hoeveelheid, terwyl 
Hooze een voorkomen van polianiet beschrijft 
van den heuvel Bësi, 2 K. M. N.W. van Pë- 
ngaron, waar zwarte, groote blokken van 40— 
60 M.# inhoud vooral op den top verspreid 
liggen, doch waar het erts bleek zich niet naar 
do diepte uit te strekken on slechts aan do grens 
van zandsteen en diabaasporfieriet voorkomt 
(Jaarb. Mijnw. 1893, 415).

In do dagzoomen der goud- en zilverhoudende 
gangen van West-Sumatra komt soms een wa
terhoudend mangaanoxydo (wad) voor, dat als 
een aanwijzing op rijk erts wordt beschouwd. 
Naar de diepte toe vindt men echter „rosé” 
mangaanminoralen (Rueb). Op de concessie 
Equator is er zóóveel van aanwezig, dat do 
ontginningszetel Mangani wordt genoemd. Over 
dit voorkomen on den invloed van mangaan 
op het edel metaal zie P. Hövig in Jaarb. Mijnw. 
1912 Verh. p. 87 en J. W. H. Adam in Ibid. 1914, 
Verh. 2e ged. p. 11; ook J. Rueb in Jaarboek 
1914/15 der Mijnbouwk. Voreeniging, p. 229.

MANDÉLING. Zie MANDAILING.
MANDIKI = MËNDIKAI ( mal.). Zie OITRUL- 

LUS.
MANDING. District van de contröle-afdeoling 

Noord-Soemënëp, regentschap en afd. Socmënëp, 
residentie Madoera. Het heeft 3 onderdistricten 
en 39 désa’s. De standplaats van het districts
hoofd is Mandinglaoet gewoonlijk kortweg 
den districtsnaam Manding aangeduid, 
tevens de controleur van Noord-Soemënëp 
gevestigd is. Het is een fraai gelegen plaatsje 
op slechts een 10-tal K.M. van do afdeclings- 
hoofdplaats Soemënëp, 
klimaat.;,; •

MANDIOLI. Eiland van de Batjangroep (zie 
BA/TJAN, sultanaat). De grootste hoogte be
draagt, volgens opgaaf der Siboga-expeditie, 
390 M.

MANDIRANTJAN. District van do contröle- 
afdeeÜng, het regentschap en do afd. Cheribon, 

'met êono uitgestrektheid van 135 KIM.2 Het 
district telt 48 desa’s met 40.000 inwoners, o. w. 
3 Europeanen, 200 Chineezen en 20 Arabieren 
(einde 1905).

MANDIRI (ILI). Een onwerkzame vulkaan 
vlak bij iLarantoeka (Oostkust Flores), 1502 
M. hoog, met twee' toppen, zoodat hij hot ver
moeden wekt een oude dubbelvulkaan te zijn. 
Oouvreur in Tijdschr. Aardr. Gen. 1908 pl. XI; 
Wichmann in ibid. 1891, p. 269 en v. Rheden 
in Jaarb. Mijnwezen 1911. De berg ligt mot de 
Kabalelo on de Lobetobi op één N.O.—Z.W. lijn.

MANDIWOI (daj.). Zie EEKHOORNS.
MANDOR. Landstreek deel uitmakende van de

met
waar

met een aangenaam

*

afdeelingen Pontianak en Singkawang, residentie 
Westerafdeeling van Borneo, besproeid door de 
Mandor of Tërap, een zijtak van de S. Së- 
patah, die Tweer een zijtak is van de rivier 
van Landak; grootendeels heuvolachtig, met 
vruchtbaren bodem, die zich voor verschil
lende cultures'leent; goede rijstvelden worden 
.n het district aangotroffen. Het Iandschap 
leverde eertijds veel goud op. In Mandor 
heeft het zelfbestuur der Chineesche kongsi’s 
het langst bestaan; in 1884 is daaraan echter 
een eind gemaakt en zijn ook do Mandor-Ohi- 
neezen onder direct bestuur gebracht (zie 
KONGSI). Een Chineesche kapitan is als dis
trictshoofd te Mandor gevestigd. De Dajaksche 
bevolking van het Iandschap Mandor werd in 
1916 onder het bestuur van den gezaghebber 
van Mampawa, afdeeling Singkawang, gebracht. 
De naam Mandor is afkomstig van Toeman- 
dhor, van tandhor (tandoer, Jav. = planten) 
met infix oem, dus tuin en wel lusttuin van 
de eerste radja’s van Landak.

MANÈH (atjèh). Zie VITEX PUBESOENS.
MANGAANERTSEN. Natuurlijk voorkomen. 

De oxydische mangaanertsen: pyrolusiet, po
lianiet en psilomelaan, dikwijls „bruinsteen” 
genoemd, ofschoon die naam eigenlijk alleen 
aan eerstgemeld mineraal toekomt, zijn wel do 
meest voorkomende, en voornamelijk zijn het 
de door metasomatoso ontstane ligplaatsen, 
die voor de productie van belang zijn.

Geografisch voorkomen. Het aantal vindplaat
sen van mangaanerts is in Indië vrij groot, 
doch slechts bij uitzondering is aanleiding 
vonden

s

!

1

ge-
om tot werkelijke exploitatie over te 

gaan. Dit is het geval geweest in de residentie 
Djokjakarta, waar de concessies Kliripan (1893):
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is nog zoor weinig bekend. Uit don woordenschat 
en enkele andere gegevens kan men opmaken, dat 
het tot dezelfde taalgroep behoort als het Bima- 
neesch en hot Soomba’sch. Wat het klankstelsel 
betreft, onderscheidt het zich van het Bim. 
onder meer daardoor, dat do eind-medeklin- 
kers betor zijn bewaard gebleven. Omtrent do 
spraakkunstige verhoudingen weet men, dat, 
gelijk in allo talen dezer groep, de oudo vorm
elementen grootendeels verloren zijn, o. a. alle 
suffixon; of en in hoeverre de taal ook door 
nieuw-vormingen het verlorene heeft vergoed, 
gelijk bijv. de beide bovengenoemde talen, kan 
nog niet beoordeeld worden. In de taal kunnen 
nog enkele dialecten onderscheiden worden.

Literatuur: Lijst van eenigo Woorden der 
Manggaraischo taal, door J. W. Meerburg, 
Tijdschr. Ind. T., L. en Vlk., dl. XXXV.

J. 0. G. J.
MANGGÉNG. Een landschap der onderafdee- 

ling Tapafr Toean, afdeeling Westkust van Atjèh, 
geregistreerde mannen, 

staande onder Toukoe Géh, wiens korte verkla
ring dd. 8 Nov. 1900 is goedgekeurd en bekrach
tigd bij Gouv. besluit van 23 Maart 1901. De 
Loeëng Kandéh scheidt het landschap in het 
N.W. van Lhöfr Pawöh-Noord, de Kroeëng 
Pawöh Barö of Batang Pëbaroe in het Z.O. 
van Laböhan Hadji .Vroeger maakte Manggéng 
het Z.ste stuk uit van Soesöh, en Dato6" Beusa, 
de overgrootvader van Teukoe Géh, voldeed 
trouw do Soesöh verschuldigde peperschatting, 
maar zijn opvolgers wisten, gebruik makend van 
de twisten tusschen Soesöh en Blang Pidië, zich 
meer en meer onafhankelijk te maken, tot zij 
ten slotte geheel braken met hunnen opperheer. 
Manggéng gaat sterk vooruit. Door het graven 
van eene draineerleiding dwars door het land
schap, tusschen Soeafr Brambang en Meunasah 
lë Gadéng, is een groote terreinoppervlakte 
geschikt gemaakt voor sawahbouw; en plannen 
bestaan om een kanaal te graven van de Paja 
La^öt naar zee, waarna wederom een groot stuk 
oerwoud in bouwland kan worden herschapen. 
Zie: Bijdragen t. d. T., L. en Vlk., v. N.-I., 
Deel öö (1903) bl. 235.

MANGGIS (mal., jav.), Manggoe (soend)., 
Manggistan (mal.). Zie GAROINIA MAN- 
GOSTANA.

MANGGOPOH. Belangrijke nagri ter Sum. 
Westkust, gelegen aan den transportweg van 
Tikoo naar Loeboek Basoeng. Het dorp komt 
reeds voor in de lijst van Barros (ongev. 1525) 
als „Mancopa”. Tijdens de belastingwoelingen 
in 1908 had hier een verraderlijke overval plaats 
van een kleine militaire pogt, waarbij een offi
cier word gedood. /-{' t p Q V

MANGIFERA CAESIA Jack., fam. Anacar- 
diaceae, Bindjai, Këmang, Këmang badak 
(mal.), Bingloe, (soend.). Tamelijk hooge 
boom, bijna uitsluitend beperkt tot W.- 
Java, daar in do dorpon algemeen aangeplant. 
De boom heeft oen scherp, zeer vergiftig sap, 
dat, op do huid gebracht, hovige ontstekingen 
veroorzaakt. Do wrangzoeto vruchton worden 
ondanks de hoogst onaangoname reuk, gaarne 
door de inlanders gegoten, evenals de jonge 
bladeren. Do gedroogde en geraspte zaden zijn 
een toespijs bij dc rijst.

MANGIFERA FOETIDA Lour. Batjang, höm- 
batjang, mömbatjang (mal)., Bawang (jav.),

Nog moot worden gememoreerd de aanwezig
heid van mangaanknollen in mesozoïscho diep- 
zeoafzottingen van Borneo, Timor en Roti 
(Molengraaff in Verslag der Gewone Vergade
ring der Wis- on Natuurkundige AJdeeling der 
Kon. Akad. v. Wet. to Amsterdam van 30 
Januari 1915, deel XXIII 1058), die ongovoor 
68 % mangaanoxydo on -oxydulo bevatton; 
soms komt dit mangaanerts als platen, banken 
of lagen voor, dio tot 30 centimeters dik kunnen 
worden. Verbeek vond zulke knollen van 1/2 tot 
7 c.M., en ook niervormige concreties en platte 
stukken bij Bebalain op Roti in een jongen mer
gel (Molukkenverslag 326, 393); Molengraaff (1. 
c. 1065), die ze mikroskopisch onderzocht, 
vond ze identiek met de zijne on acht het waar
schijnlijk, dat , ze hier op secundaire ligplaats 
voorkomen. | | fq 6},

MANGANI. Plaats in 'de onderafdeeling Soe- 
liki (Sum. Westk.), zetel van de Mijnbouw Mij. 
Acquator (zie SOELIKI).

MANGANITOE. Een landschap van de onder
afdeeling Sangi-eilanden, afdeeling Menado der 
gelijknamige residentie, (korte verklaring 18 Aug. 
1913), onder het bestuur van een radja met 
zijn mantri’s (zie KANDHAR), gelegen in het 
Z.W. van het eiland Groot Sangi. Een gedeelte 
van het djoegoegoeschap Niampak is voorts 
onderhoorig aan Manganitoe. De voornaamste 
plaats is Manganitoe, do standplaats van den 
radja met den djoegoegoo on een zendeling. 
De plaats is door goede karrewegen verbonden 
met Tarocna, Tamako on Petta, aan de Oost
kust van het eiland gelegen.

MANGGA (mal.), Manggah (soend.). Zie MAN
GIFERA INDICA.

MANGGAR. District van de contröle-afdeoling 
Goeboeg, afdeeling en regentschap Dëmak, re
sidentie Semarang, met eene uitgestrektheid 
van 370 K.M.2 Hot district heoft 4 onderdistric- 
ten en 124 desa’s. Einde 1905 telde het ^ 87.000 
inwoners, waaronder een 50 tal Europeanen en 
ruim 500 Ohineezen. Do hoofd plaats is Boegël, 
een welvarende plaats, zie aldaar. Men vindt 
er één erfpachtsperceel. waarop Inlandsche ge
wassen worden geteeld en do houtvesterij 
Manggar Tëlawa.

MANGGAR. Een van do vijf districten, waarin 
do assistent-rosidentie Billiton is verdeeld; mot 
do gelijknamige hoofd plaats, zetel van hot 
districtshoofd.

MANGGARAI. Landschap op hot W. gedeelte 
van het eiland Flores, afd. Flores, residontio 
Timor en O., onder oon to Reo gevestigd civiel 
gezaghebber. Het omvat do ressorton Reo, 
Labooan Badjo en Todo van hot op Flores ge
logen gebied van hot sultanaat Bima; do sultan 
heeft te Reo een vertegenwoordiger. Hot strokt 
zich uit van 119° 47' tot 121° O.L. aan do N.kust 
(landschap Rioom), terwijl do Wai Meseh 
(ongovoor 120° 37' O.L.) als grens aan do Z.kust 
wordt aangogoven. To Reo worden veel paardon 
uitgovoerd.

Manggarai is verdeeld in dalooschappon, dio 
gesplitst zijn in onderdooien, bestuurd door 
kraëngs; (leze onder-dalooschappen zijn weder 
in onderdeden verdeeld, dio onder galarangs 
gesteld zijn. Do invloed der hoofden berust 
geheel op hunne persoonlijkheid. Zie verder 
FLORES.

MANGGARAISCH. Van het Manggaraisch

■

Y

met uit. 1915 916
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LÈH (KÈMPHEUNG) (mad.). Zio MIOHELIA 
VELUTINA en M. MONTANA.

MANGLIETIA. Zie MAGNOLIA.
MANGOENAN. Complex van zoutdopöt-pak- 

huizen (etablissement) in hot zoutland Boendër,. 
nabij do hoofdplaats Pamëkasan, afdeeling on 
regentschap van dien naam, residentie Madoera. 
Het gedeelte van het zoutland, alwaar zich dit 
etablissement bevindt, wordt gewoonlijk ook 
met den naam Mangoenan aangeduid. Eenigo 
jaren geleden werd to Mangoenan een gouver- 
nements-zoutverpakkingsfabriek gebouwd, maar 
deze is nooit in werking geweest en geleidelijk 
weer afgebroken. Het zout wordt naar de fabriek 
te Kalianget vervoerd en aldaar verpakt. Het 
etablissement is door een zijlijntje van de Ma- 
doeratram met de hoofdlijn Pamëkasan — Soe- 
mënep—Kaliangöt verbonden. - 

MANGOENRE

Limoes (soend.). Een vrij hoogo boom, 
meest aangeplant voorkomend, in W.-Ja
va ook in het wild. Het sap uit den stam 
veroorzaakt op de huid eenc ontsteking. De 
rijpe vruchten rieken sterk naar terpentijn en 
worden door do inlanders gegeten; in onrijpen 
toestand veroorzaken ze echter een ontsteking 
van do mondholte.

MANGIFERA INDICA L. Ampëlam, Mëm- 
pëlam, Mangga (mal.), Palam (minangk. 
(mal.), Pëlem (JAV.),Boowah, manggah (soend.), 
Amplëm (bal.). Bekendo vruchtboom, meest 
Mangga genoemd, in den gehcelen Archi
pel algemeen gekweekt; ook buiten Azië overal 
in de tropen aangeplant. Boom met dichte 
ronde kroon, en smalle, leerachtige bladeren. 
Een groot aantal verschillende vormen zijn 
bekend; wellicht zijn het ondersoorten. De 
eironde, groene of gele vruchten hebben een 
oranjekleurig, vezelig vruchtvleesch onder een 
vrij dunne schil en rondom een groote platte pit. 
De onrijpe vruchten worden algemeen gebruikt 
om in te leggen of tot moes te koken; do rijpe 
worden rauw gegeten. De kwaliteit van de ver
schillende soorten loopt sterk uiteen. Sommige 
zijn wegens den sterken terpentijnsmaak bijna 
oneetbaar, andere (o.a. die van Choribon) zijn 
buitengewoon in aanzien en zeer lekker. Onrijpe 
mangga’s worden op Chutney verwerkt. Het 
hout is niet bruikbaar. Uit de bast maakt men 
een afkooksel, waarmede vlecht materiaal groen 
gekleurd kan worden. De jonge bladeren van 
sommige variëteiten worden door de inlanders 
bij de rijst gegeten.

MANGIFERA ODORATA Griff. Koewèni, 
Kwèni (jav.), Kawèni Kabëmbëm, Bëmbëm 
(soend.). Groote boom, door de inlanders 
vaak aangeplant om de vruchten, die in 
rijpen toestand worden gegeten. Ze smaken 
en rieken sterk naar terpentijn, doch ook 
Europeanen gewennen aan den smaak en 
vinden ze lekker. De onrijpe vruchten hceten 
pakèl (jav., soend.), de zaden ervan zijn 
een inlandsch geneesmiddel. Het scherpe sap 
uit den stam is bij de inlanders zeer ge
vreesd.^/-

MANGIR (jav.). Zie GANOPHYLLUM.
MANGKAI. Eilandje, behoorende tot de Anam- 

bas eilanden, benoorden Djëmadja. Daarop werd 
in 1910 een reeds op dertig zeemijlen zichtbaar 
kustlicht geplaatst. Zie POELAU TOEDJOEH.

MANGKOE (jav.) beteekent „op den schoot 
hebben, dragen, houden” en figuurlijk: „iets 
onder zich of onder zijn beheer hebben”, zoo- 
dat b.v. de titel van den Sultan van Djokjakarta 
M a n g k o e Bo’cwana of Amangkoe 
Boewin a (zie aldaar), eigenlijk „die het heelal 
op zijn schoot draagt”, zeggen wil; beheerscher 
van het heelal. Mangkoe Nëg&ra — be
heerscher van het rijk — is de titel van een te 
Soerakaxta gevestigdon prin6, die van den Soe- 
soehoenan onafhankelijk is en een eigen gebied 
bestuurt (zie VORSTENLANDEN); Mang
koe Boemi — beheerscher van liet land — 
was de titel van een inlandschen prins, die in 
1765tot Sultan van Djokjakarta verheven werd. 
Zie JAVA, geschiedenis, blz. 203. De rijksbe- 
stierder of Jang di përtoewan moeda van Siak 
voert den titel Mangkoe Boemi.

MANGKOWAN (jav.). Zie MYRICA. 
MANGLI (jav.), MANGLID (soend.), MANG-

■

DJA. Contróle-afdeeling van de 
afdeeling Tasikmalaja, residentie Preanger-Re
gentschappen. Vroeger was de gelijknamige 
plaats de hoofdplaats der afdeeling Soekapoera- 
kolot, welke thans grootendeels gevoegd is bij 
de afdeeling Tasikmalaja yrr//-?<'/

MANGOLI. Eiland behoorende tot do Soela- 
eilandcn, afdeeling Batjan, residentie Ternate 
en Onderh.Het is 104 K.M. lang en gemiddeld 12 
K.M. breed, de grootste hoogte bedraagt volgens 
Verbeek 750 M., volgens de Siboga-expeditie 
1040 M. Gelegen tusschen de eilanden Lifama- 
tolla en Taliabo, is het van Taliabo door straat 
Tjapalocloe en van Lifamatolla door de straat 
van dien naam gescheiden.

MANGRAS. Zie ELEUSINE.
MANGROVE (of vloedbosch) Plantenforma- 

tie van de tropen, bestaande uit boomen of 
heesters, die adaptaties vertoonen aan het 
leven in een sterk zouthoudenden slijkbodom.. 
De mangrove heeft vaak het uiterlijk van een 
bosch; soms ook is ze een heesterachtige for
matie of bestaat ze uit kleine boschjes. Of
schoon do mangrove over de geheele aarde,, 
wat do soorten aangaat, die haar samenstel- 
len, een groote gelijkheid vertoont, kan men 
toch twee scherp gescheiden gebieden herken
nen, nl. een Oostolijk gebied, dat zich uitstrekt 
van Oost-Afrika over Azië naar Australië en

i

l

:

:

Mikronesië en een Westelijk gebied, dat de 
West-Afrikaansche en Amerikaanschc kusten 
omvat. Het aantal plantensoorten, dat een 
mangrovebosch samenstelt, is betrekkelijk niet 
groot. Het is nog het grootst in de Oostelijke 
Mangrove, die rijker aan vormen is, dan de 
Westelijke, en vooral in Achter-Indië en den 
Indo-Australischcn Archipel goed ontwikkeld 
is. Tot do typische planten behooren vooral 
vertegenwoordigers van do familie der Rhizo- 
phoraceeën als: Rhizophora conjugata en Rh. 
mueronata, Ceriojta Candolleana en C. Rox- 
burghiana, Kandclia Rheedii en verschillende 
soorten van Brugieru. Verder treft men er 
Combrctaceeën aan (2 soorten van Lumnit- 
zera), Lythraceeën (Sonneratiacceën) nl. een 
3-tal Sonneratia-soorten, Meliacoeën (Carapa), 
Myrsinacocën (Aegiceras), Verbcnaceeën (Avi- 
cennia), Acanthaceeën (Acanthus ilicijolius) en 
vaak nog een aantal begeleidende planten als 
de Nipahpalm. Het verst in zee staan de Rhizo- 
phora’s met hunne lucht wortels, die men wegens, 
hun uiterlijk ook wel steltwortels noemt. Ze 
komen op een vrij groote hoogte boven dem

;
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rubber”). Hoowol de hoedanigheid van het 
caoutchouc uit do in Indië gekweekte hoo
rnen] zeer goed was, is do opbrengst onvoldoende 
gebleken. Do bladorcn geven bij destillatie 
blauwzuur on aceton. Reccnto berichten over 
de cultuur van don caoutchoucboom Alanihot 
Olaziovii komen voor in Toysmannia 1898, bl. 
296 en 342. Zie artikel CAOUTCHOUC.

MANIHOT UTILISSIMA Pohl. Oobi kajoo 
(mal.). Hoewi dangdeur, Sampeu, (soend.), Bo- 
din, Katéla djéndral, Kaspé, katéla pohoeng 
(jav.), en vele andere namen. Bekende plant 
uit Brazilië, overal als Cassave gebruikt, wegens 
het zetmeelgchalte der knolvormige wortels. 
Zie OEBI KAJOE.

MANILA (BOENGA) (mal. mol.). Zie TA- 
BERNAEMONTANA CORONARIA.

MANILA-COPAL. Zio AGATHIS.
MANILLAHENNEP (Kofo). Deze vezelplant 

Musa textilis wordt eerst sedert betrekkelijk kor
ten tijd op Java aangeplant. Het aantal onderne- 
mongon is evenwel gering en schijnt zich niet 
uit te breiden.

De vezel wordt op de markt mindor beoor
deeld dan de Philippijnsche hennep.

Do uitvoer van Java bedroeg in:

grond uit den stam te voorschyn, on groeien 
na horhaaldo vortakking mot eon bocht naar 

■don bodem. Zo hebben het voordeel, dat zo 
do plant over oen groot opporvlak in don wec
ken bodom bovestigon, waardoor bij vloed do 
golfslag haar niet kan losslaan. Maar bovendien 
zijn do wortels in hot bezit van inwendige hol
ten, die eenorzijds met do buitenlucht com- 
municeeren, andorzijds in verbinding staan met 
holten in de ondcraardsche gedeelten van do 
wortels, zoodat deze van zuurstof worden 
voorzien, welke voor do ademhaling noodig is, 
on dio in den modderbodem bijna geheel ont
breekt. Een andere aanpassing aan de bijzon
dere levensvoorwaarden is do zg. „vivipario”, 
hot verschijnsel, dat do zaden reeds ontkiemen, 
terwijl yzo nog in den vrucht aan den boom 
zitten./Uit do vruchten komt dan een lang 
knotsvormig deel te voorschijn, dat cenigo 
decimeters lang kan worden en dat aan zijn 
naar don bodom gekeerd gedeelte den kiem- 
wortel draagt, terwijl de zaadlobben in do 
vrucht verscholen blijven. Na oenigen tijd valt 
deze kiemplant uit do vrucht en komt in don 
bodem terecht, waarin alleen het onderste deel 
mot don kiemwortel blijft steken. Er ontstaan 
dan spoedig bij wortels, die de plant vasthech
ten, terwijl de stengel mot bladeren zich vorder 
gaat ontwikkelen. Op deze wijze wordt voor
komen, dat de kiemplant in den modder ver
stikt, wat zeker hot geval zou zijn, indien hot 
zaad ongekiemd van den boom viel. Dergolijko 
verschijnselen van vivipario komen ten deolo 
ook bij de andere mangroveplanten voor, zoo 
bij Aegiceras, welker kiomplanten veel kloinor zijn, 
dan dio van Rhizophora en gokromd, bij Avi- 
cennia (zie aldaar), bij Ceriops, Brugiera on 
Kandelia. Steltwortels komen behalve bij Rhi
zophora alleen voor bij Acanthus. De andero 
mangroveplanten, dio overigens verder land
inwaarts voorkomen, hebben ton deolo zg. 
adomwortels of pneumatophoron. Dit zijn wor
tels, dio horizontaal onder do oppervlakte van 
don bodom voortgroeion on of vertikaal naar 
boven grooiondo zijtakken afgovon (zooals Avi- 
connia o. a.) of zich hier en daar knievormig 
naar boven ombuigen, zoodat dezo knieën bui
ten den bodom uitstokon (Brugiera). Deze 
boven den grond groeiende stukken hobbon 
luchtkanalen, die mot do buitenlucht communi- 
ceeron on do in do slijk liggende doelen van hot 
wortelstelsel van lucht voorzien. Tot do grootste 
hoornen van do Mangrovo behoort Brugiera 
gymnorrhiza. Do andoro mangroveplanten zijn, 
mot uitzondoring van Rhizophora conjugata, 
kleine boomen of heesters. Sonneratia acida 
en Aviconnia officinalis vormen hier en daar 
aaneengesloten bosschen; do andoro soorten 
komen moer verspreid voor. Mangrovo kan 
men in Indië aan bijna allo lage stranden aan
trof fon, waar zich slib afzot. Algemeen dus aan 
do Noordkust van Java, terwijl zich in stille 
bochton, aan do Zuidkust bv. in do Kinderzoo 
bij Tjilatjap, do mangrovo buitengewoon weel
derig ontwikkelt. Ook do andoro eilanden van 
don Archipel dragon aan do kust zeer algemcon 
Man gro vebosschon.

MANIHOT GLAZIOVII Muil. Arg., fam. 
Euphorbiaceae. Een caoutchouc-loverondo boom 
iut Brazilië, mot hand vormig ingesneden bla- 
doron, op Java proefsgowijzo ingevoerd („ceara-

■
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1912 1913
Landen v. bestomming

(Kilogrammen.)

Nederland en order
Engeland .............
Duitschland .........

142.537
10.158
12.800

231.316
360

:
Totalen 165.495 231.676

'
Afscheophavons waren:
Tandjong Priok ....
Soera baja ...................
Banjoewangi...............
Probolinggo ...............
Tjilatjap ...................

10.775
12.800

105.638
16.442
19.840

5.428

184.088
13.420
28.740

/
Literatuur : Verslag van het Vozolcongres/ 

gehoudon to Soerabaja van 3—8 Juli 1911.
MANIMPAHOI. District der onderafdeeliiig 

Sindjai, afdceling Bonthain, gouvernement Ce- 
lebos en Ondorhoorigheden.

MANINDJAU. Oudo vulkaan ton W. van do

I

hoogvlakto van Agam, ton N.W. van den tweo- 
ling-vulkaan Singgalang-Tandikat. Zijn mantel 
is zoo nauw mot zijn nabuur verbonden, dat 
slechts eon pas van 1325 M. boven zee den Sing- 
galang van hom scheidt. Na het instorten van 
don top van dozen rousachtigen vulkaan, met 
zijno krators, bleef oen steil ringgoborgte over 
van olliptischon vorm, dat mot eon grooto as 
van 23 K.M. on eon kleine van 11 K.M. lengte 
een diepe kom van ongeveer 100 vierk. K.M. 
volkomen insluit. Het lieflijke, stille 
van Manindjau (Danau) is do bodom van dio 
kom; zijn waterspiegel ligt 459 M. boven do 
zoo, do lengto is 16.6, do grootsto broedt© 8 
K.M. Vroogor moot hot wator 50 M. hooger 
gestaan hobbon; de afwatering van het moor, 
do Antokan (zio aldaar), dio zich door eon kloof 
in hot W.lijk randgoborgto eon uitwog naar het

■
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eiland bewesten Ce ram on do N.O. punt van 
Boeroo. Deze, bestaat bewesten hoek Pola eerst 
uit rizoplioren, wordt dan rotsig en is bezuiden 
dien hoek laag met achterliggend bergland. 
De straat verbindt de Molukkenpassage mot 
do Banda- en Arafoerazee. Aan do Westkust 

Manipa ligt het steile, hooge, rotsige ciland-

laagland aan de Westkust gebaand heeft, groefdo 
haar bedding voortdurend diopor, zoodat do 
waterspiegel lagor en het meer kleiner is gowor- 
den, waardoor strooken land beschikbaar kwa
men tor bewoning en bewerking. Tegen den 
700 M. hoogen O.lijken borgrand kruipt in 43 
zigzags een rijweg op, die do nagri Manindjau, 
aan den O.lijken meeroover, verbindt met Ma
toor (1039 M.) on do hoogvlakte van Agam 
(Fort do Koek). Bij de nagri Manindjau zijn 
enkele warme bronnen, welker water genezendo 
kracht heeft voor eenigo huidziekten.

Het meer met zijn randgebergte levert een bui
tengewoon natuurschoon op. Vooral is het pa
norama schoon, dat men geniet op het punt 
Poentjak Boekit aan den O.lijken bergrand, 
waar men het meer 700 M. diep aan zijn voeten 
ziet liggen, terwijl in het Z. en O. de machtige 
Singgalang-Tandikat en do Marapi oprijzen, 
en de laatste zijn zachtglooienden vruchtbaren 
voet naar het N. laat doorloopen tot het gril
lige kalkgebergte van Kamang (zie OUD AGAM).

MANINDJAU. Onderafdeeling der afdceling 
Agam van do residentie Sum. Westkust met 
gelijknamige hoofdplaats, standplaats van een 
Controleur, aan den O.lijken oever van het 
meer van Manindjau; zij grenst in het W. aan 
de zee. Behalve het Manindjaumeer en zijn 
omgeving, uitmakende het district Danau, be- 
hooren tot deze onderafdeeling het teD O. van 
den meerrand gelegen district Matoer, en het 
district Looboek Basoeng (zie aldaar), tusschen 
het meer en do zee gelegen. Van Manindjau 
loopt do bij den vulkaan beschreven weg naar 
de bovenlanden, welke zich te Matoer (14 K.M. 
van Manindjau) splitst in een weg naar Fort 
de Koek (15 K.M.) via Pantar en een weg via 
La wang naar Palëmbajan (21 K.M.) en verder 
naar Sipisang (12 KLM.) aan den transport weg 
van ForF de Koek naar Looboek Sikaping. 
Verder loopt van Manindjau nog een' rijweg, 
Noordelijk om het meer buigend naar do af
watering, de Antokan, en deze rivier volgend 
naar Looboek Basoeng (27 KLM.) en Tikoe aan 
zee, nog ruim 21 K.M. verder. De voornaamste 
plaatsen zijn, behalve do hoofdplaats: Matoer 
(zie aldaar), Loeboek Basoeng en Tikoe, alle 
met belangrijke markten. Do onderafdeeling 
levert in het hooge, bovcnlandsche gedeelte 
sakar (rietsuiker), koffie en cassia op, in de 
benedenlanden copra. '

MANIPA. Eiland te6 Westen van het eiland

van
je Soeanggi, waai op een lichttoren staat, zoo
dat do straat ook des nachts voilig te bevaren 
is. De stroom langs Boeroe loopt in beide moes
sons meestal om do Noord, die langs Manipa 
trekt in den N.W. moesson veelal om de Zuid
en is in den Z.O. moesson om de Noord minder 
sterk dan die langs Boeroe. In de straat heeft 
men zware buien en in den N.W. moesson dik
wijls een woeste golfslag. Zie Zeemansgids deel VI.

MANIPI met TOEROENGAN. District der on
derafdeeling Sindjai, afdceling Bonthain, gou
vernement Celebes en Ond.

MANIS DJANGAN (jav.). Zio CINNAMO- 
MUM BURMANNI.

MANJAOER. Naam op Doréh (N.-Guinea) 
'voor eene Papegaai-soort, Lorius lory, op 
Hattam Ocjara. Lorius cyanauchen heet op 
Ansoes Oejoi.

MANJAPAÉT. Onderhoorigheid van Langsa. 
(Zio aldaar.)

MANJAR (.iav., soend. ). Zie WEVERVOGEL.
MANJOENG (jav., batav. mal.). Zio VAL

LEN.
MANNA (MANAK). Afdceling van de residen

tie Benkoelen met gelijknamige hoofdplaats aan 
den Indischen Oceaan, ten N. grenzende aan 
Sëloema en ten Z. aan Kauer (grensrivier Sö- 
randjangan). De oppervlakte bedrao.gt 2107 
K.M.2, do bevolking ruim 32.000 inwoners, 
waaronder 15 Vreemde Oosterlingen en enkele 
Europeanen. Do afdeeling bestaat uit de inar- 
ga’s: Anak Goemai, Tandjong Ra ja, Vil Poe- 
tjoekan, Oeloo Manna llir, Ocloe Manna Oeloe, 
Manna llir, Pasëmah Oeloe Manna Oeloe, Anak 
Loeboek Sirih, Annkdocsoen, Tinggi, Kcdoerang, 
Padang Goetji, Këlam en zelfst. pasar Manna. 
De voornaamste rivieren dezer afdceling zijn, 
van N. naar Z.: de Pino, Manna, Bëngkë- 
nang, Këdocrang en Padang Goetji-rivieron, 
alle ontspringende op do Westelijke hellingen 
der Barisan. Hiervan is do Manna, die van do 
Goenocng DÖmpo komt, do grootste. Aan do 
Westelijke helling van dezen vulkaan ligt een 
329 K.M.2 grooto vallei, de Pasëmah Oeloo Manna, 
die in 1866 bij Benkoelen ingeJijfd werd, en voor
dien behoorde tot de onafhankelijk Pasömah- 
landen.

De voornaamste plaatsen zijn in hot algemeen 
do pasirahdoesoens; druk bezochte weekmark
ten worden gehouden te Pasar Manna, Toengkal, 
Doerian Sëginim, Këdoerang, Masat en Tandjoeng 
Sakti. Pasar Manna werd gedurende cenige jaren 
eenmaal in do tweo maanden door een boot 
der Kon. Paketvaart Mij. aangedaan, doch 
sinds een paar jaar is dat gestaakt, wegens do 
moeilijke reed o. Een weg naar Pagëralam in 
Palembang zal do afdeeling weer eenigszins 
uit haar isolement opheffon. Voor bevolking, 
landbouw, enz., zio onder BENKOELEN. 
Op 9 Februari J914 had in deze afdeeling to 
Mandi-Angin een plechtigheid plaats, welke 
slechts ongeveer eeris in do honderd jaar voor
komt en tot doel heeft do geesten to smeeken 
dat aan de onbehoorlijke gedragingen der be-

.<*
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Ceram op 3° 15' Z.B. en 127° 40' O.L., behoo- 
rende tot de onderafdeeling West-Ceram, af
deeling Ceram, residentie Amboina. Het eiland 
is ongeveer 20 K.M. lang on heeft eene opper
vlakte van ^ 80 K.M2. De grond is hcuvel- 
achtig (de grootste hoogte bedraagt ^ 600 M.) 
en levert veel sago op. Eertijds behoorde hier 
de nagelcultuur tot do middelen van bestaan, 
maar do gewelddadigheden der O.I.Comp.in 1651, 
zie MOLUKKEN (geschiedenis), 
oorzaak, dat de bevolking verarmde en ver
minderde. In 1667 werden do eerste christenen 
gedoopt, doch het Christendom maakte slechts 
geringen voortgang, zoodat op hot einde der 
vorige eeuw op eene bevolking van ^ 800 zielen 

. slechts 100 christenen worden aan getroffen. 
MANIPA STRAAT) is de 25 K.M. broedo, 

bijzonder diepe en volkomen schoono
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tusschen het hcuvclaehtige Manipa, bet uiterste



671MANNA (MANAK)—MANTANG (ORANG).

Do Tji Manock is in do Indischo administratie 
bokoiul, omdat zij do Oostelijko grens vormt der 
particuliere landerijen, welke aan hot daarvoor 
vastgcstcldo reglement zijn onderworpen (zie 
PARTICULIERE LANDERIJEN).

MANOEK KASO. Soendaneesche naam voor 
oen vogel, Timalia pileata van Java; deze is 
van boven grijsbruin, roodbruin op den kop, 
van onderen wit met zwarte streepjes. Hij be
hoort tot de Timaliiceae.

MANOEK MANJEUSEUP of -panjeusetjp = 
zuigende vogels, naam voor Honingvogels bij 
de Soendaneezen. Tot do Honingvogels be- 
hooron: Aelhopyga iemminckiiy op Surna- 
tra Söpah-pootri genoemd, Leptocoma hasseltii 
aldaar Tjötjap genaamd. Aelhopyga jlavostriata 
heet op Celobes Kios-raa. Op de Aroe-eilanden 
wordt Cyrtostomus jrenata Simsim genoemd; 
C. zenobia heet op do Kei-eilanden Sowsi, op 
Goram Ossoegil. Op Doréh, N.-Guinea, is 
Ngarpis een collectiefnaam voor Nectaribia- 
80ortcn. Aethopyga siparaja heet op Sumatra 
Sipa-raja (wellicht juister: sëpah-radja). Eene 
andero Honingvogel-soort, Arachnothera chry- 
sogenys heet aldaar Sëpah djantoeng. Cyrtos- 
tomus Solaris wordt op Timor Koepang Boe- 
roeng dalima genoemd, doch op West-Timor 
Kolo-natoenas, een naam ook aan een op 
Timor voorkomenden Honingzuiger, Myzo- 
tnela vulnerata, gegeven. Zie HONINGVO
GELS.

MANOEK TJATJING. Soendaneesche naam 
van een grondlijstersoort, Geocichla rubecula; 
deze uitsluitend op Java voorkomendo soort 
is blauwgrijs met oranjebruine kop, borst en 
buik. Manoek tjatjing këtjil is do inlandsche 
naam bij Batavia voor een vliegen van gersoort, 
Cyornis banyomas, blauw van boven en roodbruin 
van onderen, die in het Soendaneesch soeling 
heet.

volking voorgoed oon oindo moge komon. 
Zij werd beschreven door J. H. Juda in do Bijdr. 
T., L. en Vlk. dl. 70 (1915) pag. 650.

Literatuur : Kath. Missiën, 21o Jaarg. p. 115, 
29o Jaarg. p. 66 on 74, 19e Jaarg. p. 67; Ber. v. 
d. St. Claverbond, Jaarg. 1893, p. 24, 1901, I 
p. 48, 1903, I, p. 35; III, p. 39; en Studiën op 
Godsd., wetensch. en letterk. geb., 23o jaarg., 
36o dl.,
(rëdjong’s) uit do afd. deelde mede Holfrich, 
T. Bat. Gen. XXXVII (1894) bl. 65y£/V -

MANO OHOETA (Celobes). Zie AJAM.
MANOE (Tornatc). Zie VLEERMUIZEN, 

VRUCHTENETENDE.
MANOEK. Vulkanisch eilandje in do Banda- 

zee, 260 M. hoog, bestaande uit een afgeknotten 
kogel, met een topkrator, waaruit, volgons 
Junghuhn (Java III 1237), vroeger door Chi- 
neezon veel zwavel word gehaald; aan do West
zijde is nog een solfatare zichtbaar; erupties 
zijn niet bekend (Verbeek, Molukken verslag, 
578). Het eiland is bewoond door duizenden zee
vogels, dio de lava met witte uitwerpselen over
dekken.

MANOEK (TJI) of RIVIER VAN INDRA- 
MAJOE. Rivier op West-Java. Zij ontspringt 
op het zadel (1330 M.), tusschen don Papandajan 
en hot Zuidelijk daaraan grenzend gebergte, 
gaat eerst Oostwaarts on doorstroomt daarna in 
N. richting het plateautje van Tjikadjang, 
ruim 1200 M. hoog, tusschen deze gebergten en 
don Tjikorai. Noordwaarts naderen de hellingen 
van Papandajan en Tjikorai elkaar zoo dicht, 
dat do Tji Manoek een diep, steilwandig dal 
heeft moeten ingraven. Zij verlaat dit bij Ba- 
jongbong, buigt om den voet van den Tjikorai 
heen, heeft daar nog eens een diepe inschuring 
en begint dan te Garoot, met sterk toegenomon 
breedte, den loop over het hoogdal van Garoet 
(zio GAROET). Eerst stroomt zij daarover 
zonderzichin te snijden, maar meer Noord waarts 
begint de kloofvorming opnieuw, eerst nog zon
der grootc diepte. Aanzienlijk wordt deze, waar 
de rivier liet plateau verlaat in de nauwe, sombere 
kloof van Tèndjolaoot, 7 K.M. lang. Het smal
ste, middelste deel, van een half uur gaans lengte, 
is 300 M. diep en heeft zeer steile wanden. Even
als het plateau van Bandoeng beschouwt men 
het hoogdal van Garoet als een voormalig meer. 
Hot middendeel daarvan is echter bedekt met 
honderden kleine heuveltjes, ontstaan uit berg- 
stortingen van don Goentoer, door diens uit
barstingen veroorzaakt. Na uit do kloof ont
snapt te zijn, stroomt do Tji Manoek over het 
plateau van Darmaradja (290 M.) en porst zich 
dan opnieuw in een eng dal, door hotNoordelijko 
tertiaire kotongobergto. Dan bevindt zij zich 
aanvankelijk in oeno vlakte, komt dan weder 
in een heuvolachtig terrein, waar zij W. do Tji 
Pèlès opneomt, en stroomt daarna naar do gren
zen van Clicribon, waar zij zich bij Karang Sam- 
boong of Tomo mot do Tji Loetoong vereenigt 
on van daar tot hare monding door do laagvlakte 
haren loop voortzot, ton slotte een uitgestrekto 
delta vormend. Van Karang Samboong is zij voor 
grooto prauwen bevaarbaar, maar do scheep
vaart is thans alleen van betookonis meer beno- 
donwaarts, voornamelijk voor don uit voer van 
rijst (zio INDRAMAJOE). Bij don hoek van 
Indramajoo stort zij zich mot twee armen 
in zee.

i156, 253, 358 on 448. MinnolicdcrenP- -
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MANOEKWARI. Hoofdplaats van de af- 
deeling Noord Nieuw-Guinea, welk gebied res- 
sorteert onder de residentie Ternate en Onder- 
hoorigheden. (Zie DORÉen NIEUW-GUINEA).

MANONDJAJA. District in de afdeeling Ta- 
sikmalaja, residentie Preanger-Regentschappen 
met drie onderdistricten en 32 desa’s en gelijk
namige hoofd plaats, vroeger de hoofdplaats van 
het regentschap en van de afdeeling Soekapocra, 
in 1901 als zoodanig vervangen door Tasik- 
malaja (zie aldaar). £,\ ' ~

MANOWA (soend.), MANOEWA, MANOWA 
(jav.). Zie ANONA RETICULATA.

MANSINAM. Papoesche kampong op het 
eilandje Manasbari, dat gelegen aan den N.W.- 
lijken ingang dor Gcelvinkbaai, onmiddellijk 
ton Z. van Manoekwari, de gewone aanlegplaats 
is van allo schepen, die voor het drijven van 
handel do Noordkust van Nieuw-Guinea bo- 
zoekon. Men vindt er don oudston Zendingspost 
mot eon kerkje en school en in do omgeving 
dezer gebouwen wonen eenigo opkoopors, zet
bazen van Ternataanscho handelaren, die hier 
do ingeruildo producton ter latere vorzending 
opzamelen. Een hondordtal dor in dezo 
paar aangrenzondo kampongs wonondo Papooa’s 
zijn tot hot Christendom overgegaan, maar heb
ben niettemin nog voel van hunno vroegere 
gebruikon behouden. ; -

MANTANG (ORANG). Zie ORANG MAN
TANG.

en eon

ü
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doorboord wordt. Do pharynx zet zich voort in 
hot korte darmkanaal, dat in de cloacaholto 
uitmondt. Vele Asoidiën zijn solitair, vormen dus 

kolonies. Deze solitaire Ascidiën zijn dik-

MANTÉGA (KÈMBANG). (soend.), Kömbang 
mantéga (jav.). Zie TABERNAEMONTANA 
CORONARIA.

MANTELDIEREN (Tunicata). Een hoofdaf- 
decling van het dierenrijk, gekenmerkt door het 
bezit van een dikke huidafsclieiding (testa), die 
het dier als een mantel omgeeft. De mond of in- 
gestieopening voort in het voorste deel van den 
darm, dat den naam van pharynx draagt endoor 
kieuwspleten doorboord wordt. De spleten voe
ren bijna altijd in een afzonderlijke ruimte (peri- 
branchiale ruimte, cloaca), die door do egestie- 
opcning naar buiten uitmondt en waarin ook 
de anus en de geslachtsklieren uitmonden. Do 
vcntrale zijde van den pharynx is een goot vor
mige slijmklier (endostyl), terwijl aan do rug
zijde van den pharynx de hersenzenuwknoop 
ligt. Het ademhalingswatcr, waarin kleine voed- 
seldeeltjes zweven, treedt door de in gestie- 
opening naar binnen, passeert de kieuwspleten 
en gaat door de egestieopening weer naar 
buiten.

De Tunicaten zijn bekend om hun ver
wantschap met de Gewervoldo Dieren. In 
larvalon toestand bezitten zij een staart met 
ruggemerg, chorda dorsalis en rudimentairen 
darm.

Alle Manteldieren leven in zee. In den 0.- 
Indischen Archipel zijn alle 3 klassen (Appen- 
dicularia, Ascidiacea, Thaliacea) rijkelijk verte
genwoordigd.

De Appendicularia zyn kleine, planktonische, 
doorschijnende vormen, wier lichaam in romp 
en staart verdeeld is, welke laatste in tegenstel
ling met andere Manteldieren gedurende hot 
geheelo leven bestaan blijft. Het aantal kieuw
spleten bedraagt slechts één paar, dat rechtst reeks 
naar buiten uitmondt. Uit een biologisch oog
punt zijn de Appendiculariën zeer merkwaardig 
door het bezit van een geleiachtig huisje, een 
afscheiding van de opperhuid, die aanvankelijk 
direct tegen het dier aanligt, maar dan opzwelt 
en het dier geheel kan inhullen. Dit huisje is 
dan heel veel grooter dan het dier. Het bezit 
een zeer ingewikkelden bouw en kan voorzien 
zijn van oen filtreerinrichting voor het zeewater, 
die aan grootere deeltjes het binnendringen in 
het huisje belet, en van een vangapparaat, waar
in de zeer kleine organismen, waarmedo de Ap- 
pondiculariën zich voeden, teruggehouden wor
den.

geen
wijls van eene aanzienlijke grootte (1 d.M. en 
moer) en hebben veelal een cylindrische gedaante. 
Andere Ascidiën vormen kolonies door knop- 
vorming. Dc individuen van zulke kolonies zijn 
klein on meestal door de gemeenschappelijke 
testa ingehuld. Deze kolonies zijn zeer verschil
lend van vorm, kunnen bv. allerlei andere voor- 
werpon beklecden.

De Indische Archipel is zeer rijk aan Ascidiën. 
De Siboga-expeditie verzamelde niet minder dan 
219 soorten (153 nieuwe), die grootendeels in 
ondiep water leven, maar waarvan sommige 
tot hot abyssalc benthos (zie aldaar) behooren, 
zooals bv. Guleolus annulatws, die op een diepto 
van 1994 M. verzameld werd.

De 3o klasse der Manteldieren wordt gevormd 
door de tot het plankton behoorendo Thaliaceën, 
die grootendeels glashelder zijn en mot een dikke 
testa bekleed, terwijl in- en egostioopening 
aan dc tegengestelde uiteinden van het lichaam 
te vinden zijn. Door samentrekking van spieren 
stooten zij het zeewater met kracht uit do eges
tieopening, waardoor zij zich voortbewegen. Do 
Thaliaceen bezitten zoowel geslachtelijko als 
ongeslachtelijko voortplanting en daarmee ge
paard gaande generatiewisseling. Vooral in het 
plankton der warmere zeeën komen zij veelvul
dig voor; ook in den Indischen Archipel loven 
verscheidene kosmopolitische soorten.

Men verdeelt de Thaliaceën in 3 orden: Py- 
rosomata, Cyclomyaria, Desmomyaria. Eerstge- 
noemden vormen holle, cylindrische kolonies, 
die aan hot eene uiteinde open, aan het andere 
gesloten zijn. De individuen zijn in één laag in 
do gemeenschappelijke testa ingohuld; dio do 
holte bekleedt. De Pyrosomen zijn bekend door 
hun sterk lichtgevend vermogen. Van het ge
slacht Pyrosoma verzamelde do Siboga-expeditie 
in den Archipel 3 soorton, terwijl van Cyclo
myaria 4 soorten werden aangetroffen. Van 
laatstgenoemde groep is het geslacht Doliolum 
hot meest bokond om zijn ingewikkelde genera
tiewisseling. Do soorten van dit geslacht zijn 
kleine glasholdoro tonnetjes evenals do Des- 
momyaria (Sulpa), dio echter eon aanzienlijke 
grootte kunnen boroikon. Van het geslacht 
Sal-pa verzamelde do Siboga-oxpeditio 15 soor
ton. Ook in don Archipel zijn Salpcn-oxomplaron 
in hot plankton soms zoo talrijk, dat zo daarvan 
het voornaamsto bestanddeel uitmaken. Do 
bekendo gonoratiewisseling van dit geslacht 
bestaat daarin, dat uit het ei zich do afzonder
lijk lovende (solitairo), geslachtsloozo Salp ont
wikkelt, dio door knopvorming talrijke geslachts- 
dieron voortbrongt; deze zijn tot een keten vormi
ge kolonio veroonigd, welke zich in haar geheel 
van do solitairo Salp losmaakt. Elk der geslachts- 
dieron produceert één of meer eieren, dio zicli 
reeds in het inoederdior tot jonge solitairo Sal- 
pen ontwikkelen.

Literatuur : O. Pil. Sluiter, Dio Tunicaten der 
Siboga-Expedition. I. Die socialen und holo- 
somen Ascidiën, met supplement. IL. Dio moroso- 
mon Ascidiën; J. E. W. Ihle, Die Appondicula- 
rien dor Siboga-Expedition; J. E. W. Ihle, Die 
Thaliaceen der Siboga-Expedition.

MANTIK (Kei-eil.). Zie RADJA- OEDANG.

.

)

.
De meeste Appendiculariën leven kosmopo

litisch in de warmere zeeën, hoewel zij ook elders 
niet ontbreken. In den Indischen Archipel werden 
door do Siboga-expeditie 14 soorten dezer groep 
aangetroffen, waarvan sommige zeer algemeen 
zijn. Soms is hot aantal Appendiculariën in 
het plankton zóó groot, dat zij het gewichtigste 
bestanddeel ervan vormen.

In tegenstelling met do Appendiculariën zijn 
de Ascidiëen of Zakpijpen vastzittende dieren, 
die slechts als larve een staart bezitten. De vrij 
zwemmende planktonische larve gaat door een 
ingewikkelde motamorphoso in het ongostaarto 
volwassen dier over, dat aan hot eene uiteinde 
vastzit, aan het andere van in- en egestieopening 
voorzien is. Uitwendig is het dier met do dikke, 
soms vrij harde en celluloso-boudende testa be
kleed, terwijl het inwendige van het dier voor
namelijk door den wijden pharynx wordt inge
nomen, wiens wand door talrijke kieuwspleten
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673MANTING— MAPAT TOENGGOEL.

In Likoepang en op de eilanden Bangka en 
Gangga leeft de bevolking hoofdzakelijk van 
de vischvangst. — Het district Maoembi bestaat 
uit twee geografisch van elkaar goschcid 
gedeelten. Do bevolking van dit district behoort 
tot den stam Tonséa (bet. uitwijkers).

MAOEMËRÉ. Onderafdeeling der afdeclir.g 
Florcs, residentie Timor en Onderh., onder het 
beheer van een controleur bij het binnenlandsch 
bestuur op de gelijknamige standplaats (Maoe 
méré) gevestigd. Op een aantal plaatsen in 
het binnenland vindt men R. K. missieposten, 
o. a. te Kotting en te Lela, dit laatste aan de 
Zuidkust. Proeven werden hier genomen met 
den aanplant van katoen, die zoo goed geslaagd 
zijn, dat zij op grooter schaal worden her
haald. a) /;

MAOEMËRÉ (BAAI VAN), aan de Noordkust 
van Flores waar hot Oostgedeelte van dit eiland 
het smalst is, heeft eenige belangrijke nederzet
tingen, waarvan Maoemëré en Gëliting de voor
naamste zijn. De kust is laag, daarachter vindt 
men over een groote breedte vlak terrein, waar
in een enkele heuvel ligt, het kustrif is smal en 
rijst steil uit zee op, hier en daar draagt dit 
laatste verspreide ondiepten. Maoemëré, een 
vrij groote kampoeng met tamelijk wat handel, 
is de standplaats van een bestuursambtenaar 
en een station der katholieke zending; er komt 
nog al veel malaria voor, hoewel de vroegere 
zoutpannen in de onmiddellijke nabijheid der 
kampong zijn opgeruimd en het terrein is op
gehoogd. Zie Zeemansgids deel V.

MAOENG (soend.). Zie MÈJONG.
MAOENG LODAJA (soend.). Zie TIJGER.
MAOS. Onderdistrict van het district Adirëdjo, 

afdeeling Tjilatjap, residentie Banjoemas. Ook 
station van de spoorlijn Batavia—Soerabaja, 
ongeveer op de helft van die lijn gelegen. Het 
is hot station, waar tot voor korten tijd (-^ 1910) 
de sneltreinen van Batavia en Soerabaja tegen 
den avond aankwamen en overnachtten. Maos is 
oen onbeduidend inlandsch dorp, zoodat het 
Gouvernement voor de Europeescho reizigers 
aldaar een groot hotol had gebouwd, dat ver
pacht werd. Tegenwoordig hooft dit station veel 
van zijn belang verloren, doordat do sneltrein 
van Soerabaja in één dag doorrijdt tot Bandoeng 
en dio van Batavia tot Djokjakarta.

MAOSPATI. District van contrölo-afdeeling, 
regontschap en afd. Magëtan, residentioMadioen, 
met 4 onderdistricton en 96 desa’s. Hot telde 
uit. 1905 eono bevolking van bijna 85.000 zielen, 
waaronder eon 60tal Europeanon en 440 Ohi- 
neozen. Hot is een geheel vlak distriot, waarin 
éóne suikerfabriek ligt, met name Poerwodadi 
van do Factorij der Ned. Handelmaatschappij.
Hot district wordt in de richting van Zuid naar 
Noord doorsneden door hot Madioenrivior- 
kanaal, dat do sawahs der bevolking van bo- 
vlociïngswator voorziot.

Do districtshoofdplaats Maospati ligt aan don 
grooton postweg van Madiocn naar Ngawi 
Soerakarta. Even voorbij dezo hoofdplaats gaat 
eon zijtak van dezen weg naar de afdeelings- , 
hoofdplaats Magëtan, Eon vrij belangrijke Ohi-S ' 
neescho wijk is tor districtshoofdplaats govestigd.' f’.£#■ 

MAPAT TOENGGOEL. Landstreek in de N.O.; 
lijke punt van de afdeeling Loeboek Silcaping,
Sum. Westkust, bestaande uit do nagri’s Loebook 
Gadang aan do Soempoor-rivior, Mooarö Taïs

MANTING (jav.). Zie EUGENIA POLY- 
ANTHA.

MANTJANËGARA (letterlijk: „Vreemd land 
= buitenland). In hot oude Mataramscho Rijk 
ondorscheidde inon de „Stad” (Jav. Nag&rÜ,}, 
do Ommolandon (Jav. Nag&rft agoong) on do 
Buitengewesten (Jav. M&ntj&nag&r&). Onder do 
M&ntj&nag&rfi, vielen: Banjoemas, Madioen, 
Kediri; voorts Djapan (Z.W. Soerabaja), Dji- 
pang (Z.O. Römbang), Grobogan en verdere 
kleine landschappen, welke niet als Oosthoek 
(Jav. Bangwètan) of als Stranddistricten (Jav. 
Pasisiran) onder hot rechtstr. bestuurder Oomp. 
waren gekomen. Zie BANGWÈTAN en VOR
STENLANDEN.

Mantja negara is ook de titel door de rijksbe
stierders op Bali, de eerste personen na den Vorst, 
gedragen.

MANTJAPAT. Benaming op Java voor do 
nabuurdorpen, t. w. de 4 dorpen, welke naar do 
4 luchtstreken het dichtst bij een dorp zijn ge
legen; M3,ntj&lim<L zijn de 4 daarop vol
gende dorpen. Tusschen deze dorpen, on met 
name met de mü-ntj&pat bestaat, ook volgens 
do Javaansche wetten, een zekere solidariteit; 
zij zijn o.a. verplicht elkander in bepaalde om
standigheden ter hulpe te komen.

MANTJING. Zie VAARTUIGEN.
MANTOEP. District van de contrölo-afdeeling 

Longkir (hoofdplaats Ngimbang) regentschap 
en afdeeling Lamongan, residentie Soerabaja. 
Het district, dat over het geheel armoedig is, 
bevat veel djatibosschon on telt 130 desa’s en 4 
onderdistricton. Er bevindt zich een veel be
zochte pasanggrahan.

MANTRI. In Maleische landen, waar het recht 
van zelfbestuur nog bestaat, veelal de titel van 
een raadsman van den Vorst, minister, besturend 
ambtenaar; zoo vindt men b.v. in Sambas zes 
rijksgrooten met den titel mantri radja. 
P ë r d a n a m a n t r ï, (van Sanskr. pradhana, 
voornaamste en mantri, nomin. van mantrin 
raadsheer) is in sommige Maleische landen de titel 
van den rijksbestierder, de eerste na den Vorst, 
b. v. in Koetei, vroeger ook in Atjèh en in Pa- 
lembang. Op Java duidt de titel manlri ambte
naren van minderen rang aan; in do Vorsten
landen aldaar zijn de mantris ambtenaren van 
oen wedana, in rang volgende op den panèwoo 
(zie VORSTENLANDEN). In de Gouv. landen 
wordt de titel gegeven aan inlandsche ambtena
ren bij verschillende diensttakken aangesteld, 
zooals opzichters bij do koffiecultuur, water
leidingen, vaccinatours (mantri tjatjar) onz. on 
komen zij in rang na den assistent-wedana. Ook 
elders, b.v. op Sumatra’s Westkust, wordt soms 
do titel inantri door ons bestuur aan dorgelijko 
inlandsche ambtenaren van lageron rang too- 
gokond; in Palembang vooren districtshoofden 
ook wel den titel „mantri”.

MAOEK (ook geschreven Mauk). District van 
do afdeeling Tangërang van de rosidentio 
Batavia.

MAOEMBI. District van de ondorafdoeling 
on afdeeling Mcnado der residentie Monado, 
staande onder een lc districtshoofd of hookoom- 
Uösar mot standplaats Maoembi, tevens do 
standplaats van een hulpprediker. Voornaamsto 
plaatsen zijn Kolongan, Likoepang, Kokoleh, 
Loompias en Talisoi op het gelijknamige klappor- 
eiland gelegen. Het district voert veel copra uit.
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Silajang. Dit landschap vormt met Moearö MARABAHAN (MOEARA-BAHAN). Ondor- 
Soengai Lolo VI Kötö do bergachtige strook afdeeling dor afdeeling Bandjcrmasin ondor een
lands, gelegen tusschen de grens met Sumatra’s Civiel Gezaghebber mot standplaats Marabahan
Oostkust en de langgerekte bergreeks, die do (oertijds do standplaats van een Ass. Resident),
smalle vallei van Locbock Sikaping aan do O.- aan do samenvloeiing van de Bahan en de Barito
zijde afsluit. (Zie LOEBOEIv SIKAPING). Het gelegen. Do öndcrafdccling bestaat uit één
landschap was tot 1882 onafhankelijk; sedert do district, Bökoempai (zie aldaar). Wegen vindt

. gewestclijke reorganisatie van 1913 (Ind. Stb. no. men in deze öndcrafdccling niet. Do geheclo
\ 321) vormt het een deel van het district Rau streek bestaat uit laag, raoorassig land, dat

N\der öndcrafdccling Looboek Sikaping (T. B. G. telken jaro wordt overstroomd. Marabahan is
/XXVIIJ1SS2), bl. 128, ibid. XXIX, (1884), bl. 1.) een zeer gunstig gelegen drukke handclsplaats,

MAPIA. Groep van drie eilandjes, gelegen ten een kalven dag stooinens van Bandjërmasin
Noorden van Nieuw-Guinea op ongeveer 1°N.B. verwijderd. Volgens do opname van 1905 telt
en 135° O.L., behoorende tot do residentie Ter- de plaats een bevolking van 2100. personen,
nato on Onderkoorighcden. Het geheel is een w. o. een paar Europeanen. ' ■
atol, waarop drio eilandjes liggen, die door een MARAMBA. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 
breed, met eb droogvallend koraalrif omgeven INSTRUMENTEN.
en aan elkander verbonden zijn. Het rif loopt MARANG. Een der districten van de onder
aan de buitenzijdo recht do diepte in, zoodat afdeeling Pangkadjéné (zie aldaar) der afd. 
er nergens ankergrond is. Aan de Westzijde is Makasser, gouvernement Celebes en Ond. 
een nauwe geul, die klcino vaartuigen gelegen- MARANTA ARUNDINACEA L. fam. Ma- 
heid geeft hot binnenwater te bereiken. Do rantaceae. Garoet, (Jav.), Patat (soend.).
eilanden zijn overdekt met klapperbosschon, De arrowroot-plant, een kruid, 50—75 c.M.
waarvan het ontstaan aan do tegenwoordige hoog, met witte bloemon en zetmeelrijko wor-
inboorlingen onbekend is. Sedert een dertigtal telstokken. Do plant is uit Amerika afkomstig,
jaren zijn die inboorlingen in dienst van de to in den Archipel ingevoerd en komt thans
Hongkong gevestigde Amerikaansche firma overal gekweekt voor, doch alleen vrij alge-
O’Keefe & Co., die op Mapia een copra-etablis- meen langs do Noordkust van Midden-Java
sement bezit. In 1907 werd aan die firma een op de woonerven. Do beste resultaten met do
landbouwconcessie voor 75 jaren op de Mapia- kuituur bereikt men op een hoogte van 150—
eilanden verleend. Zie GRONDGEBIED Dl. I, 500 M. boven zee, p lossen, niet al to zandigen
blz. S26). en behoorlijk bemesten bodem. De wortelstok-

Literatuur. Prof. Dr. A. Wichmann, Dio ken worden met do hand geraspt en do g raspte
Mapia lnseln, Peterm. Mitt. 1900, s. 66, ver- stukjes mot water gekneed. Daarna laat mon
•taling lnd. Mercuur 1900 blz. 258; Mr. J. E. het meel bezinken, schenkt het water af
Heeres, De Mapia eil. enz. T. A. G. 1900 blz. droogt do meelmassa in de zon. De koek wordt
97—105; Ned. Zeewezen, 1917, blz. 115—117. daarna met de hand vergruisd. De meesto

MAPOR (ORANG). Zie ORANG LOM. arrowroot van den handel komt van St. Vin-
MAPPI-RIVIER. Een rechter (grootste) zij- cent, de beste van Bermuda, 

rivier van de Digoel (zie aldaar) op Zuid-Nieuw- MARAPALAM. Een bergrug (1175 M.) tor 
Guinea. Het punt van samenvloeiing ligt op Sum. Westkust ten Z. van den Sago en 12 K.M.
ö^SS'öl" Z.B. en 139*11'42" O.L. De Mappi valt ten N.O. van Port-van der Capellen (zie aldaar),
niet in de hoofdrivier, doch in een grooten N.-lij- Over het laagste punt loopt de verbindingsweg
ken tak, genaamd Odammoen of Jar. Aan do (paardenpad) tusschen het dal der Sélo on hot
monding is zij niet broeder dan 100 M., terwijl landschap Lintau (zie aldaar), het stroomgebied
de diepte, aanvankelijk 12 vadem, geleidelijk der Sinamar. Deze weg was in den tijd der
vermindert tot 8 vadem; het water heeft een Hindoe-Javanen (14de eeuw), toen Tandjoeng
donkerbruine kleur. Meteen stoomschip der Gou- (zie aldaar) een belangrijke nagri was, van groot
vemements Marine kan de Mappi opgevaren wor- belang on vóórdat liet Nedcrlandsch bestuur
den tot ongeveer 6o10' Z.B.; de breedte aldaar Lintau en Boeö door rijwegen bereikbaar had
is ongeveer 70 M. Een harer voornaamste (rech- gemaakt, moest men den Marapalam over om
ter) zijrivieren is de Obaa. De oevers der Mappi van Port van der Capellen in Lintau te komen,
zijn niet moerassig, soms heuvelachtig en sterk Zoo was ook Raaft in 1823 verplicht het be-
bevolkt. De inboorlingen hier zijn schuw en ruchte Padri-hoofd Toeankoe Pasaman in Lintau
angstig, doch niet vijandig gezind. De vegetatio langs dezen weg aan te vallen, en had 14 —17
bestaat uit oerbosch met veel bamboe en klap- April 1823 het vermaarde gevecht op den Mara- 
pers, op enkele gedeelten uitgestrekte eucalyptus- palam plaats, waarbij Raaf! werd teruggeslagen, 
bosschen. De groote huizen (sommige hebben MARAPI. Vulkaan op Sumatra in do Pa- 
12 ingangen) staan op hooge palen en naderen dangsche bovenlanden, gewest Sum. Westkust,
den schildpad vorm van de huizen op Noord- De hoogsto top, Oostelijk, is 2892 M. hoog;
Nieuw-Guinea; de uitkijkhuisjes staan op stel- ten W. van dien top ligt een uitgestrekt plateau
lages van 7—8 M. hoog; soms zijn deze geplaatst met verschillende oude kraters en een werkende,
in levende hoornen. Een merkwaardigheid zijn hier (Teekeningen en schetsen hiervan in Verbeek’s
do in de rivier uitgebouwde steigertjes voor het Sumatra’s Westkust en bij Volz: Zur Geologie
aanleggen der prauwen. Op de Digoel werden deze von Sumatra, in Geol. u. Pal. Abh. von E.

A (S'fty °°k wal aangetrofïen, maar overigens nergens. Koken, Noue Folge, Bd. VI, 1904, p. 87). Do
** ‘ MARA (soend.). Zie MACARANGA. Parapati (2776 M.), de steile top, waartegen

MARA. Naam van het district en van de men, den berg via Soongci Poear beklimmende,
standplaats van den gezaghebber der ondor- bij aankomst op het plateau (2695 M.) aan-
afdeeling Zuid Boné, afdeeling Boné, gouver- kijkt, ten Z. van den krater, is het hoogsto
nement Celebes en Onderh. punt van den buitensten ouden kraterwal.
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het pottenbakken houden zich uitsluitend 
vrouwen en kinderen bezig. Do mannen leggen 
zich hoofdzakelijk op do vischvangst toe. A,

MARECHAUSSEE. Het bij Gouv. besluit van 
2 April 1890 no. 10 tijdclijk boven do formatio 
van hot leger opgerichtc en bij Kon. besluit van 
5 Februari 1912 no. 71 (Ind. Stb. no. 264) in 
die formatie opgenomen korps marechaussee 
te voet in Atjèh en Ondcrhoorigheden, had 
aanvankelijk ten doel de bevordering van do 
veiligheid en do bewaking der kunstwerken, 
binnen de geconcentreerde linie in Groot-Atjèh. 
In het tijdperk, dat aan do opheffing van die 
linie onmiddellijk voorafging (1896), doch vooral 
daarna, is do taak van het korps zeer aanzienlijk 
uitgebreid; het staat tor beschikking van den 
Civiel- en Militair-Gouverneur van Atjèh en 
Onderh., voor hot verrichten van politiediensten 
en, zoo noodig, het deelnemen aan oorlogs
handelingen in het gewest. '

Hot korps is verdeeld in divisiën, die in briga
des zijn onderverdceld; elke brigade bestaat 
uit een sergeant en 19 niet-Eur. mindere militai
ren. Plaatsing bij het korps van officieren ge
schiedt door den Commandant van het leger 
of onder diens nadere goedkeuring door den 
Civiel en Militair Gouverneur van Atjèh en 
Onderh.; onderofficieren en minderen worden 
getrokken uit do op Atjèh aanwezige troepen
macht. Officieren en minderen dragen onder- 
scheidingsteekencn op kraag en mouwen. Bewa
pening: karabijn en marechausseesabel (kle
wang). De sterkte van het korps bedraagt 20 
officieren of onderluitenants, 72 Eur. en 1140 
Amb. of Inl. minderen. Als korpscommandant 
treedt op do plaatselijko commandant van 
Koeta-Radja, die uitsluitend met het militair 
beheer is belast.

Bij do pacificatie van Atjèh bewees het korps 
hoogst gewichtige diensten.

Bij Gouv. besluit van 5 October 1916, no. 19 
zijn op Java 2 divisiën marechaussee opgericht, 
waarvan 1 (verdeeld in 3 afdeelingen) gelegerd 
is in West-Java en 1 (verdeeld in 2 afdeelingen) 
in Oost-Java. Do tot deze divisiën behoorende 
militairen genieten dezelfde inkomsten en dragen 
dezelfde onderscheidingsteekenen, als voor hunne 
rang- en standgenooten van het korps maré
chaussee in Atjèh en Ondcrhoorigheden vast- 
gosteld.

MARÈMÈ (soend.). Zie GLOCHIDION.
MARGA. District van do onderafdceling^Ta^ 

banan, afdeeling Zuid-Bali, residentie Bali en 
Lombok.

Dozo top biedt plaats voor hoogstens vier 
personen; tooristen dienen hier zeer voorzich
tig te zijn, doch men wordt beloond door een 
overweldigend panorama, dat do zee, do Bari- 
san, do geheelc bovenlanden omvat; in het 
bijzonder wordt genoemd hot gezicht op hot 
meer van Singkarak, dat men als het ware 
zij’no vooton ziet. Men beklimt liet. best den berg 
van Fort de Koek of van Padang Pandjang uit. 
Groo'tc uitbarstingen zijn bekond uit do jaren 
1807, 1822, 1833, 1834, 1845, terwijl in den 
laatsten tijd veelvuldige kleinore uitbarstingen 
met daaraan gepaard gaande aschregens voor
kwamen. Do Marapi is aan do N.zijdo tot op 
een hoogte van ongeveer 1600 M. bewoond, 
aan de Z.zijde zijn do hellingen steiler en daar
door minder bewoond on nog meer begroeid. 
Aan die Zuidzijde boven do nagri Pariangan 
moet een der alleroudste vestigingen der Mi- 
nangkabauers gelegen hebben (Opstellen over 
Minangkabau, II, T. B. G. 1915). De berg is 
door een fraai gebogen zadel verbonden met 
den niet werkzamen Singgalang (zie aldaar); 
in dat zadel, waarover de spoorlijn van Padang 
Pandjang naar Fort de Koek loopt, ligt do 
nagri Kölö Baroe, 1145 M. boven den zeespio- 
gel (zie aldaar). De Sorik Marapi (zio aldaar) 
wordt ook wel Mërapi genaamd. Zie voor het 
zoogen. „eeuwig vuur” ook Merapi geheeten, 
onder MËLATI DARAT.

MARAPOEJÈN (minangk. mal.). Zie RHO- 
DAMNIA.

MARASI (soend.). Zie CURCULIGO.
MARBALATOEK. Berg van 1650 Meter 

hoogte in het gouvernement Oostkust van Su- 
matra. Het is het hoogste punt van den steilen 
Oostelijkcn oever van het Toba-meer. Do grens 
met de residentie Tapanoeli loopt langs den 
voet, waardoor de oever ten Zuiden van den 
berg tot Tapanoeli behoort, die ten Noorden 
daarvan tot de Oostkust.

MARDIJKERS. (Zie BURGERS). Zwarte sla
ven uit Angola, of elders, althans van buiten 
den Archipel, aan wie do vrijheid was gegeven 
of die waren vrijgekocht, en hunne afstammelin
gen). Men vindt er Mohammedanen onder en 
Christenen, naargelang de bevrijding plaats 
had vóór do komst der Portugcczen of tijdens 
het bestuur der Portugcczen en der Hollanders. 
Vaak heeft men hen verward met de kleurlingen 
van Europeesch of Inlandsch ras; ook vaak 
met de Papangers (zio aldaar). Onder kleurlin
gen hier te verstaan hot mengras van die 
zwarten mot Europeanen of mot inhcomscho 
Inlanders. Zie ook Koloniaal Weekblad Oost- en 
West van 23 Nov. ’16, rubriek „Indië Weerbaar”.

MARÉ. Eilandje in do Molukscho Zee, ten 
Zuiden van hot eiland Tidoro on behoorende tot 
dit Sultanaat, op ongeveer 0° 34' N.B. Het 
bestaat uit een kleine vulkaanruïne, volgens 
Verbeck’s schatting ^ 150 M. hoog. Zijn naam 
ontleent het aan een gclo klcisoortpontstaan 
uit verweoring van het vulkanisch gesteente, 
waarvan do potten en pannen vervaardigd wor
den, die in do gohecle residentio Ternato ge
bruikt worden en zeer gezocht zijn. Op sommigo 
kaarten vindt men het dan ook als Poltenbak- 
kers-eiland vermeld. Het heeft slechts één gelijk
namige kampong aan do Oostkust en do klei 
is in de grootste hoeveelheid voorhanden op het 
heuvelachtig terrein aan de Zuid westzijde. Met

aan

•Hl
MARGA. Hot woord marga wordt op Sumatra 

gebezigd in tweo verschillende beteekenissen. 
In do Alas- en Bataklanden duidt het een groote 
genoalogischc gemeenschap, een verwantenkring, 
aan; op Zuid-Sumatra ziet het op een groote 
torritorialo gemeenschap.

Marga in Alas- en Bataklanden boteekent 
soms een gehoelen stam, meestal echter een der 
omvangrijko geslachten, waarin een stam is 
verdeeld. De marga’s dragon eigennamen; voor 

marga evenwel kan do eigennaam 
in vcrschillcndo strekon varicoren. Zij 
doorcon, doch de in een groep van dorpen hot 
langst woonachtige marga (kern-marga) levert 
het eerste hoofd van

r>s

eenzelfde
wonen

dio dorpen en wordt
daarom rogeerondo of hecrschcnde ga ge
noemd, terwijl de andere or de bij-marga’s zijn ;

mar
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MARITJA BOLONG (jav.). Do kleine vruch- 
Melaleuca Leucadendron (Zie aldaar),

doek in andere groepen van dorpen zijn de 
rollen weer omgekeerd. De marga als zoodanig 
is geen rechtsgemeenschap, en heeft dus geen 
eigen bestuur, geen eigen inkomsten, geen eigen 
rechten op den grond. Hot is verboden to 
trouwen binnen de eigen marga (exogamie); 
doch soms strekt dit verbod zich uit tot een 
complex van marga’s (die men dan bijeen wel 
„hoofdmarga” noemt), soms krimpt het in tot 
een doel der marga, hetwelk men dan wol als 
ondermarge aanduidt.

Dat do marga van Zuid-Sumatra (Djambi, 
Dalem bang, Benkoelen, Lampongs) voorheen 
ook een verwantengroep moet hebben aange
duid, blijkt uit hot feit, dat men ook daar (zij 
het in afnemende mate) nog het verbod kent 
om binnen de marga te trouwen. Margagenooten 
op Zuid-Sumatra zijn zij, die thuishooren in een 
zelfde marga of dorpenbond, district, ook al zijn 
zij niet verwant. De marga alhier is wèl rechts
gemeenschap; heeft een margahoofd (pasirah 
enz.), een margakas, margarechton op grond. 
Zie op GEMEENSCHAPPEN. Het gouverne
ment erkent en erkende in Djambi, Palembang 
en Benkoelen deze marga’s met hun hoofden, 
kassen on rechten, zie o.a. Bijbl. 8311 en Ind. Stb. 
1916 no. 420; de reorganisatie van het inlandsch 
bestuur oj) Zuid-Sumatra (zie onder BESTUUR) 
laat de margabesturen intact. In do Lampongs 
wil het Gouvernement van de marga’s (méga’s) 
en de margahoofden (bandars) niet meer weten, 
maar nochtans bestaan zij in een groot deel 
van het gewest nog steeds.

Zie over de marga’s :\Wilken, Verspreide ge
schriften, 1912 (het register in deel 4), en do 
literatuur, opgegeven bij Van Vollenhoven, 
Het adatrecht van Ned.-Indië, bl. 226 en bl. 272.

MARGARITANA. Rivierpaarlmossel, geslacht 
der zoetwatermosselen, Unionidae. Zie SCHELP
DIEREN en PAARLOESTERS.

MARGASARI. District der onderafdeeling 
Rantau, afdeeling Oeloe Soengei, residentie Zuidor 
en Oosfcer Afd.v.Borneo, onder het bestuur van een 
kjai met standplaats Margasari aan do Balian 
of Nëgara-rivier gelegen. Het district is dun 
bevolkt en van weinig boteekenis. De voornaam
ste kampoeng is Margasari'met een pasanggra- 
han. Uitgevoerd worden roembiastammen en 
hout (uit do wouden van de Moening-moerassen).

MARIABALSEM, de hars van Galophyllum 
Inophyllum (zie aldaar), vroeger als geneesmid
del in gebruik.

MARINDENEEZEN. Zie PAPOEA’S, onder 
III ten 8e.

MARINE. Zie ZEEMACHT.
MARINE-ETABLISSEMENT. Zie WERVEN 

en DOKKEN.
MARINJO. Benaming van een soort kampong- 

boden of onderkamponghoofden in de residentie 
mboina.
MARIO RI AWA (NEDER-MARIO). Deel 

van Soppèng (Zie aldaar), gelegen in do onder
afdeeling Soppèng, afdeeling Boné, gouverne
ment Oelebes en Onderli.

MARIO RI WAWO (OPPER-MARIO). Deel 
Soppèng (zie aldaar), gelegen in de onder

afdeeling Soppèng, afdeeling Boné, gouverne
ment Oelebes en Onderh.

MARIRI-KAROEA GEBERGTE. Zie OELE
BES onder 6. midden oelebes, blz. 453. 

MARITJA (jav.). Zie PEPER.

ton van 
als geneesmiddel in gebruik.

MARKISAT. Zie PASSIFLORA QUADRAN- 
GULARIS.

MARMER. Beschouwt men deze stof uitslui
tend uit een potrografisch oogpunt, als rots
soort, als kristallijn geworden kalksteen, dan 
is marmor, vooral in de kalkstoongobiedon der 
oudere geologische perioden, in Ned.-Indië op 
verschillende plaatsen aanwezig (zie b.v. Ver
beek, Sumatra’s Westkust, p. 247 e. v.). Uit een 
tecknisch-commcrcieel oogpunt beschouwd heb
ben deze marmers echter in den regel geen 
waarde. Intusschen komt aan de Zuidkust van
Java, bij Panggoel, en ook elders, in de residentie 
Kediri (on hier juist in een geologisch zeer jong 
kalksteen gebied) op eenige plaatsen marmer 
voor van betere kwaliteit en o.a. geschikt voor 
vloertegels en tafelbladen. In 1890 werd hier do 
concessie Wadjak verleend (afd. Ngrowo); thans 
bewerkt door de Exploitatieinaatschappij Wa
djak te Rotterdam. Do productie schijnt echter 
nooit groot te zijn geweest; de mijnbouwover- 
zicliten der Koloniale Verslagen vanaf 1896 ge
ven producties van hoogstens 100 M3. por jaar, 
doch meestal ver daarbeneden. Daar marmer 
niet behoort tot de mineralen, waarvoor volgens 
de Ind. Mijnwet concessie tot mijnontginning 
moet worden verkregen, zijn na 1907 eenige ver
gunningen tot winning van marmer (en kalk
steen) op Java verleend, waarvan evenwel 
niets naders werd vernomen.

MAROE-MEER. Zie AMAROE-MEER.
MAROENGGAI (mal.). Zie MORINGA.
MARONÈNEN. De naam van do bewoners van 

Roembia en Poléang, Zuidkust van den Zuid- 
oostarm van Oelebes. Zij zijn klein van gestalte. 
De hoogorc beschaving, vergeleken met andere 
stammen op Celebes, doet Elbert sterko ver
menging met Hindoes vermoeden. De bewoners 
van Mèngkoka en Mömbooloo zijn een mengsel 
van Maronènen en Toradja’s; zij spreken echter 
do taal der eersten. Elbert roemt zeer het mooie 
vlechtwerk der Maronènen. Zij zijn goede 
speerwerpers en maken jacht op buffels en 
herten.

Literatuur : Dr. Jokannes Elbert, Die Sunda 
Expedition des Vereins fürGeogr. u. statistik zu 
Frankfurt am Main. Postschrift zur Foior des 
75 Jahrigcn Bestekens des Vereins, Band I u. II, 
1911 en 1912.

MARORO RIVIER. Rivier, uitmondende in 
do Golf van Boné, alwaar zij Djonemaëdja = 
roode rivier heet. (Zie OELEBES onder b. 
MIDDEN CELEBES Dl. I, blz. 452).

MAROS. Onderafdeeling van de afdeeling Ma- 
kasser, gouvernement Celebes en Onderh., be
vattende de districten Maros, Tanralili, Tocrikale- 
landcn, Rilaoo, Bontoa,Tjamba,Mëlawa,Tjènrana, 
Laija, Gantarang Matinggi, Bira, Biringkanaja, 
Montjongloë en Soediang. De gelijknamige hoofd
plaats (ook wel Soerodjirang genaamd) zetel 
van den controleur B.B., der onderafdeeling, 
ligt aan do rivier van Maros ongeveer 5 uren 
boven hare monding. In de buurt ligt do thans 
verlaten redoute Valkenburg, welke werd ge
bouwd na de verovering (1740) van Wadjo on 
Maros door Gouverneur Smout.

De slecht bovaarbaro rivier van Maros ont
springt in het bergdistrict Lab oe wad ja, neemt
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MARSDENIA. (Suraatra-Indigo). Zie TA- 

ROEM AKAR en INDIGO.
MARSDENIA TINCTORIA R. Br. fam. As- 

clepiadaceae. Taroem akar (mal.), Sanam, Tam
tam (minangk. mal.), Taroem areuj (soend.). 
Klimmende heester met dunne hartvormigo 
bladeren en gelo bloemen, op Sumatra inkecmsch, 
op Java wel eens gekweekt. In do Padangsche 
bovenlanden bij de woningen aangeplant wegens 
het indigogehalte van do bladeren. Deze worden 
vier maanden na het uitplanten voor het eersfc 
geplukt en nat verkocht aan de indigobereiders, 
die zo vier etmalen in groote potten met water, 
onder toevoeging van kalk, laten uittrekken. 
Op Java schijnt de plant weinig of niet als 
indigoplant gebruikt te worden; wel zijn de 
bladeren een inlandsch geneesmiddel./.^? &LA^-y

der afdcc-

do Tanralili op, vormt bij Bantimocrocng een 
prachtigon waterval, on ontlast zich in do Straat 
van Makasscr. Maros en haro omstreken zijn 
boschrovon door H. W. Bosman, Eigon Haard 
1885, bl. 12, 20.

Van den Boeloe Saraoong, gewoonlijk Piek 
van Maros genaamd, van uit Maros zicht
baar, wordt dc hoogte in het Jaarverslag v. d. 
Topogr. Dienst 1912 opgegevon te zijn 1350 M ; 
eigenlyk zijn er twee toppen, die beide zeer 
scherp zijn; de Sarasins, die in 1902 den top 
boklommen, schatten zijne hoogte op 1375 M. 
(Roison II, blz. 219).

MARRE (JAN DE). Geb. te Amsterdam 23 
Aug. 1696, overleden aldaar 19 Jan. 1763. Hij 
voor ter koopvaardij van 1708 tot 1731, bezocht 
o. a. herhaaldelijk onze Oost-Indische koloniën 
en vestigde zich na zijn terugkomst in het va
derland binnen zijn geboortestad, waar hij be
noemd werd tot bezoldigd directeur van den 
schouwburg. Hij was een der meest gevierdo 
dichters van zijn tijd. Wat Ned. Indië betreft, 
verdient hij vermelding, door zijn werk: Batavia, 
begrepen in zes boeken (Amst. 1740), oen zeer 
uitvoerige berijmde geschiedenis onzer kolonisa- 
tio, eindigende met een verheerlijking der O. I. C. 
Volgens de voorrede begon Do Marre dit werk 
reeds in 1728. Zie Nieuw Nederl. biograf. Woor
denboek deel I en ook Dr. F. dc Haan, Priangan, 
deel I, blz. 234.

MARS. Zie PËNJINGAT.
MARSDEN (WILLIAM). Geb. 16 Nov. 1754 

te Verval, graafschap Wicklow, Ierland, zoon 
van J. Marsden en E. Bagnall. Aanvankelijk 
voor de kerk opgeleid, bereidde hij zich voor 
om do lessen aan het Trinity-college te Dublin 
to kunnen volgen, toen hij eene benoeming in 
dienst der (Engelsche) O.-I. Comp. ontving; 
30 Mei 1771 kwam hij te Bcnkoelen, toenmaals 
een Britsche bezitting, en was daar 8 jaar werk
zaam, eerst als „sub-secretary”, later als „Prin
cipal secrelary”. In Juli 1779 verliet hij Sumatra 
en vertrok naar Engeland, waar hij te Londen 
een agentschap voor O.-I. zaken vestigde. In 
1795 word hij aangestcld tot 2den secretaris bij 
de „admiralty” en werd in 1804 tot len secreta
ris bij dat college bevorderd; in 1807 verkreeg 
hij zijn ontslag en vestigde zich te Aldenham, 
Hertfordshire, waar hij 6 Oct. 1836 overleed.

Marsden verwierf zich groote verdiensten 
door zijne geschied- en taalkundigo studiën, dio 
ook voor een deel op Ned.-Indië betrekking 
hadden. Zijne voornaamste werken zijn: „Tho 
History of Sumatra”, 1783, 2do ui tg. 1784, 3do 
1811; „A Catalogue of Dictionaries, Vocabula- 
ries, Grammars and Alphabets”, London 1796; 
„A Dictionary of the Malayan Language, to 
which is profixed n grammar”, London 1812 
(Nederl. vertal. Haarlem 1825); „A Grammar 
of the Malayan Language”, London 1812; „Tho 
Travcls of Marco Polo t-ranslated from t ho Italian 
with notes 1818” (ook in Bohn’s Antiquarian 
Library 1847); „Numismata orientalia illustra- 
ta”, London 1823—1825; „Bibliotbeca Mars- 
donia philologica et oriontalis”, London 1827; 
„Nakhoda muda, Memoirs of a Malayan family 
1830” (Oriental translation fund); „Misccllane- 
ous Works”, London 1827.

Zijne autobiographio is na zijn dood uitgego- 
ven door zijne weduwe onder den titol: „A brief 
Momoir of William Marsden”, London 1838.

*é+/e*ïé I
&MARTAPOERA. Onderafdeeling 

ling Bandjërmasin onder een Controleur met 
standplaats Martapoera; bestaande uit de dis
tricten Martapoera, Riam-Kanan en Riam- 
Kiwa (zie aldaar). Zij omvat het stroomgebied 
der Martapoera en harer bronrivieren tot de 
Antasan Bèntèng, de grens der onderafdeeling 
met Bandjërmasin. Tusschen de Riam-kiwa en 
-kanan is het land heuvelachtig, overgaande in 
het scheidingsgebergte met Tanahboemboe (G. 
Mëratoes); bewesten daarvan bestaat het uit 
moerassen, die zich tot de Barito uitstrekken. 
Een groot gedeelte van het heuvel- en bergland 
is nog met oerbosch bedekt, terwijl men in do 
moerassen bosschen van laag hout (meestal 
galamhout) aan treft. De bevolking heeft zich 
langs de oevers der rivieren en langs de wegen 
neergezet. De voornaamste karrewegen loopen 
stervormig van Martapoera uit; te weten do 
postweg van Martapoera naar Bandjërmasin 
(35 K.M.), dio verder, de Martapoerarivier bij 
de hoofdplaats kruisende, de Riam-kiwa tot 
kampoong Martaraman (24 K.M.) volgt om ver
volgens naar Rantau af te buigen; de verbin
dingsweg van Martapoera naar Pleihari (tot 
Banjoe-Irang, 18 K.M.), van Martapoera naar 
Karang-Intan (13*/a K.M.) langs de Sei Bintjau 
en verder naar do kampoengs Sei Alang en Mandi 
Kapau tot Awang Bangkal aan de Riam-kanan 
en de verbindingsweg van Pëngaron naar Mar
taraman (18 K.M.). De onderafdeeling bevat 
belangrijke mineralen; mangaan-erts, ijzererts, 
kwikzilver, platina, goud, diamanten en kolen; 
geruimen tijd is de kolenmijn Oranje-Nassau 
te Pëngaron van Gouvornementswege geëxploi
teerd geworden, doch wegens geleden verlie
zen word do exploitatie opgegeven. Thans treft 
men in de onderafdeeling nog oen particuliere 
mijn houwconcessio 
Koepang (zie aldaar)./

MARTAPOERA. District der gelijknamige 
onderafdeeling onder het bestuur van een kjai 
(districtshoofd) mot standplaats Martapoora. 
Hot district is dicht bevolkt; de bevolking woont 
hoofdzakelijk langs do rivieren. Do voornaamste 
kampoengs zijn: Kangas, Sei Batang, Talok 
Sëlong, Dalëm Pagar, Kramat, MÖlajoe, do 
kampoengs, dio do hoofd plaats vormen (nl. 
Pasajangan, Kraton, Pakaooman en Djawa), 
Tambak Anjar, Astamboel, Mali-Mali, Sei Toe- 

, Martaraman, Tjampaka enz. Do bevolking 
bestaat voor een groot gedeelte uit handelaars 
en handwerkslieden. Voornamelijk de inland- 
sche diamantslijperijen verschaffen velen

:

namelijk Goonoongaan,
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bruikt als middel tegon oogziekten. Do jonge 
takjes eet men bij de rijst. Do lichtroodo besson 
zijn aangenaam zoet en smaken naar aard
beien gelei.

MARWASIN. Een meer in West Niouw-Guinoa 
in den zg. Vogelkop, ten Oostenvan het Anggi- 

(zio aldaar). Het wordt ook wol genaamd 
Angida of Sobó. Do namen der beide moren 
worden door do verschillende opgaven dor 
inboorlingen nogal eons met elkander verwisseld.

MAS. Javaansch woord, dat „goud” beteckent, 
doch ook als adellijke titel gebruikt wordt. Zie 
ADEL. Bij wijze van beleefdheid worden ook 
niot-adellijken wel met „Mas” toegesproken.

Mas is ook de naam voor een gewicht, eon 
onderdeel van een reaal (zie MATEN EN GE
WICHTEN).

Kali Mas is de naam van een zijtak der Ri
vier van Kediri. Zie de Brantas (JAVA, blz. 187).

MAS (KAJOE) (mal. mol.). Zie SARCOCE- 
PHALUS CORDATUS.

MASAMBA. Onderafdeeling van do afdooling 
Loewoe, gouv. Oelebes on Ond. bestaande uit 
do landstreken Baeboenta, Rongkong, Tamoeke 
Malangka en Masamba onder een controleur 
B. B. met standplaats Masamba. Zie ook OE
LEBES, Dl. I, blz, 465.

MASAMBA-RIVIER. Zie CELEBES ondor b. 
MIDDEN-CELEBES. Dl. I, blz. 454.

MASANG. Een der grootste rivieren van Sum. 
Westkust, die uitkomen in den Ind.Oceaan. 
Haar bovenloop wordt hoofd zakelijk gevormd 
door het water, dat van de O.lijke en N.lijko 
helling van den Singgalang afvloeit en zich 
voornamelijk in de Soengai Doerian en de Si 
Anolc verzamelt, welke riviertjes de voornaam
ste rol speelden in de vorming van hot Kar
bouwengat (zie aldaar). Als Si Anok stroomt 
het water vorder N.W.lijk, ontvangt rechts door 
verscheidene beken (Paloepoeh, Sigoentoeng, 
Alalian Pandjang) het water van de O.lijk go- 
legen gebergten, en links (o. a. door do Soengai 
Landir) van den O.lijken mantel van den Ma- 
nindjau-vulkaan. Als Batang Masang stroomt 
de rivier in een groote bocht Noordelijk om den 
Manindjau vulkaan en vindt haar weg naar 
het W.lijk laagland tusschen de uitloopers van 
dit gebergte in het Z. en die van den Ophir in 
het N. Van beide zijden stroomen beken toe, 
en zoo betreedt de Masang, als zeer waterrijke 
rivier, de vlakke bcnedenlanden. Hier heeft zij 
nagenoeg geen verval meer en vervolgt traag 
haar weg, treedt telkens buiten haar lago oevers 
en voedt een groote oppervlakte moerassen on 
moerassige wouden, die geen gelegenheid bie
den tot vestiging of bebouwing. In twee armen 
stroomt de rivier in zee, bij Katiagan in hot N. 
en bij Tandjoong Masang in het Z.

MASARA (Mësara). Landschap op het eiland 
Sawoe, residentie Timor en Onderhoorighedon. 
Ook de naam van een aldaar gelegen kampong 
en van den Westhoek (Tandjoong Masara) van 
het eiland. Vgl. Prof. c.-i. S. J. Vermaes in „De 
Ingenieur” 11 Aug. 1017 blz. 584.

MASARAN. District, behoorende tot hot ge
bied van den Socsoehocnan, in hot regentschap 
en de afdceling Sragèn, residentie Soerakarta. 
De gelijknamige hoofdplaats ligt zoowel aan den 
grooten rijweg als aan de spoorlijn Solo—Sragèn. 
Het heeft vier ondcrdistricten niet name Poe- 
tjoek, Sidohardjo, Masaran en Gronong en had

bestaan. Voor hot ovorigo leeft de bevolking 
van den landbouw on den aankap van brand
hout en galamhout, dat in de moerassige ter
reinen overvloedig aanwezig is. In don laatsten 
tijd zijn vele Inlanders begonnen met den aan- 

_ plant van heveaboomon, voornamelijk langs 
- den weg van Martapoera naar Tjampaka.

' MARTAPOERA. Hoofd plaats der gelijknamige
onderafdeeling, vroeger de zetel van een Ass.- 
Rosident, thans de standplaats van den Con
troleur en een districtshoofd. Dc grenzen der 
plaats zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 188S no.
Zij bestaat uit de kampoengs Pasajangan, Kra
ton, Kraton-Radja on Pakaocman en telt vol
gens do opname van 1905 4300 bewoners, w. o. 
een 20-tal Europeanen, 150 Chineezen en 230 
Arabieren. Vroeger was zij de verblijfplaats 
van den Sultan van Bandjërmasin, wiens kra- 
'ton, bestaande uit een aantal onregelmatig 
gebouwde bamboezen en houten woningen, een 
vervallen en armoedig aanzien heeft. Men vindt 
te Martapoera verschillende Chineeschc winkels, 
een fraaie moskee en een groote diamantslijperij, 
het eigendom van een Arabier. 
^MARTAPOERA. Plaats in do residentie Pa- 
lembang aan do Komëring. Het is de standplaats 
van den controleur van Ivomëring-oeloe (zie 
aldaar). Plannen bestaan om den grooten weg van 
Batoerad ja naar Mënggala ter verbinding van het 
Palembangsche wegennet met dat van de Lam- 
pongsche districten over Martapoerate leiden.

MARTAPOERA-RIVIER. De tweede belang
rijke linkerzij rivier der Barito. Zij mondt bij 
kampoeng Mantoeiel tegenover het eiland Tam- 
ban in de Barito uit en ontstaat 6 K.M. stroom
opwaarts van Martapoera uit do bronrivieron 
Riam-kiwa en Riam-kanan, die op het Mëra- 
toes-gebergte ontspringen. Van het punt der 
samen vloeiing van genoe md e bron rivieren stroomt 
de Martapoera onder een bochtig verloop door 
moerassig terrein. Hare lengte, gemeten langs 
de antasans en de Pangëmbangan, bedraagt 
van Martapoera tot Bandjërmasin ruim 48 
KM. Dc Riam-kiwa draagt stroomopwaarts 
van kampoeng Bawahan liet karakter eener 
bergrivier met talrijke beletselen in den stroom 
(ondiepten, klippen, boomstammen, versnel
lingen enz.). Evenzoo is ook de Riam-kanan 
wegens talrijke belemmeringen, die reeds bij 
kampoeng Mali-Mali beginnen, voor de prauw
en scheepvaart van weinig beteekenis. De 
lengte der Riam-kiwa tot Pëngaron bedraagt 
ruim 50 K.M., terwijl het verval over dien af
stand 18 M. beloopt. Tot Martapoera kunnen 
schepen met 1 M. diepgang het gekeele jaar 
komen; tot Kwala Tambangan, de eerste rech- 
terzijtak stroomafwaarts van Martapoera, zelfs 
schepen met 3 M. diepgang.

Over de bevaarbaarheid der rivier van Marta
poera en hare bron rivieren leze men verder de 
mededeelingen van het onderzoek ter zake van 
den mijningenieur P. van Dijk in het Jaarboek 
van het Mijnwezen in Ned.-Indië, 1883 blz. 39. 

MARTEL (I KAN TJOETJOET mal. ) Zie HAAI. 
MARTERS. Zie WEZELS.
MARÜMIA MUSCOSA BI., fam. Mdasloma- 

taceae. Akar sëndoedoek, Sëndoedoek ajër (mal.). 
Klimmende heester met groote rosé bloemen 
en dielit behaarde takken. Komt in de lag 
bergstreken voor. Het waterige vocht, dat uit 
den stengel vloeit, wordt door de inlanders

meer
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Boontoo Batoo in Mei 1900 heeft men in deze 
streken geen verzot van betcekenis meer onder
vonden. Allo Zclfbcstuurdcrs hebben do korte 
verklaring afgelcgd, en werken thans met het 
Europecsch bestuur samen om betere toestanden 
in hot leven te roepen. Batoelappa en Kassa zijn 
gevoegd bij de ondcrafdeeling Pinrang, de andere 
genoemde landschappen vormen de onderaf- 
deeling Énrékang van de afdeeling Paré-Paré 
(gouv. Celebes en Onderh.). Voor de afzonder
lijke landschappen zie op de namen.

Zie Van Braam Morris, T. Bat. Gen. XXXVI.
149. 4 fi " .......... .'

MASÊNRÈMPOELOESCH. Zie SA’DANSCHE

eind 1905 een bevolking van 26.000 zielen, w. o. 
7 Europeanen en 260 Chineczen.

MASARANG. Een 1275 M. hoogo vulkaan 
ton N.W. van hot meer van Tondano (Mina- 
hasa), die het eerst door do Sarasin’s bestegen 
werd (Entwurf einor gcogr. geol. Beschr. d. 
Insel Celebes, 1901, p. 43). Do berg bezit drie 
kraters, waarvan do Noordelijksto do interes
santste is; dezo is bijna cirkelrond, mot 160 M. 
doorsnede en heeft den vorm van een vlak bord 
van slechts ongeveer 10 M. diepte; hij bevat 
geen water.

MASARAWÈT (minah. landstaal.). Zie 
VITEX CELEBICA.

MASARÉTÉ. Negorij aan de Zuidkust van 
het eiland Booroe, residentie Amboina^'

MASBAGIK. Sasaksch district van de onder- 
afdeeling Oost-Lombok, residentie Bali en 
Lombok.

MASELA. Eilandje behoorende tot do Babar- 
eilanden (zie aldaar).

MASÈNRÈMPOELOE(MASENRE-BOELOE). 
Oorspronkelijk een bondgenootschap van de 
van elkaar onafhankelijke landschappen Maiwa, 
Batoelappa, Kassa en Énrékang en de federatie 
Doeri, dio zooals nader gebleken is, bestaat 
uit de eveneens van elkaar onafhankelijke land
schappen Allah, Maloea en Boontoo Batoe, 
gelegen op het Z.W. schiereiland van Celebes 
en ressorteerondo onder het gouvernement van 
Celebes en Onderh. Vóór 1685 behoorde ook 
Letta daartoe, doch dit rijkje werd door Bonó 
veroverd en tot vasalstaatje van Sawito ge
maakt. Maiwa, te voren een onderhoorigheid 
van Sidènrèng, werd toen tot vorstendom ver
heven en in het bondgenootschap opgonomen. 
Waarschijnlijk stond Masènrèmpoeloe aanvan
kelijk onder do suprematie van Loehoe, doch 
sedert 1686 onder Boné, terwijl het tusschon 
1724 en 1749 weder onder Loehoe geraakte. 
Toen hot bondgenootschap in 1824 aan het 
Ned. bestuur gezanten zond, met opdracht tot 
het vernieuwd Bongaaisch contract toe te treden, 
werd dit verzoek niet toegestaan, daar de Vorsten 
niet zelf waren gekomen; sedert dien tijd be
stonden geeno aanrakingen van betoekenis 
tusschon do Indische regeering on Masènrèm
poeloe, totdat in 1890, -— vooral door den in
vloed van den Vorst van Sidènrèng, wiens supre
matie do verbonden vorsten erkennen, — met 
de staatjes, behalve Énrékang, contracten ge
sloten zijn.

Bij do militaire expeditie van 1905 on volgende 
jaren werd nergens op Celebes zulk een hard
nekkige tegenstand geboden als in Doeri on 
Énrékang, vooral in eerstgenoemd gebied, dat 
zich steeds tegen onzen wil had verzot, o. a. 
door aan do bekende reizigors Sarasin don door
tocht to weigeren, en meende door zijne rots- 
achtigo bodemgesteldheid veilig to zijn voor oen 
bezoek onzer troepen. Bovondion word van 
onze meerdere inmenging in do zaken des lands 
gevreesd eene beëindiging der slavonjachten in 
do Toradjalanden, welke voor de voornaamste 
ingezetenen oen bron van inkomsten oplovordon. 
Onze troepen ondervonden omstig verzet te 
Kotoo, Boontoo Batoo (waar onze eerste aanval 
een échec was), bij do Allah- en Lintik-stel- 
lingon in do buurt van Kalosi; al dezo verster
kingen konden slechts mot ernstigo verliozen 
onzerzijds genomen worden. Na don val van

:
bl.

TALEN.
MASOEDJI. Onderdistrict van de onderaf- 

deeling Toelang Ba wang der residentie Lam- 
pongsche Districten. Het ligt tusschen de gelijk
namige rivier in het N. en de Toelangbawang 
in het Z. Het is in hoofdzaak een moerassig 
gebied, waardoor slechts een boschpad loopt, 
nl. van Mënggala aan de Toelangbawang tot 
Talangbatoe, waar de Soengei Boewaja, een 
rechterzijriviertjo van de Masoedji, bevaar
baar wordt. De 5000 bewoners vinden in het
inzamelen van boschprodukten o. a. rotan en 
damar, maar voornamelijk van djëloetoeng een 
middel van bestaan. De djëloetoengboom komt 
in dit moerassige landschap wel voor; door 
aftapping van het melksap wordt een inferieure 
soort rubber verkregen.

MASOEDJI-RIVIER.

I

Grens-rivier, tus
schon de residentie Palembang en Lampong- 
sche Districten; ontspringt in het heuvelach- 
tigo terrein, genaamd Mata Woloe (acht bron
nen), stroomt door een vlak terrein en neemt 
in het moerassigo laagland eerst een N. daarna 
Z.O. i’ichting aan. Na een loop van 233 K.M. 
stroomt zij met een mond, die 1850 M. breed 
is, in de Javazee uit. Het geheele stroomgebied 
beslaat een oppervlakte van 5930 X.M.a. Hoe
wel deze rivier over groote lengte nl. tot Pëma- 
tang Panggang (142 K.M. van hare monding) 
voor stoombooten bevaarbaar is, heeft zij als 
verkeersweg weinig beteekenis, daar de door- 
stroomdo streek weinig bewoond is. Met de 
Moesirivier (Palembang) staat de Masoedji in 
verbinding middels do Soengei Babatan, de 
meren Lëbak Tapoes on Ajer Itam, on do Wai 
Komëring, allo op Palembangsch gebied. Geregeld 
verkeer bestaat or echter niet langs den Soengei 
Babatan, daar deze zeer smal is en niet altijd 
voldoondo wator bevat. Slechts aan do oevers

;

van do rivioren worden enkele nederzettingen 
aangetroffon, waai’ondor Wira Laga, woon
plaats van hot onderdistrictslioofd, on Soengei 
Sidang, waar eon inlandsche opziener der re
cherche gevestigd is. De gohoelo bevolking, die 
over eene lengte van 145 K.M. langs de rivier 
woont, bedraagt 6500 personen, waarvan er 
ongeveer 2000 aan do monding zijn govestigd.

MASSOIA AROMATICA Bccc., fam. Laura- 
ceae. Eon botanisch nog niet voldoendo bekende 
boom, waarvan ochtor do bast door gohoel 
Indië ondor den naara masooi to vinden is. 
Deboom komt, naar hot schijnt, alleen opNieuw- 
Guinea voor, waar hij op kalkstcenbodem in 
hot bergland uitgostrokte bosschen kan 
men, o.a. op do Oostolijke hellingen van hot 
bergland van Zuidwost-Nicuw-Guinea, doch 
ook in Noord-Nieuw-Guinea. In do Etna-baai

vor-
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1739, I, bl. 42 wordt gesproken van het daar 
uit Turkije aangebrachte „gold of Iow Mat t”, 
als ruilmiddel voor de te Mocha verhandeld 
wordende koffie. Volgens het door Thomas 
Brooks in 1752 te Londen uitgegeven A u t h o n- 
tick Account of the weights, 
m e a s u r c s, exchanges, etc. made 
use of at the sevoral ports in 
the East-Indies (bl. 24) is „gold of 9 
matt fine, 10 Fanarns weight, worth 72 Fa- 
nams, and to find the valuo of the touch in 
Fanarns multiply the matt by 10, and then 
by 8, which gives it in Fanarns”. Zoo ook W. 
Milburn in zijn te Londen in 1813 uitgegeven 
Oriental Commerce, vol. II, bl. 8: 
„The fineness of gold and silver is expressed 
by dividing it into 10 touch, or matt, which 
are subdivided into 10 paris, answering to the 
Chinese division of 100 touch”. Van mat als 
equivalent van den in het Oosten van oudsher 
gebruikelijken reaal, piaster of dollar is, voor 
zoover kon worden nagegaan, bij Engelsclio 
schrijvers geen sprake3). R. Ohalmers, A

houden velen zich met hot verzamelen van 
den bast bezig. De boom wordt gevold en dan 
ringvormig ingekeept en geschild door over- 
langsche sneden. Het sap uit de bast geeft blaren 
op de huid. De bast komt in 5 c.M. breede 
stukken in bundels van ca. 10 K.G. gewicht 
in den handol en wordt óf naar Makasser en 
Semarang, óf naar Temate en Makasser uit
gevoerd, al naar de plaats van herkomst. Masooi 
is in gebruik bij do Maleiers van Sumatra, 
Borneo, Java en Bah’, die er hun lichaam mee 
insmoren tor verwarming. Verder is de bast 
in verbinding met sintok (jav.), sintook (mal.) 
een zeer gebruikelijk middel tegen buikaandoe
ningen. Het is een bestanddeel van verschillende 
djamoe’s. Een aetherische olie, die men er vooral 
in DuitschNieuw-Guinea uit bereidt, werd in 
Duitsehland ingevoerd en is een goedkoop par
fum voor toiletzeepen, terwijl men er ook 
likeuren en bitters van bereidt.

MAS WON. Een meer, ook genaamd Anggi- 
meer (zie aldaar).

MAT SPAANSCHE. Het woord mat, vol
gens het Woordenboek van Van Da le een oud 
Spaansch geldstuk, dat volgens Multatuli (Ver
zamelde Werken, Garmond edi
tie, I, bl. 298) aldus 
omdat in vroeger tijd het zeer omslachtige 
Spaansche wapen aan matwerk deed denken, 
is ontstaan uit het Tamil mattu, fijnheid van 
goud en zilver 1), en is aanvankelijk alleen in 
deze beteekenis in zwang gekomen bij de in 
Voor-Indië ter kuste van Coromandel gevestigde 
Nederlanders en Engelsehen. „Op wat maniere 
het goud, ter kus e van Cormandel door de 
swarte muntmeesters werd geassayeerd en de 
Pagood gebragt tot een alloy van acht en vijf 
achtste mat”, wordt op bl. 106 vlgg. van Dr. 
Daniël Havart’s Op en ondergang 
van Cormandel (Amsterdam, 1693) uit
voerig uiteengezet, en in de ten jare 1691 van 
Compagnieswege te Middelburg gedrukte Uyt- 
rekening van de goude en silvere 
muntswaardye, inh ut der ma
ten en swaarte der gewigten 
in de respective gewesten van 
Indie2) vindt men op bl. 38 onder het hoofd 
Palliakatten aangeteekend: „In de rekening, 
van munt staot te letten en voor vast te obser- 
veeren, dat een marek Pagood Goudt 8c/8 m a t, 
of 20?/,o caraet is”.

In het over Mocha handelend 5c hoofdstuk 
van Capt. Alexander Hamilton’s A n e w ac
count of the East-Indies, London,

:

!•

’t welck wy voort hebben doen drucken, 
hebben wy naderhant vry defectueus en vol 
fouten bevonden, dewelcke nootsaeckelyck 
sullen dienen gecorrigeert en verbetert, tot 
welcken eynde wy UE. eenige exemplaren 
neffens dese toesenden, die wy off eenige van 
dien met de nodige correctie wederom sullen 
verwagten”.

3) In: Max and Bertha Ferrars „Burma” 
2nd ed. 1901, bl. 215 komen onderstaande 
tabellen voor van het gewicht en het geld in 
Birma:

zijn genoemdzou

Gram-
Weight Grains

mes
2 kinyue (seed of Abrus preca- 

torius)
4 ynédyl

2 pèdyi

0.53yuédyi 
= 1 pèdyi

(sixteenth) 15.98 
= 1 müdyi

(eighth) 31.96

3.99= 1s
1.06

2.12
2 müdyi (2$ mugalé) = 1 mat

4 mat, or 8 müdyi, or 
10 mugalé

(quarter) 63.91 4 24

= 1 kyat
(tikal) 255.64 16.96

Ibs. Icilo
100 kyat = 1 beitlia

(viss) 3.652 1.696
10 beitha = I kwet; (kwettasè) 36.52
20. „ = 2 kwet

(kwennasè) 
= achéin*) „Matt, subst. Touch (of gold). Tamil 

marru (pronounce matlt’U), perhaps 
from the Sanskrit matra, measure. Very 
pure gold is said to be of 9 marru, inferior 
gold of 5or 6 marru”. Yule and Burnell, H o b- 
s o n-J obson, bei n g a Glossary 
ofAnglo-Indian collo q ui al word 
and p h r'a s e s, and kind red terras 
London, 1886, bl. 430.

2) Over het ontstaan van deze uitgave 
leest men in de missive van Bewind hebberen 
aan Gouverneur Generaal en Raden van 6 
October 1688 het volgende: „D’uytreecke- 
ningh van de goude en silvere munten in 
Indien neffens de inhout der maten en swaerte 
der gewigten door UE. ons toegezonden,

100 „
tay& 365.2

Gram-
■ Money Grainsi;v mes

(copper) 3 pie 
12 pïo

(silver) 2 annas

= 1 pice (tabyü)
= I arina (bè, 

sixteenth)
= 1 rnu (two- 

anna piece,
eighth) 22.5 1.43!

4 annas or 2 rnu = 1 mat (four- 
anna piece, 
quarter) 45

8 annas or2 mat = £ rupee (ng&mu,
5 mugalé 90 

16 annas or 4 mat = 1 rupee (kyat) 180
;

11.5
Joh. F. S.en

.
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eenige verhindering of stremming te veroor
zaken, op poene van als overtreders van onze 
wetten geconsidereerd en behandeld te zullen 
worden”.

Sedert is de Spaansche mat in de geldcircu 
latie van den Archipel eene belangrijke plaats 
blijven innemen als equivalent van den Spaan
schen dollar, welke benaming tijdens het Brit- 
sche tusschenbestuur meer op den voorgrond 
trad, en na het herstel van het Nederlandsch 
gezag ook aanvankelijk in gebruik bleef. In 
de bij Ind. Stb. 1817 no. 4 verordende bepalingen 
omtrent bet muntstelsel komt in het bij art. 11 
vastgestelde algemeene tarief „naar hetwelk 
de betaling, aanneming en verwisseling” van 
andere munten dan de bij art. 1 dier publicatie 
bedoelde „nationale Indische standpenning” 
voor rekening’ van den lande „zal gedaan wor
den”, ook voor „de Spaansche daalder of piaster’ 
tegen den koers van 264 duiten, en in het bij Ind. 
Stb. 1821 no. 40 vastgestelde „tarief van eenige 
muntspecies voor de betaling der Inkomende 
regten” wordt eveneens gesproken van den 
„Spaanschen daalder en piaster” als in waarde 
gelijk staande met 66 stuivers. Daarentegen 
wordt van daalder of dollar geen melding meer 
gemaakt in de publicatie van 24 Februari 1829, 
Ind. Stb. no. 18, houdende, „dat bij ’s Lands Kas
sen geen andere soorten van Spaansche matten 
zullen worden aangenomen dan de zoogenaamde 
Pilaar matten, zonder onderscheid, alsmede 
de Schild matten, doch deze alleen, voor zoo 
ver zij op de keerzijde zijn gestempeld met de 
beeld ten is van den Koning van Spanje”.

Deze bepalingen bleven van kracht tot 1856, 
in welk jaar ter uitvoering van art. 12 der munt
wet van 1 Mei 1854, bij Ind. Stb. no. 39 de waarde 
van de „Spaansche mat of pilaarmat” werd 
vastgesteld op ƒ 2,50, en die van den „Mexi- 
caanschen dollar” op ƒ 2,55 In latere regee- 
ringsbescheiden wordt de naam van mat niet 
meer aan getroffen. Ind. Stb. 1873 no. 239 spreekt 
alleen van Mexicaansche dollars, die bij die 
gelegenheid tegen / 2,50 in ’s lands kassen aan
neembaar werden gesteld, en dit is ook het geval 
met al de sedert uitgevaardigde algemeene 
verordeningen, waarbij de koers van den dollar 
van / 2,50 gaandeweg werd verlaagd tot / 2,15 
(Ind. Stb. 1876, no. 184). Sedert werd bij Ind. Stb. 
1877 no. 130 de dollar nog alleen toegelaten, tegen 
licrhaaldelijk gefluctueerd hebbende koersen, in 
’s lands kassen in de gewesten Banka, Riouw 
en Oostkust van Sumatra; doch bij Ind. Stb. 
1885 no. 209 werd, op voorstel van de Javasche 
Bank, de ordonnantie van Ind. Stb. 1877 no. 130 
ingetrokken, en werden alle landskassen in 
Ncderl.-Indië voor vreemde munten gesloten 
(Zie Verslag Javasche bank, boek
jaar 1885/6, bl. 37).

Ook als fijngewicht voor goud en zilver is de 
Spaansche mat van oudsher het equivalent ge
weest van den reaal. „Goud en zilver”, dus heet 
het in de boven aangehaalde verordening van 20 
October 1764 ter vaststelling van de munten, 
maten en gewigten te Batavia in gebruik, „is 
men gewoon alhier bij de reaal te wegen, en is 
een reaal 8/» once of 1/e van een mark trois, 
wordende verdeeld in 4S stuivers iedor reaal en 
aldus den prys gereguleerd na de fynte van het 
zilver of goud”. Maar bij schier elk kantoor der 
Compagnie, zoo binnen als buiten den Archipel,

history of currency in the Bri- 
t i s h Colonies, London, 1893, noemt 
(bl. 390) als synoniemen van den Spaanschen 
on Mexicaanschen dollar: Pieza de a ocho, 
Piastre, Piece (or Reale) of Eight, Colonato, 
Peso Duro, Cob, Gourde and Escudo de Pata”; 
maar spreekt als zoodanig niet van mat. Hoe en 
wanneer nu het woord mat in Nederlandsch- 
Indië als equivalent van den van den aanvang 
af als reken ingseen heid ge bezigden reaal het 
burgerrecht heeft verkregen blijkt niet. Zeker 
niet vóór het midden van de achttiende eeuw. 
Valentijn ten minste schijnt geen Spaansche 
matten gekend te hebben, want zij komen niet 
voor op de in deel IV, bl. 356 van zijn Oud 
en Nieuw Oos t-I n d i e n medegedeelde 
lijst van Verscheide soorten van 
munten in Oos t-I ndien gebruik e- 
lyk en gangbaar, en evenmin wordt van 
matten gewaagd in het hoofdstuk Muntspeciën, 
etc. van de in 1766 door het Indisch bestuur 
samengestelde Nieuwe Statuten van 
Batavia. Toch •ftas de naam mat toen 
reeds niet onbekend meer. In eene in het P I a- 
kaatboek van Mr. J. A. van der Ohijs 
opgonomen verordening van 
ter vaststelling van de munten, maten en ge
wigten in Bantam en de Lampoengsche distric
ten, leest men: „De vierkante Spaansche realen 
nemen op Bantam en dies bovenlanden haar 
cours tegen ƒ 3,—, dog echter alhier zijn dezelve 
niet zeer, maar op de Lampoengs vrij meer ge
trokken, ook tegen opgemelde prijs, uitgezonderd 
de ca steels of Oastiliaansche m at- 
t e n, die men ter nauwernood tegen ƒ 3,— 
kan uitgeven”, — en terwijl nu in de verorde
ning van 20 October 1764 ter regeling van de
zelfde aangelegenheid voor zoover het de hoofd
plaats Batavia betrof, nog van geen matten 
sprake is, vindt men de Spaansche mat 
als volgt gotarifeerd in de verordening van 30 
Augustus 1765 ter vaststelling van de munten, 
maten en gewigten op Java’s Noord-Oostkust 
in gebruik:

|„1 ronde Spaansche mat of Mexicaansche 
pilaar doet 102/a schellingen of rijksdaalders 
Holland sch 1 : 16;

J„1 kantige Spaansche mat of Mexicaansche 
pilaar doet 10 schellingen of,rijksdaalders Hol- 
landsch 1 : 12”.

Bij eene verordening van 16 Augustus 1785 
werden voor al de kantoren der Oompagnio 
„de Spaansche matten of kopstukken inzcl- 
vervoegen als de pilaar piasters” gangbaar ver
klaard tegen 64 stuivers, uit overweging, dat 
bij de eerste uitgifte door de Compagnie 4 stui
vers op iedoro Spaansche mat kon worden ge
profiteerd. Met deze koersbepaling was de ge
meente echter niet gediend. Zij maakte „zwa
righeid dergelijko uit Nederland aangovoerde 
munten aan te nemen”; maar nadat de Rogee- 
ring „eenige daarvan had laten wegen en essay- 
eoren, welke gebleken goed te zijn”, bleef krach
tens verordening van 15 Januari 1790 de koers 
van 64 stuivers gehandhaafd, terwijl bij 
ordening van 19 Juni 1798 nog eons uitdruk
kelijk werd te verstaan gegeven, „dat een ieder, 
wie hij ook zij, niet zal mogen weigeren, maar 
gehouden en verplicht zijn de gemelde kopstuk
ken tot do voorgcschroven waarde te accep- 
teoron, zonder aan derzolver cours of circulatie

21 Maart 1765

ver-
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streken van don archipel afkomstig (zg. Kat- 
oogen-damar). Zie DAMAR. Zie ook SOPHORA 
TOMENTOSA.

MATA SABËLAH (IKAN) (mal.). Zie PLAT- 
VISSCHEN.

MATABÉLA-EILANDEN. Zie WATOEBÉLA- 
EILANDEN.

MATAFALLAN. Naam op de Aroe-eilanden 
Honingvogel, Stigmatops ocularis. 

MATAKAOE. Zie FETISISME.

vond ecne -nndere wijze van wegen toepassing, 
en ook thans nog is eenheid oj) dit gebied in 
het onderlinge maatschappelijke verkeer verre te 
zoeken. Zoo leest men b. v. in het B ij blad 
op het Staatsblad van N o d e r 1.- 
X n d i ë (2e omgew. uitgaaf, deel I, bl. 122) 
dat „wanneer men in missives, rapporten of 
andere officieele stukken leest van een hoeveel
heid goud, uitgedrukt in tails, realen, duiten, 
saga’s, soekoes, talis, wang, fanam, en wat al 
meer voor goudgewigt mag worden gebruikt, 
men onzeker is omtrent het werkelijk gewigt, 
terwijl een opgaaf van vroegeren tijd hierdoor 
geheel onbruikbaar wordt, wanneer men den 
opgever niet meer vragen kan naar zijne be
doeling”. Ten einde nu dit bezwaar uit den weg 
te ruimen werden bij apostillaire dispositie van 
9 Mei 1S54 no. 11 de Gouverneurs van Sumatra’s

voor een

MATAN. Landschap op Borneo’s Westkust, 
ressorteerende onder do afdeeling Këtapang, 
geraamd op eeno oppervlakte van ongeveer 
24910 K.M.*, met inbegrip van een drietal 
daartoe behoorende eilanden, die op ongeveer 
110 K.M.2 geschat werden. Volgens den Reg. 
almanak worden verscheidene eilanden tot 
Matan gerekend, waarvan de voornaamste 
zijn P. Bawal en P. Gëlam. Ook hot landschap 
Kandawangan, behoort tot Matan. Het land
schap strekt zich van de rivier Sidoek, de grens 
met het landschap Soekadana, Z.waarts langs de 
geheele W.kust uit en langs de Z.kust tot aan 
de Koeala Djëlei, N.W. langs de O.grens van 
Soekadana en Simpang tot Sëkadau. De O.grens 
vormen de Pinoehlanden (Sintang) en Kota- 
waringin (residentie Z. en O. afdeeling van 
Borneo), waarvan het door een gebergte en 
den benedenloop der Djëlei gescheiden wordt 
(grensbepaling bij Ind. Stb. 1904 no. 391). 
Terwijl het binnenland met heuvels en bergen 
bedekt is, zijn do meestal door nipahbosschon 
bedekte kuststreken laag en vlak en blootge
steld aan do overstroomingen der talrijke rivie
ren, die van de bergen afstroomen, zooals do 
Pa wan, de Pësagoean, de Kandawangan, en 
de Djëlei. De grond wordt beschouwd als vrucht
baar en geschikt voor verschillende cultures; 
er wordt echter weinig partij van getrok
ken. Men bepaalt zich in hoofdzaak tot hot 
verzamelen van boschproducten. In Pësagoean 
en Boven-Matan wordt rotan aangeplant. Tin on 
ijzerworden.naar men zegt, in Matan gevonden, 
het eerste vooral in Kandawangan, terwijl het 
ijzer hoofdzakelijk bij do rivieren Sidoek, Ajer 
Itam en Djëlei gevonden wordt. De vogelnestjes 
van Matan zijn bekend.

De bevolking, die ultimo 1915 ongeveer 
43.000 zielen bedroeg, bestond toen uit 22.000 
Dajaks, die zich noemen naar do plaatsen, 
waar zij wonen: Kajoengs, Pësagoewans, enz. 
en ^ 20.500 andere Inlanders, w.o. ongeveer 
1500 Mohammedaansche Berg-Maleiors (Orang 
bookit), ontstaan uit de vermenging van Ma- 
leicrs en Dajaks en die aan de Pawan in één 
dorp bijeenwonen, voorts een kleine 600 Chi- 
neezen en 90 andere Vreemde Oosterlingen. 
Aan het hoofd van het rijk staat een Panëm- 
bahan; gedurende de minderjarigheid van den 
vorst wordt thans sedert 1908 (G. B. 6 Mei 
1908, no. 29), het gezag uitgeoefend door eone 
commissie van 3 rijksgrooten (mantri’s). In 
1822 werd mot Matan een verdrag gesloten, 
waarbij de suprematie van Nederland erkend 
werd; volgende contracten (1831, 1837, 1845, 
1861) hebben do betrekkingen nauwer aango- 
knoopt. Het op 5 Aug. 1911 gesloten laatste 
contract is goedgekeurd bij G. B. 15 Jan. 1912 
no. 78 on 4 Juni d. a. v. no. 29. Men vindt hier 
do grootste landschapskas in het gewest, in

frJxil' ■

Westkust en van Celebes en onderhooriglieden, 
alsmede de Residenten van Menad o, der Zuider- 
en Ooster- en der Wcsterafdeeling van Borneo 
door de Regeering aangeschreven om, bijaldien 
in officieele stukken van goudgewicht sprake is, 
nevens het gewicht volgens landsgebruik, bekend 
te stellen de zwaarte in Spaansche matten, bere
kend tegen 0,027045 Ned. pond per stuk, het
zelfde gewicht, dat voor den reaal of Spaanschen 
mat van 4 soekoo nog steeds vermeld wordt in 
den Regeerings almanak voor Ne- 

v/d e r 1 a n d s c li-I n d i ë van 1 90 2 (bij- 
P<J laag II: Voornaamste munten, maten en ge

wichten in gebruik in Nederlandsch-Indië).
Tengevolge van de muntzuivering in de jaren 

1907—1910 verdween ook de Spaansche mat 
uit den omloop in Ned. Indië.

N. P. v. d. B.
MATA-BËSAR (mal.). Zie HARING.
MATA BOETA (mal.). Zie EXCOECARIA 

AGALLOCHA.
MATA GLAP. Ecne uitdrukkin die woor- 

beteekent$delijk vertaald „verdonkerd oog 
en vooral gebezigd wordt om aan te duiden, 
dat iemand tijdens het begaan eener misdaad 
niet wist wat hij deed, in een toestand van 
tijdelijke zinsverbijstering verkeerde. Een be
schuldigde zoekt zich niet zelden te verdedigen 
door te beweren, dat hij bij het begaan der 
misdaad mata glap was en dus ontoe
rekenbaar. Hoewel zekere onbewuste hande
lingen in koortsaanvallen, bij krankzinnigen 
enz. kunnen voorkomen, mag de verontschul
diging mata glap te zijn geweest, alleen 
worden aangenomen, wanneer op geneeskun
dige gronden een tijdelijke verstandsverbijste
ring kan worden aangetoond. Door misdadigers 
wordt zonder twijfel dikwijls misbruik van 
die uitdrukking gemaakt.

Literatuur: Swaving, in Het regt in N.-I., 
4e jaarg. bl. 125; Doyer, id. bl. 261; Verwey, 
in Gen. Tijdschr. v. N.-I., bl. 487; Voglen, 
id. III, bl. 95, IV, bl. 593; James, id. VIII, bl. 
668; Terné v. d. Heul, id. XII, bl. 397; Do Wilde, 
id. XII, bl. 405; Van der Burg, De geneesheer 
in N.-I. II, bl. 784.

MATAHARI (BOENGA) (mal.). Zie HE- 
LIANTHUS.

MATAHARI (IKAN) (mal.). Zie ZEEBAARS.
MATA HIJANG (soend.). Zie CAESALPINIA 

BONDUCELLA.
MATA KOETJING (DAMAR) (mal.). Een 

voortreffelijke soort Damar, uit verschillende

;

f *

j

1908 opgericht.;
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ondiopon Oosthoek wordt hot steeds smaller 
en uit dit deel stroomt door do La Pato-A (La 
= rivier) hot ovortolligo water weg naar een 
kleiner, vorder Zuidoost gelegen meor, dat door 
Abendanon werd ontdekt, het Mahalona meer.

Literatuur: A. Wichmann, Die Binnenseen 
von Celebes, Pet. Mitt. 1893; Sarasins Reisen 
in Celebes, I, bl. 289; E. C. Abendanon, onder 
Centraal-Celebes, Beschrijving van het meer
gebied ten Oosten van Malili, T. A. G. 1910, bl. 
506 (met kaarten) on E. C. Abondanon, Mid- 
den-Celebes, blz. 464 v. v,

MATARAM. Verschillende rijken zijn bekend,* 
die dezen naam droegen. Op een koperen plaat,

Do voornaamsto plaatsen zijn: Toembang- 
titi aan do Pösagooan, ICandawangan, aan do 
golijknamige rivier, en Kötapang, de zetel van 
don chef der afdeoling on don Panëmbahan, 
gelegen aan don mond dor Pawan, in do buurt 
waarvan heilige graven worden govonden. jM

MATANG KOELI. Landschap van de onder- 
afdeeling Lhö^-Soekön, afdeeling Noordkust van 

i Atjèh, met 1198 geregistreerde mannen (uit. 
1915), onder T. Moeda Lhön als oelèebalang, 
wiens korte verklaring dd. 19 :_Maart 1902 is 
goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. besluit 
van 9 Juni 1902. Hot strekt zich Z.-N. uit tot 
ten Z-W. van do ondorafdeelingshoofd plaats 
Lhöfr Soekön. Het N. gedeelte wordt W.-O. 
doorstroomd door de Kroeëng Keureutöë, aan 
wier linkeroever de plaats Matang Koeli ligt, 
waarnaar het heelo landschap is benoemd. 
De bovenstreken, Z.waarts reikend tot aan 
den Goenóng Koeali, zijn bedekt met moeras
sen, waaruit o. m. de Kroeëng Kr&h wordt ge
voed, die zich binnen dit landschap met do 
Keureutöërivier vereonigt.

MATANO-MEER. Dit meer is gelegen in de 
afdeeling Oost-Celebcs, gouvernement Celebes 
en Onderh. en werd 26 Febr. 1896 door do 
Sarasins, die van de Oesoebaai uit (in het 
N.O. der golf van Boni) het bergland introk- 
ken, ontdekt. Kruyt en Adriani schrijven Ma- 
t'ano-meer, naar de uitspraak in Tomori; Aben
danon schrijft Matana-meer; het woord botee- 
kent „bron, oorsprong”. Het meer, genoemd 
naar een dorp aan hot Westelijk uiteinde, be
staat uit een zeer diep Westelijk en een minder 
diep Oostelijk bekken; do scheidingsdrempel is 
op de kaart van Abendanon goed te zien. Vol
gens hem is de grootste diepte van hot Weste
lijk bekken 590 M., van het Oostelijk bekken 
in het Noordelijk doel 485 M. Door Lefèvro 
(opnemer) on Raven (sergeant der marechaus- 
soe-dekking), beiden van de expeditie Abenda
non, werd het meer nauwkeurig gelood; op 
kaart VIII in don Atlas van Abondanon’s werk 
vindt men, behalve do 18 loodingen dor Sara
sins, 73 niemyo loodingen benevens dioptelijnon. 
Het Westelijk bekken met zeer steile helling 
aan de Zuidkust, vertoont nog weer twee in
zinkingen (strekking O.N.O. en O. 30° Z.) en 
is een echte tcctonische inzinking, het Oostelijk 
deel vertoont ook twee inzinkingen met zeer 
steile helling aan do Noordkust, een andere in 
het Oosten en een jongere met veel eilandjos 
in het Zuidoosten. Van al de moren in onzen 
Archipel is het Matanomeer het diepst; daar 
het niveau 382 M. hoog ligt, reikt hot 208 M. 
beneden don zeespiegel.

Hot diope deel draagt duidelijk de kenmer
ken van een langs breuklijnen weggezonken 
gebied. Nog steeds is do bodem niot tot rust 
gekomen; do Noordoever vertoont tal van ver
se ho afschuivingen. Er loven niot veel visschen 
in en do vischvangst botcckont daardoor ook 
niet veel; wol bevat het meer veel zoetwator- 
slakken, die hier veel gekookt gegeten worden. 
De temperatuur van het water aan do opper
vlakte bedraagt 28° en is in de diepte maar 
2 ii 3° lager. Doordat hot Matanomeer het hoogst 
gelogen is in vergelijking van de in de omgeving 
zich i bevindende watorbekkens, ontvangt hot 
niet veel slib van do rivieren on vertoont do 
bodem hier en daar nog naakte rotsen. In don

I

!
j

:

/, ‘ ' - - * . 
van ongeveer 900 n. Chr. dateerende en in de’ - * J 
Vorstenlanden gevonden, wordt gewag gemaakt /'•. 't ! 
van een Hindoe-rijk Mataram; dit rijk wordt ,
ook genoemd in een viertal in Oost-Java gevon-ï>:^<r 
den sehenkingsoorkonden uit denzelfden tijd 
twee daarvan zijn uit Soerabaja afkomstig, een ? , 
derde uit den tempel ’varT'Singasari (Malang).
Als residentie der vorsten van Matafam wordt 
in drie dezer oudheden genoemd Mëdang, waar
schijnlijk identiek met den naam van het Hindoe- 
rijk Mëndang Kamoelan. Zie Veth, Java,_2_e_uifcg^
I, bl- 4W- ------------

Het meest bekende rijk van Mataram was het 
Mohammedaansche rijk van dien naam in Mid- 
den-Java, dat volgons Javaansche overleverin
gen zou ontstaan zijn uit een gelijknamig leen- 
rijkje van Padjang, en na eenigen tijd de supre
matie over oon groot deel van Java verkreeg.
Het werd in 1755 gesplitst in de beido nog be
staande rijken Soerakarta en Djokjalcarta. (Zie 
JAVA, ges cm eden is). Een gedeelte van Djokja- 
karta, do regentschappen Kalasan». Bantoel en 
Slèman omvattende, draagt nog den naam 
Mataram. Zie hieronder, en ook KOTTA GËDÈ,
KERTÖ on KËDATON PLÈRÈD. Op Lombok., 
was Mataram een vorstendom, dat, vóór den 
laatsten"öorlögj geheel het eiland beheerschte 
(zie LOMBOK) en do gelijknamige plaats (zie 
hieronder) is door dien oorlog zeer bekend ge
worden. Een zijtak der Barito (Borneo Z. en O. 
afd.), slechts voor kleine prauwen bevaarbaar, 
wordt Mataram genoemd; ook komen op Java 
en Sumatra dorpjes van dion naam voor.

MATARAM. De middolsto der drie afdeelin- 
gen, waaruit do residentie Djokjakarta bestaat.
Het telt vijf regentschappen, nl. 1. Kota_JDjok= 
jakarta (do hoofd plaats, voor zoover dilfsultans- 
gebiëcP betreft); 2. Pakoe Alaman (do hoofd
plaats, voor zoover dit hot gebied van Prins 
Pakoe Alam botroft); 3. Kalasan mot de Solo- 
sche enclave Kota-gëdé (van don Soosoohoenan);
4. Bantoe.1^. mot de Solosche onclave Imogiri 
(van clen Soosoohoenan); 5. Sléman. Op het eind 
van 1905 teklo deze afdeeling 682.000 zielen, 
w. o. 2300 Europoanen, 5300 Ohineczen, 100 
Arabicron, on 90 andcro Vrcemdo Oosterlingen.
Hiervan zijn do Ohinoezon, Arabieren on do an- 
dore Vreemde Oosterlingen alloon op de hoofd
plaats govostigd. In deze afdeeling vindt men 
op één na (Sèwoegaloer in do afd. Koelop.progo) 
alle Europcoscho ondernemingen (32) der resi~ 
dentie, waarop voornamelijk suikerriet en tabak 
geteeld worden.

MATARAM. Hoofdplaats van do afdeeling 
LonYbok-,—residentie Bali on Lombok, tovens 
standplaats van den contvolour van West- 
Lombok. Uit. 1905 woonden er 30 Europeanen
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: vadem bekend; de laatste (dëpa) is de lengte- 

van de borst en de beide uitgestrckto armen- 
Eigenaardig is de zoogon. tijgervadom (d a po
li a r i m a u), in do Padangscho bovenlanden 

en waaronder de afstand verstaan

en 270 Inlanders. Zie LOMBOK. Ook de naam 
van het Balischc district der onderafdceling 
West-Lombok./i ’ ' s.

MATARAMAN. Zoo' beet in den volksmond 
bot middelste stuk van bet gewest Djokjakarta, 
loopendevanden top van den Mërapi tot aan den 
Indiscken Oceaan, ten Oosten begrensd door de 
residentie Soerakarta en de afdceling Goenoeng 
Kidoel en ten Westen door de residentie Kedoe 
en de afdeeling Koclon Progo, en bestaande uit 
de regentschappen Kalasan, Bantod en Slèman 
(zonder do hoofd plaats Djokjakarta). Uitge
zonderd bet Zuidclyk gedeelte van de Matara- 
man, de z. g. Kabonongan of Gading-streek 
(zie KABONONGAN), alwaar de gronden niet 
aan Europeanen verhuurd mogen worden, is 
het overgroote deel in banden van Europeesche 
landhuurders en telt men in dit gedeelte een 
32tal ondernemingen, waarop voornamelijk 

/ • suikerriet- en tabak geteeld worden.
£ vv' MATEN EN GEWICHTEN. Het is niet wel
' . .mogclijk in deze Encyclopjedie een overzicht

•’** " 'fi te geven der maten en gewichten, bij de ver
schillende inlandscke stammen in gebruik; de 
plaatselijke verschillen zijn daartoe te groot. 
Van standaard-maten en -gewichten kan bij 
sommige volkeren wel in zooverre gesproken 
worden, dat andere maten en gewichten als 
onderdeden of ook wel als veelvouden daarvan 
worden aangemerkt, maar zelfs die standaard
maten verschillen in verscheidene streken van 
eenzelfde eiland niet zelden weder onderling 
en drukken niet altijd een vaste lengte, inhoud 
of gewicht uit. Dergelijke zoogenaamde stan
daard-maten zijn dan ook niet wetenschappe
lijk mathematisch vastgesteld; zij zijn vaak 
de uitdrukking van een hoeveelheid werk, die 
verricht wordt, of ontleend aan deelen van het 
menschelijk lichaam. Zoo is bij de Javanen 
de kar ja (Kawi = werk) de eenheid voor 
landmaten, en staat gelijk aan de uitgestrekt
heid lands, die een landbouwer met zijn gezin 
bewerken kan; ga wé (Ngoko) en damël 
(Krama) drukken hetzelfde begrip uit. Een 
thans veel meer gebruikelijke landmaat is do 
baboe (bouw), een woord dat arm, bovenarm, 
schouder beteekent, en in het Maleisch ook 
steeds in die beteekenis gebruikt wordt, doch 
op Java dezelfde beteekenis kreeg als hier
boven omtrent karja werd medegedeeld. Ter
wijl de grootte van den bouw in verschillende 
tijden en verschillende gedeelten van Java 
vaak uiteen liep (zie BAHOE), is die thans 
van Regeeringswege op 500 Q Rijnl. roeden of 
7096.5 M.2 vastgesteld. Veelvouden zijn: de 
k i k i 1 = 2 bouws, en de d j o e n g (jonk) = 
4 bouws; onderdeden zijn de loepit of 
halve, de i r i n g of vierde, de i d o e en 
de k 6 t j r i t of achtste bouw. Ook wordt de 
grootte der velden, zooals bij de Maleiers op 
Sumatra, wel uitgedrukt door de hoeveelheid 
benoodigde zaaipadi of door de opbrengst 
per oogst. Lengtematen worden in den regel 
aan de gewone of gemiddelde lengte van 
sommige deelen van het menschelijk lichaam 
of van het geheele lichaam ontleend, wat geens
zins nauwkeurigheid van afmeting bevordert; 
op Java draagt de el, — de afstand van den 
elleboog tot den top van den middenvinger, 

den aan het Sanskrit ontleenden 
basta. Overigens zijn ook daar de voet en de

i..
- bekend,

wordt wanneer men het linkerbeen zooveel.' 
mogclijk naar achteren en den rechterarm naar 
voren uitstrekt, van den grooten teen tot den 
middelsten vinger. Do gewone vadem is daar 
als dapö lapas bekend; kleinere maten 
zijn daar o. a. de è t ö of asta (= hasta op- 
Java), de tapak of voet, do djangkal 
lapas of span (de afstand van don top van 
den duim tot dien van den vierden vinger),, 
de djangkal toendjoek (afstand van 
den top des duims tot dien van den tweedon vin
ger), de k a t o e k (afstand van den top des 
duims tot het eerste lid van den tweeden vinger)' 
en de a m p o c of duim. Voor het moten van 
doek heeft men in Zuid-Sumatra en b\j de 
Bataks de b i d a n g, die ongeveer 5 basta 
lang is. Op Java is ook de t jéngkal in 
gebruik; aanvankelijk waarschijnlijk do afstand 
van den voetzool tot aan den top van den mid
denvinger van den recht omhoog gestoken arm,, 
doch onder Europeeschen invloed gelijkgesteld 
met eene roede van 12 Rijnl. voet. Voor kleine 
afstanden wordt gewoonlijk het getal schreden 
aan gegeven; de ondjotan wordt als 
meter voor grooteren afstand aangewend, en 
daaronder begrepen de omstreeks 4 palen bedra
gende afstand van do eene pleisterplaats naar 
de andere; dagreizen worden op omstreoks 20 
palen gesteld. De paal (zie aldaar) is een lengte
maat, door ons ingevoerd. Opmerkelijk is, dat 
bepaling van afstanden op de wijze als bij ons ten 
plattenlande door „een pijp rookens” in het Oos
ten van den archipel niet onbekend is. Men bepaalt 
daar wel den afstand door uitdrukkingen als: 
„den tijd om pinang rood te kauwen”, „de rijst’* 
of „djagoeng gaar te koken”.

Inhoudsmaten, ofschoon aanvankelijk even
eens weinig nauwkeurig bepaald, daar zij ont
leend zijn aan natuurlijke voorwerpen, zooals 
een kokosschaal, bamboelid en dergclijlco, die 
in grootte met elkander verschilled, zijn echter 
langzamerhand nauwkeuriger bepaald. Toch 
heeft men hier ook niet zelden plaatselijk ver
schil; zoo is of was de grootste inhoudsmaat,, 
de kojan (kojang), in het gewone verkeer 
te Batavia gelijk aan 27, te Scmarang aan 28 
en te Soerabaja aan 30 pikoels. De gewone maat 
in don handel is de g a n t a n g, die echter 
ook weder plaatselijk verschilt. De koelak, 
oorspronkelijk een lid van een bamboestengel 
en, naar het schijnt, op Java alleen gebruike
lijk bij het afmeten der d j a k a t en p i t ra h 
(Zie op die woorden), is in Maleischo lan
den een gewone inhoudsmaat; in de Lam- 
pongs houdt hij 4 kati’s en 2 tahils rijst 
in. Voor de rijst zijn gewoonlijk telmaten 
in gebruik: op Java is de a mét de grootero 
eenheid, die ongeveer een mans dracht uit
drukt, maar ook weer plaatselijk verschilt. Zij 
bevat 2 w o e w & ’s, een woewa is gelijk aan 
2 bawon’a. De kleinere eenheid is de g è- 
d è n g (bos of schoof), die 2 b Ö 1 a h’s bevat-, 
doch in Kedoe op 50 kati’s of een halven pikoeli 
gesteld wordt; daar bevat de gèdèng 2 po- 
t j o n g s, zooveel als wat een vrouw in één. 
hand kan vatten. (Zie Vergad. Ind. Gen. 24-

!
!
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hunne equivalenten in Nederlandscho maten 
of gewichten, ontleend aan den Reg. almanak.

De in deze lijst vervatte opgavon hebben 
betrekking op de door de Regeering vastge
stelde maten en gewichten, doch doen geens
zins te kort aan wat boven is medegedeeld 
over de belangrijke afwijkingen, die omtrent 
maten en gewichten bij transacties tusschen 
inlanders, en ook wel van dezen met Euro
peanen voorkomen.

Onder de Oomp. wordt gewag gemaakt van 
maatregelen, welke ten doel hadden een degelijk 
toezicht op maten en gewichten; in 1635 werd 
zelfs de ijk verplicht gesteld, zoo voor alle kan
toren der Oomp. in Oost-Indiö als voor het pu
bliek in Batavia. Dat daardoor echter geen een
heid van maten en gewichten verkregen werd, 
bewijst de lijst bij Valentijn voorkomende; 
trouwens aan het voorschrift van 1635 werd 
lang niet altijd de hand gehouden, ofschoon men 
zelfs in het begin der 18de eeuw aan de kan
toren copieën zond van de standaard-maten 
en gewichten, in het kasteel te Batavia bewaard 
en waarvan, evenals van de copieën, nog exem
plaren in het Museum van het Bat. Gen. v. K. 
en W. aanwezig zijn. Op het eind der 18e 
eeuw werden nog slechts enkele sporen van 
den ijk aangetroffen, terwijl het Engelsche tus- 
schenbestuur, dat don pikol op 125 Amst. 
ponden vaststelde, zich overigens weinig aan 
de zaak gelegen liet liggen. Na het herstel van 
het Ned. gezag werd in 1819 een eerste poging 
gedaan om het metrieke stolsel in te voeren 
en aan een ingenieur opgedragen oen regle
ment daartoe samen te stellen, dat echter niet 
tot stand kwam. Do regeering bepaalde zich 
daarna tot de hernieuwing in 1826 van het plak
kaat van 1635, doch trachtte ook tot een bete
ren toestand te geraken door bij lnd. Stb. 1838 no.
2 met Kon. machtiging in beginsel te besluiten 
tot invoering van hot metrieke stelsel, — een 
besluit, waaraan echter tot heden toe geene 
uitvoering is gegeven. In 1863 werd een aan
vang gemaakt met het samenstellon van her- 
leidingstafels van oud-Hollandsche, Indische 
en Ohineesche maten on gewichten tot metrieke, 
welke 16 jaron later gereed kwamen behalve 
voor Billiton, Menado en Ternate, waar de ge
bezigd wordende maten en gewichten zóó veel
soortig en willekeurig gekozen waren, dat 
daaruit geen stolsel was op to bouwen. Aan 
pogingen tot hervorming van het ijkwezen 
hoeft hot ovorigens niet ontbroken; de belang
rijkste voorstellen in dat opzicht waren wel 
dio van don ambtonaar voor do regeling van het 
ijkwozon O. Vonoma, die het uitsluitend ge
bruik van het motrioke stolsel on verplichten 
ijk voorstond, mot vrijlating van de voorwerpen, 
die de inlanders bij onderlinge transactie ge
bruiken en in wetenschappelijke!! zin geen aan
spraak kunnen maken op den naam van maten 
of gewichten. Do lnd. regeering was daartoe 
niet gezind on ontwierp eene regeling, waarbij 
de verplichto ijk niet 
maar
en gewichten te laten ijken (zie o. a. Verslag 
Kamer v. Kooph. te Batavia, 1888, bl. 83 on 
to Somarang ibid. bl. 35). Een ontwerp ter 
reorganisatie, door de Regeering ontworpen, 
kon echter de goedkeuring dor Twoede Kamer

Jan. 1893, bl. 25). De amöt nu is grooter of 
kleiner, naarmate het getal en do zwaarte der 
gèdèngs, waaruit zij bestaat. Plaatselijk zijn 
of waren er op Java nog vorschillondo inhouds
maten in gebruik, zooals in Batavia en omstre
ken do p o t j o n g of t j ë k ë 1 van 5 kati’s;
2 potjongs zouden gelijk zijn aan een g è d è n g 
p i n t j a r of ikat; 5 gèdèngs gelijk aan een 
s a n g g a, 40 sangga’s aan oen t j a ë n g; de 
tjaëng vertegenwoordigt eohter geenszins een 
constant gewicht. De gantang wordt ook als 
gewicht gebruikt, maar is dan evenmin van vaste 
waarde als wanncecr hij als maat wordt gebezigd. 
Het meest bekende gewicht, de pikol (p i- 
k o e 1), waarvan thans de zwaarte door de regee
ring is vastgesteld, is oorspronkelijk al evenmin 
een vaststaando eenheid; hij vertegenwoordigt 
eigenlijk een sckoudorvracht, zooveel als aan 
een draagstok aan beide einden van een juk 
door een man gedragen kan worden. Uit de lijst 
van maten en gewichten, door Valentijn mede
gedeeld (uitgave Keyzer, 3e deel, bl. 562) blijkt, 
dat de pikoel toen van 122 tot 125 pond bedroeg, 
en te Priaman zelfs 1371/2 pond woog. Bij do 
koffiecultuur in dc Preanger werd onderscheid 
gemaakt tusschen de bergpikol van 250 of 225 
pond, waarin de bevolking de koffie aan do 
regenten, en de gewone pikol van 160 of 146 
pond, waarin deze dat product aan de Com
pagnie leverden. Een onderdeel van den pikol 
is de k a t i, van Chineeschen oorsprong on bij 
het wogen van opium en van goud en andere 
edele metalen eveneens gebruikelijk; ook wordt 
van do m a s gewag gemaakt, waarvan het 
gewicht soms op een achtste, soms op een tiende 
van een reaal gesteld word. Eindelijk was vroo- 
ger de b a h a r of baar een zeer gebruikelijk 
gewicht, vooral bij hot wegen van peper; zij 
was echter plaatselijk zeer verschillend, zoodat 
zij bij Valentijn voor Java op 3 pikol, voor Am- 
boina op 550 ponden en voor Solor en Timor 
op 5 pikol of 500 pond gesteld word. Zelfs voor 
gewichten voor goud bestaat bij de inlanders 
in vele gevallen geen bepaalde nauwkeurigheid; 
daarvoor wordt vaak van boomvruchtjes ge
bruik gemaakt, die natuurlijk onderling in 
gewicht verschillen. Toch wordt bij het wegen 
van goud, en ook van tabak, door den inlander 
wel gebruik gemaakt van eigengemaakte weeg
schalen en van gewichtjes van kopor, zilvor on 
lood. Als staaltje van eigenaardig gewicht zij 
medegedeeld dat in do afdeoling Sokampong 
(Lampongs) do tabak opgowogon wordt togon 
oude koperen duiten, die tegelijk do waarde 
ervan bepalen, zoodat do tabak haar gewicht 
aan dio duiten waard is. In hot Oosten van den 
archipel worden voor inhoudsmaten veelal man
den gebruikt van vorsehillendo grootte. Ten 
gevolgo van de ongelijkheid dor maton is mon 
veelal gewoon zijn eigen maat tor markt to 
brengen, als mon inkoopon gaat doen. Eindelijk 
moet ook de d a t j i n (d a t j i n g) genoemd 
worden, een unster of weegstok, in vele strekon 
van den archipel bij inlanders en vreomde oos
terlingen in gebruik; op Java gewoonlijk om 
to wegen van 1 tot 100 kati’s. Onder s ë d a- 
t j i n verstaat men daar oen gowieht van 100 
kati’s, doch voor gras van ongeveer 50 kati’s. 
Het woord is van Chineeschen oorsprong.

Hieraohter volgt een lijst van dc in Ned.-Indiö 
meest gebruikelijke maten en gewichten, met

zou worden ingevoerd, 
meer gelegenheid goopend om maten
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verdeeld, in ellc waarvan één stel vcrificatiewerk- 
tuigen geregeld circuleert. Do Dienst van liet 
ijkwezen is sedert 1911 van het Departement 

Onderwijs en Eeredienst naar dat van Land
bouw, Nijverheid en Handel overgebracht.

Bij den Dienst zijn organiek aangcsteld één 
inspecteur en één adjunct-inspectcur. In 1917 
werd wegens toenemende werkzaamheden aan 
die ambtenaren een ijker toegevoegd (Ind. 
Stb. 1917 no. 308). De Inspecteur is belast met 
het algemeen toezicht op de verrichtingen 
van de zooeven genoemde hulpijkers en neemt 
bovendien zelf met den adjunct-inspectcur aan 
de werkzaamheden deel voor zooveel betreft 
den ijk van maten, gewichten en weegwerk- 
tuigen in zijn gcheelen omvang, den herijk der 
gewichten en weeg werktuigen voor fijnere we
ging en den herijk van de maten, gewichten 
en weegwerktuigen in de residentie Batavia en 
ter hoofdplaatsen Semarang en Socrabaja.

Literatuur : Uytrekening van de goude en 
silvere Muntswaardye, Inhout der Maten en 
swaarte der gewichten van de respective ge
westen van Indiën. Tot Middelburg gedrukt 
bij Johannes Meertens 1691;/W. C. H. Staring, 
Maten, gewichten en munten,'4c druk, bewerkt 
door R. W. van Wieringen; Ind. gidsen 1889 
I, bl. 992, 1890, I, bl. 949, 190G, I, bl. G33; 
Weekblad van Indië, IV, bl. 299, 1907—1908; 
Alfred Maass, Durch Zentral-Sumatra, Band I, 

van de diensten der ambtenaren van het bin- | bl. 348—351; Bijdragen tot de T., L. en V. van 
nenlandsch bestuur of van den waterstaat en N.-I., 1889, bl. 565; Verslag B. G. v. K. W.
’s Lands burgerlijke openbare werken (in het LIII, waarin door O. L. Helfrich maten en ge-
gewest Sumatra’s Westkust kan de herijk wichten van Benkoelen en Kroë worden be-
mede worden opgedragen aan ambtenaren van den sproken; T. A. G. Deel XXXIV, 1917 no. 5,
spoorwegdiensten van den dienstderkolenontgin- met mededeelingcn over maten en gewichten
ning aldaar). Ned.-Indië is in 19 ijkdistricten op Atjèh van J. Krcemer, bl. 743—747.

niet verwerven; do betrokken post werd in do 
zitting van 12 Dcc. 1890 verworpen, vooral 
op grond van de daarbij betrokken uitgaven, 
die verminderd zouden kunnen worden, indien 
inlanders tot ijkers werden opgeleid. Bij do 
behandeling van de begrooting voor 1898 was 
do Regeering gelukkiger, daar eene kleine ver- 
hooging van den post voor het ijkwezen werd 
goedgekeurd. Zij had geenszins ten doel afdoende 
verbetering aan te brengen doch beoogde 
voorshands een basis te leggen, waarop later 
wellicht een verplicht o ijk en herijk van allo 
in gebruik zijnde maten, gewichten on weeg
werktuigen zou zijn te grondvestend Do resul
taten van eene kostbare organisatie tot invoe
ring van zulk een ingrijpenden maatregel wer
den niet verwacht te zullen opwegen tegen do 
groote uitgaven. De getroffen regeling (laatste
lijk herzien in Ind. Stb. 1907 nos. 505—507), 
behield dus voor maten, gewichten en weeg
werktuigen (datjins) ten behoeve vair parti
culieren den facultatieven ijk en herijk tegen 
bij tarief vastgesteld ijkloon, verbiedt echter 
sedert 1 Januari 1901 op Java en Madoera 
bepaald aangewezen maten, gewichten en 
datjins te koop aan te bieden of in den handel 
te brengen, welke niet zijn geijkt. Voor den jaar- 
lijkschen herijk van ’s Lands maten, gewichten 
en weegwerktuigen en van die ten behoeve van 
particuliere personen wordt gebruik gemaakt

van
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i ' INDEELING 

IN VEEL
VOUDEN EN 

ONDEK- 
DEELEN.

; WAARDE.
NAAM. BESTEMMING

Oude. Metrieke.
i .

Lengtematen.
10 hektometer 
10 dekameter 
10 meter 
10 decimeter 
10 centimeter 
10 millimeter

Kilometer ...............
Hektometer ..........
Dekameter..............
Meter .......................
Decimeter ...............
Centimeter...............
Millimeter ...............
Geograph. mijl.
Zeemijl ...............
Paal (Sumatra)1) ..
Paal .......................
Roede.......................
Voet .......................
Duim .......................
Vadem ...................
Voet .......................
Vadem ...................
Voet .......................
Duim .......................

diversen 1000 M.
100)»

10
1I)

0.1»
0.01H

0.001 
7407.4 
1851.8 
1851.8519 
150G.943 

3.767358 
0.31394G 
0.02G162

afstand ter zee 
afstand ter zee 

Afstand 
Afstand 

bouwterrein 
hout

4 zeemijl 1 Duitscho mijl.
1 Engelscho mijl 

I/3 uur gaans of 1 zeemijl 
400 Rijnlandsche roede 

roede 
voet 
duim

I

400 roede 
12 voet 
12 duim

1 >>
1* ï»

1 1»

Diepte 6 voet 1.8
0.3

1 Amsterdamsche vadem 
1 Amsterdamsche voet 
1 Amsterdamsche duim 
1 Amsterdamsche el 
1 Engelscho yard

hout, touw 
hout

1.698798
0.283133
0.025739
0.68781
0.914382

6 voet 
11 duim: i

>9El lijnwaden
Yard
Depa
Hasta
Kilan

4 hasta 
2 kilan

± 1.7
+ 0.42 
± 0.21

»
»•
»

D Zie artikel PAAL.

-
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INDEELING 
IN VEEL

VOUDEN EN 
ONDER- 

DEELEN.

WAARDE.

BESTEMMINGNAAM.

Oudo. Metrieke.

Vlaktematen (a.)#

Hektaro .. .
Are .............
Centiare .. . 
Vierk. paal
Bouw .........
Vierk. roede 
Morgen

landmaat 100 are 
100 centiare

10000 M*.
100

1
320 bouw 

500 vierk. roede
160.000 vierk. Rl. roede 

600 vierk. Rl. roede 
1 vierk. Rl. roede 

600 vierk. Rl. roede

2270877.76
7096.49

14.19299
8515.79

Ruimtematen (b.).

Stère .... 
Registerton 
Kojang ..
Ton ...........
Toembak

diversen
scheepsruimte

1 M«.
2.83 ii

2 ton 32 pikol 
16 pikol

216 kub. Rijnl. voet

1976.362 K.G. 
988.181 

6.684 M».
11

brandhout

Maten voor droge waren (b).

Hcktolitor
Dekaliter
Liter
Deciliter . 
Centiliter 
Kojang . 
Pikol .. .

diversen 10 dekaliter 
10 liter 
10 deciliter 
10 centiliter

100 L.
1091

1
0.111

0.0111

30 pikol 
^ 8 gantang 
i 56 kilogram

zout 2011.2679
67.0423

Maten voor drogo waren (b).

Va pikol ...................
Vt pikol ...................
1/8 pikol of gantang 
V1# pikol of V2 gant. 
V,2 pik. ol of gant.
l/i4 pik. of Vs gant. of 

batok ...................

Zout 33.5211
15.7605
8.5766
4.2883
2.1441

L.
f*zout, rijst 8 batok 468 kub. Rijnl. duim U1)

11 11

11

rijst
kalk

1.0721
92.83Ton 3 kub. Rijnlandsche voet

II

Vochtmaten (b.).

Hcktolitor
Dekaliter
Liter
Deciliter . 
Centiliter
Ton........
Takar ...
Kit ........
Koelak.. . 
Kan 
Mutsje 
Pintje

diversen 10 dekaliter 
10 liter 
10 deciliter 
10 centiliter

L.100
10

1
0.1II

0.0111

stroop.
olie

48 kan 72.761
25.770
15.159
3.790
1.5751
0.1516
0.0758

17
4 koelak 10

2
diversen 10 mutsjo 

2 pintje
1 m1)II

0.1 11

olio 0.05 „

(a) Do namon en waarden der lengtematen kunnen mot bijvoeging van het woord „vierkante” 
als vlaktomaton worden gebezigd.

(b) Do namen on waarden dor lengtematen kunnen mot bijvoeging van 
als inhoudsmaten worden gebezigd.

V Gouv. besl. 24 Febr. 1873 no. 29 en Verslag Dr. Oudomans (Jav. Cour. Maart 1873); zie echter 
ook Indische Gids April 1906, blz 633 on vlg.

hot woord „kubieko”

;
■n



MATEN EN GEWICHTEN—MATRICARIA CHAMOMILLA.

WAARDE.INDEELING
IN VEEL

VOUDEN ENBESTEMMING
ONDER- Metrieke.Oude.DEELEN.

Gewichten.

KG.110 hektogramdiversenKilogram 0.110 dekagramHektogram ;»
0.0110 gramDekagram ï»

0.00110 centigramGram IS

G.0.110 centigramDecigram
0.0110 milligramCentigram SI

0.001
61.7613
0.617613026
0.038601
0.003860

Milligram »•
KG125 Amsterdamsck pond 

1.25 Amsterdamsch pond
handelsgewicht 100 katiPikol

16 thailKati
10 tjiThail opium
10 tiembangTji »»

Timbang, Mata of
0.000386 ’
0.49409042
0.030880
0.015440
0.054090
0.027045
0.006761
0.003381
0.001127

Hoen M
1 Amsterdamsch pond 
1 Amsterdamsch ons
1 Amsterdamsch lood
2 Spaansche mat 
1 Spaansche mat

handelsgewicht 16 onsPond
2 loodOns

Lood
2 reaaledele metalenThai!
4 soekoeReaal
2 taliSoekoe yy

Tali 3 wang)»
Wang

0.05Thail
Thail 0.04H

Thail idem en opium 0.038601 
0.041174 
0.035714 
0.055585 

± 0.000205 
0.3G912579 
0.030760 
0.003845 
0.001282 
0.000064 
0.375 
0.03125 
0.003900 
0.001302 
0.000065 
1667.555 
1729.316 
1852.839

Vx# katti
1/12 Amsterdamsch pond 

1/28 kilogram
Thail
Thail
Thail

diamantKaraat
Pond medicinaal gew. 12 ons */, pond Holl. Trooisch
Ons 8 drachmei»

Drachme medicinaal gew. 3 scrupel
Scrupel 20 grein
Grein

>y

Pond 12 ons */8 kilogramyy

Ons 8 drachme
Drachme 3 scrupel
Scrupel 20 grein*1

Grein
Kojang rijst te Batavia 27 pikol

28 pikol 
30 pikol

Kojang rijst te Semar.
Kojang rijstteSoerabaja /

<7
, ,v

MATJAN (Jav.). Collectiefnaain voor PAN
TER en TIJGER (zie aldaar).

MATJAN GOGOR, M. KOEMBANG, M. 
SROENI, M. TANDANG, M. TOETOEL. Zie 
PANTER.
n^LATJAN L0RÈK> M- LORÈNG. Zie TIJGER.

$
• rx . rfe r

langs der ongeveer 15 K.M. lange, schilder- 
achtigo wegen naar Matoer maken om van daar 

Manindjau te bezoeken of 
het in de diepte beneden zich te bewonderen. 
Twee punten in den O.lijken bergrand om hot 
meer, lil. Poontjak Boekit en Padang Galang- 
gang, Iconen zich hiervoor bij uitstek. Merk
waardig is nog hot in deze hooge streek welig 
tierende zware suikerriet, dat echter een bo
trekkelijk laag suikergehalte heeft. Do riot- 
suiker (sakar) uit deze streek is bekend on wordt 
uitgevoerd naar Padang Pandjang en 
ben ed cn 1 an d en. /~f- j /ƒ'<:

MATRIARCHAAT. Zie HUWELIJK.
MATRICARIA CHAMOMILLA L., fam. Com-

een

uit het meer van

MATJAN POETIH. Zie OUDHEDEN. 
MATJANNAN. Javaansch woord voor Spring- 

spinnen, Saltigradae.

bergt de toeristen, die

naar do
e pasanggrakan her- 

Fort de Koek de reisvan
I

i
i
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M ATRIC A RIA OH AM OMILLA—MAT U LESI. 689.1
aanteekeningcn voorzien on ten dcele vertaald \ 
Amst. 1860; id. 2e uitg. 1885; „Beknopt verslag 
van een paar tochten in de binnenlanden 
Oclebes in 1857 en 1861” (Berichten van het 
Bijbelgenootschap); „Bocgincesch heldendicht 
op den eersten Bonischen veldtocht van 1859. 
Mot vertaling en aanteekeningcn”, Makasser 
1862; „Proeve eener Makassaarsche vertaling 
des Koran’s” (Bijdr. t. t. 1. en vlk. 1862); „Korte 
beschrijving van het Gelebisch kaartspel genaair.d 
Omi” (Tijdschr. v. h. Bat. Gen. XI); „Boe-'-^'

potilac, Onze kamille, die in sommigo deolcn 
van do Prcanger wordt aangoplant om er do 
inlandsche thee mee te vermengen, en deze een 
bijzondore smaak te geven en do transpiratio 
te bovordoron.

MATTEN-SCHELPEN. Zie DONAX.
MATTHES (Dr. BENJAMIN FREDERIK).

Geb. te Amsterdam 16 Jan. 1818 uit het huwe
lijk van Ds. H. J. Matthes en W. M. E. Hoyer. 
Van 14 Sept. 1835 tot 21 Juni 1838 studeerdo 
hij te Leiden in de letteren en godgeleerdheid 
en van 1838 tot 1841 aan het Lutherschc Semi
narium te Amsterdam; promoveerde te Leiden 
honoris causa in do letteren (1848) en werd 6 
Oct. 1841 proponent bij de Ev. Luthersche kerk. 
Na een korten tijd den dienst te Rotterdam te 
hebben waargenomen, zette hij zijne studiën te 
Heidelberg voort, was van 1844 tot 1848 sub- 
director van het Zendeling-instituut te Rotter
dam en vertrok in 1848 naar Indië als afgevaar
digde van het Ned. Bijbelgenootschap voor Zuid- 
Oelcbes, met opdracht om de Makassaarsche en 
Boegineesche talen te beoefenen, de hulpmid
delen tot het aanleeren dier talen te vervaar
digen en daarna den ganschen bijbel in beide 
talen overtezetten. In 1858 keerde Dr. Matthes 
tijdelijk naar Nederland terug; in 1861 vertrok 
hij opnieuw naar Zuid-Oclcbes, vertoefde van 
1869 tot 1876 weder in Nederland, doch keerde 
in 1876 naar Makasser terug, volgens verlangen 
van de Regeering cn met goedvinden van het 
Ned. Bijbelgenootschap, tot het opriehten eener 
Kweekschool voor inl. onderwijzers, alsmede 
tot opleiding van tolken voor het Makassaarsch 
en Bocgincesch. Den 31en Oct. 1879 werd Dr. 
Matthes op verzoek eervol ontslagen en vestigde 
zich in Nederland tot het voortzetten van zijn 
bijbelvertaling in het Makassaarsch en Boegi- 
noesch; hij vestigde zich te ’s Gravcnhage. 
Zijne groote verdiensten werden o. a. geëerd 
door zijn benoeming tot Lid der Kon. Akad. van 
Wetenschappen (1888) ;in 1881 werd hij honoris 
causa bevorderd tot doctor in de taal- en letter
kunde van den O.-I. archipel. Dr. Matthes 
overleed te Nijmegen op 9 October 1908.

De hoofd werkzaamheid van Dr. Matthes ligt 
op het gebied der taal-, land- en volkenkunde van 
Zuid-Gele bes. Door hem zijn uitgegeven do 
navolgende werken: een Maleisch leesboekje, 
getiteld: „Bobrapa perkara akan segala soerat 
perdjandjian bahroo”; ’t Arabische „Aboc-1- 
Mahasin’s Annales, Tomi I pars prior”, met 
Prof. T. G. J. Juynboll, Lugd.-Batav. 1852; 
„Beknopt verslag van mijn verblijf in dio binnen
landen van Gele bes, waar Boegineesch gesproken 
wordt” (in de Berichten van het Bijbelgenoot
schap in 1856); „Makassaarsche Spraakkunst”, 
Amst. 1858; „Boegineesch heldendicht op 
Daeng-Kalabbóe, waarin o. a. de dood van 
den ambtenaar T. baron Gollot d’Escury cn de 
zegepraal der Hollandschc wapenen bezongen 
worden. Met vertaling en aanteekeningcn”, Ma- 
kassar 1858; „Een Makassaarsch—Ilollandsch 
woordenboek, met een Ilollandsch—Makas
saarsch woordenlijst, opgave van Makassaarsche 
plantennamen, en verklaring van eon tot ophel
dering bijgc voegden ethnographischen atlas”, 
1859; id. 2o uitg. met een atlas van 15 platen 
in fol., ’s Grav. 1885; „Makassaarsche Ohresto- 
mathie, bevattende: oorspronkelijke Makas- 
saarscho geschriften in proza en poëzie, van

van

gineesche Chrestomathie,- bevattende ^oorspron
kelijke geschriften in proza en poëzie, van aan- 
teekeningen voorzien, en ten deele vertaald. 3 
deelen. ’t Eerste deel verschenen te Makassar 
1864; ’t tweede en derde deel te Amst. 1872; 
„Eenige Makassaarsche en Boegineesche legen
den” (Jaarboekje Oelebes 1864); „Verslag van 
een uitstapje naar de Oosterdistrikten van 
Oelebes, van 25 Sept. tot 22 Dec. 1864 (Jaar
boekje Oelebes 1865); „Over de Wadjoreezt#'” ' 
met hun handels- en scheepswetboek”, Makasser 
1869; „De Makassaarsche en Boegineesche 
koetika’s (gunstige en ongunstige tijden), met 
16 platen” (Tijdschr. v. h. Bat. Gen. 1869); 
„Eenige opmerkingen omtrent en naar aan
leiding van dat gedeelte van Dr. J. J. De Hol- 
lander’s Handleiding bij de beoefening der 
land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost- 
Indië, hetwelk handelt over het Gouvernement 
van Oelebes en Onderhoorigheden” 1872, (Bijdr. 
t. t. 1. en vlk.); „Over de bissoe’s of heidenscho 
priesters en priesteressen der Bocgineezen, met 
vier platen”, 1872 (Werken der Kon. Acad. v. 
wet. Afd. letterk.); „Bijdragen tot de Ethnologie 
van Zuid-Oelebes”, ’s Grav. 1875; „Kort vorslag 
aangaande alle mij in Europa bekende Makas- 
saarscho en Boegineescho handschriften”, Amst. 
1875; „Boegineesche Spraakkunst”, Amst. 1875; 
„Boegineesch—Hollandsch woordenboek, met 
eon Hollandsch—Boegineesche woordenlijst, en 
verklaring van een tot opheldering bijgevoegden 
ethnographischen atlas”, Amst. 1874. Met een 
atlas van 22 platen; „Makassaarsche aardrijks
kunde van Oelebes”, Makasser 1876; „Makas
saarsche aardrijkskunde van Nederl. Oost- 
Indië”, Makasser 1877; „Boegineesche aardrijks
kunde van Nederl. Oost-Indië”, Makasscrl880; 
„Vervolg op ’t kort verslag aangaando alle mij 
in Europa bekende Makassaarsche en Boegi- 
nocsche handschriften”, Amst. 1881; „Eenige 
proeven van Boegineesche en Makassaarsche 
poëzie”, ’s Grav. 1883; „Einigo Eigenthüm- 
lichkeiten in den Fostcn und Gewohnheiten 
der Makassaron und Bugincsen”, Leiden 1884; 
„Boegineesche en Makassaarsche Legenden”, 
’s Grav. 1885; „Over de ada’s of gewoonten der 
Makassaren en Boogineezcn” (Versl. en Meded. 
d. Kon. Acad. v. Wot. Afd. letterk. 3o reeks, Dl. 
II, st. 2, 1885); „Supplement op hot Boegi
neesch woordenboek”, ’s Grav. 1889; „Makas- 
saarscho vertaling van do Bijbolscho geschied
verhalen in 2 X 52 lessen”, 1890; „Boegineescho 
vertaling van do Bijbelscho geschiedverhalen 
in 2 X 52 lossen”, 1890 benovons volledige 
Bijbelvertalingen in het Makassaarsch on Boe
gineesch.

MATULESI, ook genoemd Matulcsia (Tho
mas) het hoofd dor opstandelingen op het eiland 
Honimoa (Saparoea) tijdens de overname 
het bestuur der Molukkcu door den landvoogd
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hij do konnis noodig had voor het 
. bostudoeron van hot oud Javaansoh — hot Kawi 

de wajang literatuur.
Aanvankelijk was het zijne bedoeling bij zijno 

veelvuldige aanrakingen met do bovolking 
slechts aanteekoningon te maken. Gelukkig is 
hij bezweken voor de dringende verzoeken van 
honf die zijn wetenschappelijken aanleg kenden 
en heeft hij er in toegestomd die aanteekenin- 
gen uit te werken en te publiceeren. Zijn voor
naamste werk is een ethnologischo studie, die, 
onder den titel van EenJ}lik-in het Javaansche 
Volksleven, in twee deelen, voorzien van photo’s 
en een groot aantal in den tekst geplaatsto 
illustraties, te Leiden in 1S97 verscheen.

In zijne voorrede op de derde uitgave van het 
{ Javaansch-N.derlandsch Handwoordenboek zegt 

Prof. Dr. A. 0.. Vreede: Wat dansen, spelen en 
dergelijke betreft, kan men overigens in het 
^voortreffelijke werk van den heer L. Th. May er 
„Een blik in het Javaansche Volksleven” leer
zame en uitvoerige beschrijvingen vinden om
trent woorden, die het maatschappelijk leven 
der Javanen betreffen. Mede verdienen de

Jacobus Albertus van Middelkoop in 1817, 
werd 16 December 1817 ter hoofdplaats Ambon 
terechtgesteld op het plein, buiten fort Nieuw-r 
Victoria, op het zoogenaamde Groone zoödjo.

Het "lijk van Matulesi werd in een ijzeren 
kooi aan do Oostkust der baai tentoongesteld.

Zie M. Boelen: „Bladen \rit het Memoriaal 
van den Vice-Admiraal J. Boelen, blz. 287.

MAUCATAR (MAOEKATAR). Landscliap op 
het eiland Timor, dat ingevolge grcnsrogcling- 
verdrag (opgenomen in Ned. Stb. 1905no.382, 
Lid. Stb. 1906 no. 194), aan Portugal is over
gegaan tegen overneming -door Nederland van 
de landschappen Noimoeti, Tahakay en Tamiru 
Ailala.

MAUMÉRIE. Zie MAOEMÉRÉ.
MAÜRITIUS-HENNEP. De vezels uit de bla

deren van Fourcroea (Fourcroya) gigantea, een 
Amaryllidacee uit trop. Amerika, thans in alle 
tropische en subtrop. streken gekweekt, vooral 
op Mauritius, waar de plant ook verwilderd is. 
Wordt in Ned. Indië nog niet als vezelplant 
in het groot gekweekt.

MAURITSBAAI. Het Oostelijke gedeelte van 
de Panand joeng- of Pënandjoeng-baai (zie 
aldaar), aan de Zuidkust van de res. Preanger 
Regentschappen, welke baai door het schier
eiland Pënandjoeng in twee deelen gesplitst 
wordt.

MAWARA en SÉMIOE. Eilanden in het Wes
ten der Tritonbaai, dicht onder den vasten 
wal (Zuidkust van West Nieuw-Guinea). Op 
eerstgenoemd eiland ligt een gelijknamige kam
pong, waar een radja moeda zetelt en onder 
wien ook ressorteert Lobo, in den N.W.hoek der 
baai, waar van 1828—1836 het fort Du Bus 
stond.

MA WAS (mal. J. Zie ORANG OETAN.
MAYER (LEENDERT THEODORUS). Zoon 

van F. J. B. Mayer, geboren den 20en Juli 
1851 te Tand joeng Kaik in de afdeeling Tangë- 
rang der residentie Batavia.

Mayer genoot in zijne jeugd onderwijs aan 
een lagere school te Batavia _en daarna op het 
later tot een hoogere'~burgerschool met 5-jari- 
gen cursus gereorganiseerd Gymnasium Wil
lem III. Na te hebben voldaan aan het gedeelte 
A van het examen voor Indisch ambtenaar, 
trad hij in dienst als klerk bij het departement 
van financiën en volgde inmiddels de lessen 
der aan die onderwijsinrichting verbonden af
deeling voor de taal, land- en volkenkunde 
van N.-I. In 1872 geslaagd in het zoogenaamd 
groot ambtenaarsexamen, kreeg hij eene aan
stelling als ambtenaar ter beschikking bij de 
landelijke inkomsten en cultures en werd hij 
geplaatst in do residentie Banjoemas. In 1874 
ging hij over naar het binnenlandsch bestuur 
en bleef met eenigo onderbrekingen bij dien 
diensttak tot 1888, het laatste jaar als assis- 
tent-resident.

waarvan

en

aan
dacht zijno ethnologischo schetsen: De Javaan 
als landbouwer en veefokker en De Javaan als 
mensch en als lid van het Javaansche huisgezin.

Niet onbelangrijke bijdragen voor de kennis 
van de folklore van Java bevatten zijne studiën: 
Javaansche legenden en sagen in Nederlandschen 
en Javaanschen tekst, De Sidekahs en Slame- 
tans in de desa, geschreven in vereeniging met 
den suikerfabrikant J. F. A. C. van Moll. Als
linguïstische publicatiën mogen genoemd wor
den: Praktisch Maleisch-Hollandsch, Ilollandsch- 
Maleisch handwoordenboek benevens kort begrip 
der Maleische woordvorming en spraakleer ; 
Serat pakem, zijnde een verzameling van 24 
schetsen van wajangverhalen; Lakon Krcsna 
goegah, een tekstboek van het wajangverhaal 
Krësna goegah, zooals hot door den dalang 
wordt voorgedragen; Javaansche-11 ollandschc 
samenspraken ; Ilollandsche-La ugmaleische sa
menspraken ; Peladjaran baik, een omwerking 
van liet werk over de geneesmethode van den 
Duitschen geneesheer L. Kühne, in het Mu- 
leisch, dat op Java gesproken wordt; Uikajat 
Pilias Pog, een Javaansche bewerking van Jules 
Verne’s: De reis om do wereld in tachtig dagen.

Blijkens de Sept.-aflevering 1917 Indische 
Gids verscheen bij G. KoJff en Co. te Batavia: 
De kokospalm of klapperboom door L. T. 
Mayer. Deze proeve eener monographie van 
den Cocos nucifora L. was bestemd als ant
woord op de door de Commissie van het Kolo
niaal Museum uitgeschreven prijsvraag. Het 
manuscript werd te laat ontvangen om tot 
mededinging te kunnen worden toegelaten. 
Een weinig omgewerkt is het nu door de firma 
Kolff openbaar gemaakt.

In zijn Serat kandoengan heeft Mayer een me
morandum samengesteld van ambtelijke voor
schriften en bepalingen, een zeer nuttige hand
leiding voor de Inlandsche landsdienaren bij 
de vervulling van 
mis aan volledige vertalingen van 
bladen voorziet dit werk in een tevoren bestaan 
hebbende leemte. In betrekkelijk korten tijd be
leefde het eene tweede uitgave.

MBLIAU (DAJ).Zie GIBBON.
M’BOETA. Een meer, gelegen op

:
i
i
:-

Na zijne pensionneering wijdde hij zich aan 
zijne liefhebberij om allerlei proeven op land
bouwkundig gebied te nemen en overleed 6 
November 1914 te Bandoeng. Mayer was een 
ijverig beoefenaar van ~do"óp Java gesproken 
inlandsche talen, inzonderheid van het Ja- 
vaansch. Hij sprak het dan ook vloeiend. Ge
durende zijn eerste verlof in Europa heeft hij 
den tijd benut 
Dr. H. Kern

hunne dienstplichten. Bij ge- 
Staats- en bij-

zich onder leiding van Prof. 
op het Sanskrit toe te leggen,
om

Nieuw-

::
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trolours). Er is een gemeenteraad gevestigd, 
voorgezeten door den burgemeester, terwijl 
do zoogenaamdo cultuurraad daar eveneens 
zijn vergaderingen houdt. De laatsto is een 
localo raad in den geest van do gewestolijko 
radon op Java. Voorgezeten door den Gouver
neur, behartigt hij do belangen van hot go west 
met uitzondering van dio der afdeelingen Si- 
mëloengoen en^ do Karolanden on Bëngkalis 
(Ind. Stb. 1909 do. 181). Voorts zijn hier go- 
vestigd een Raad v. Justitie en een wees- on boedel
kamer,die,behalve het gewest Oostkust vanSuma- 
tra, do gewesten Atjeh on Onderh. en Riouw en 
Onderh. tot hun ressort hebben; ook een land
raad houdt te Médan zitting. Openbare gebouwen 
zijn, behalve do verschillendo blokken voor de 
onderscheidene takken van den Gouvernements
dienst, waaronder het monumentale post- en tele
graafkantoor en het paleis van justitie af
zonderlijk genoemd behooren te worden, het 
raadl\uis_on hot karapatan-gebouw.

De fraaie gouverneurswoning^ omgeven door 
'een ruim park, ligt op een mooi punt in het 
Poloniakwartier, terwijl vele groote cultuur 
handels- en industrie-gebouwen niet weinig het 
aan zien dezer zich meer en meer uitbreidende 
stad, waar zich ook twee ruime en nieuwerwets 
ingerichte hotels bevinden, aantrekkelijk maken.

Het Oostelijk gedeelte der plaats, waar de 
kampongs der onderhoorigen van het zelf
bestuur zich bevinden, wordt beheerscht door 
het in een uitgestrekt park gelegen en in Moor- 
schen stijl opgetrokken sultanspaleis, waar
tegenover do uit ruime beurs gebouwde moskee 
on het eigenlijke woonverblijf van don sultan 
zijn gelegen.

Dit een wetenschappelijk, hygiënisch en 
maatschappelijk oogpunt verdienen nog ver
melding het geheel door eenige cultuurmaat
schappijen bekostigde en onderhouden proef
station voor de voornaamste gewestelijke cul
tures, het eveneens door diezelfde instellingen 
gebouwde en aan het Gouvernement in eigendom 
overgedragen quarantaine-gebouw, waarin voor 
1000 in observatie gesteldo personen plaats is, 
alsmede, de gebouwen voor doortrekkonde im
migranten, het asyl voor invaliede contract
arbeiders en hot bacteriologisch laboratorium.

Deze stad draagt een geheel eigen stempel, 
zij heeft niet een Europeesch, doch ook niet een 
typisch Indisch aanzien; door regelmatigen 
aanleg, dio van den beginne af in het oog ia 
gohouden on opvallondo netheid onderscheidt 
zij zich gunstig van hot meerendecl der grooter© 
oude Indischo plaatsen; duidelijk is aan allos te 
bespeuren, dat aan de verzorging van hot uiterlijk 
do achtereenvolgende bestuursambtenaren de 
grootste aandacht besteed hebben.

Do plaatselijko politiemacht, zoowel als do 
geheel uit Europeanon bestaande vrijwilligo 
brandweer (een unicum in Indië) en de openbare 
vervoermiddelen (tweewieligo rijtuigen bespan
nen met Batakpaardjes) mogen gezien worden.

Médan is het belangrijksto spoorwcgmiddel-

Aan do overzijde der rivier liggen, tusschen do 
Deli- en Baboerarivieren, het militaire kampe
ment en het militaire hospitaal, terwijl in de 
nabijheid daarvan de ofliciers-woningen worden 
aangctrofïen.

Zie J. T. Cremer, Eigen Haard, 1889.; dito,

Guinea, ten N.-O. van do Kajoo Mérah- of 
Pisangbaai (op do Z.kust ten W. van do Etna- 
baai), op ongeveer 200 M. boven do zee. Het 
moer wordt hoofdzakolijlc gevoed door do uit 
hot N.W. stroomendo Moeroewaller, terwijl 
ook eene uit het N.O. komende rivier in het 
meer valt. Met twee riviertjes, waarvan één 
een ondergrondsohen loop heeft, watert het af 
naar do Kajoe Mérahbaai. Het meer bestaat uit 
twee kommen, waarvan do meest O.lijke de 
grootste is; beide kommen staan door een 
ondiep kanaal mot elkander in gemeenschap. 
Het meer is grootendeels met riet bedekt, dat 
niet hooger groeit dan één meter boven do 
watervlakte; onder water is het echter eenige 
meters lang. Ten N.W. van het M’Boetameer 
ligt het Kamaka Waller meer (zie aldaar).

MÈ TAREUËM. Een landschap van de onder- 
afdeeling Sigli, afdeeling Noordkust van Atjèh, 
met 216 geregistreerde mannen (uit. 1915). 
Waarnemend bestuurder is Teukoe Amat, wiens 
korte verklaring dd. 9 Juni 1900 is goedgekeurd 
en bekrachtigd bij Gouv. besluit van 10 Eebr. 
1901. Mè Tareuëm is eigenlijk een wakeueh- 
gebied, evenals Ilöt, waaraan het in het Oosten, 
en Andeuë en Lala, waaraan het in het Zuiden 
grenst.

MEA (N. Celebes). Zio MUIZEN.
MECHELEN (HENRI LOUIS CHARLES TE).

Geb. 5 Oct. 1841 te Rëmbang, overl. 30 Mei 
1917 te Bandoeng. Javanicus van beteekenis, 
on tusschen 1865 en 1895 de meest vermaarde 
jager op groot wild van Java. Na studiën te 
Delft voor Ind. ambtonaar, achtereenvolgens 
geplaatst in Rëmbang en de Preanger, van 
1875—79 lecraar in het Javaansch en Maleisch 
aan het Gymnasium Willem III te Weltevre
den, van 1882—85 ass.-resident te Djoeana,.., 
speciaal belast met het tegengaan van den 
opiumsmokkolhandel. Sinds Mei 1885 benoemd 
tot Resident, tijdelijk belast met de leiding der 
maatregelen tor zee tegen denzelfden sluik
handel („Residèn Laoet”), met standplaats 
Sömurang, weldra Rëmbang; in Oct. 1889 tot 
Hoofd inspecteur voor de opiumaangelegen- 
hedon; gaat in 1893 met verlof, on wordt in 
Mei 1898 eervol ontslagen. Zie het „In Merao- 
riam” van G. P. Rouffacr in Nedcrlandsch 
Indië, Oud en Nieuw, 2en jrg. (1917-18), p. 
305—312, met portret.

Schrijver van do merkwaardige schets, „Eenige 
dagen hot desaleven mcegelccfd” (Tijdschr. 
Bat. Gen. XXV, 1879, p. 165—195, 256—318); 
de studio „Een on ander over de wayang” 
(aldaar, p. 72—107); on bezorger voor den druk 
van div. Jav. teksten uit de wajang pocrwa, 
in deel XL (1879) en XLIII (1882) der Ver
handelingen Bat. Gen.; dit laatste met Voor- 
redo van Prof. Kern.

MÉDAN. Hoofd plaats van het gouvernement 
Oostkust van Smnatra, gelogen aan do Deli 
rivier, in do onderafdceling Beneden Deli en 
binnen het gebied der soekoo Sapoeloeh doowa 
Kola (Deli), bewoond door ongeveer 2000 Euro
peanen, M000 Chineezen, 200 Arabieron, 3000 
andoro Vreemde Oosterlingen en 17000 Inlanders, 
dus 3600Ö inwoners (in 1915). Dczo plaats is 
de zetol van het hoofd van gewestelijk bestuur 
(Gouverneur), aan wien een ass. resident is 
toegevoegd, alsmede van het afdeelings- 
onderafdeelingsbcstuur (ass. resident en con-

■

'■

punt van Deli (zie aldaar).:
\

en
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discli Bureau voorshands dus nog uit de samen
stelling van gewestelijko monografieën en mede
werking, voor zoover do Buitenbezittingen betreft 

het Departement van Binncnlandsch Be
stuur, aan do Korto Berichten voor Landbouw, 
Handel en Nijverheid van het Departement van 
Land bouw.

Do eerste aflevering der Medcdeclingcn ver
scheen in 1911; er zijn tot en met 1916 reeds 11 
afleveringen uitgekomen, handelende over ver
schillende zelfbcsturendc landschappen in do 
Buitenbezittingen(aardrijkskundig, geschiedkun
dig, economisch) en ovor ethnographischo bij
zonderheden, voorts over plaatselijke fondsen, 
over cultures, over den invloed van den Euro- 
peeschen oorlog op den productenhandel, inzon
derheid dien van do Buitenbezittingen, over de 
handelsbeweging in do Buitenbezittingen enz. Zie: 
Het Ene, Bureau, T. A. G. tweodo sorio, Deel 
XXXV, (1918), no. 2, blz. 265 v.v.

MEDEDEELINGEN VAN ’s LANDS PLAN
TENTUIN. Zie BOTANISCHE LITERATUUR, 
Deel I, blz. 402.

MEDHURST (DR. WALTER HENRY), gebo
ren te Londen, 1796, gestorven aldaar 1857, werd 
in 1816 door het Londensch Zendelinggenoot
schap uitgezonden als zendingsdrukker; over 
Madras reisde hij naar Malaka, om Dr. Milne al
daar te helpen bij den Zendingsarbeid, dien de 
Engelschen van uit die plaats op grootc schaal 
wilden ondernemen. De Maleische schrijver 
Abdoellah bin Abdoelkadir Moensji beschrijft in 
zijne Autobiografie (bl. 185, 186) het optreden 
van Medhurst aldus: „Eenigo dagen daarna 
kwam de Heer M. te zamen met zijne vrouw en 
een stiefzoon genaamd George. Zijne vrouw was 
geen Europeesche, maar van Engelsch-Ben- 
galeesche of Klingaleeschc afkomst, want ik 
weet dit, omdat zij Tamil kende. Als ik het niet 
mis heb, was zijne vrouw ouder dan hij. De heer 
M. was in zijn optreden zeer ijverig; hij spande 
zich sterk in om te lecren, daarbij had hij ver
stand van het drukkersvak en wat daartoe 
behoort. Zoodra hij was aangekomen, kreeg ik 
van den heer Milne opdracht om hom Maleisch 
te leeren spreken en lezen. Na een korten leertijd 
kon hij reeds wat spreken en lezen en toon hij 
zoover was, begon hij met Chineesch leeren. Hij 
had een zeer helder inzicht on een vlug hoofd; al 
wat hij wilde leeren, kende hij spoedig.” Van 
1819—1822 werkte Medhurst op Poelau Pinang; 
daarop vestigde hij zich te Batavia. Hij was toen 
reeds bekend niet Chineesch en Maleisch en ar
beidde vooral onder de Chincczen, maar ook 
onder de Maleisch sprekende bevolking. Hij is 
de stichter der Engelsehe gemeente te Batavia 
en der Engelsehe kerk op Parapatan. Behalve 
door prediking, werkte hij ook door het oprichten 
van scholen en van eene drukkerij waar, behalve 
Europeesche talen, ook Chineesch, Javaanse!) 
en Maleisch werd gedrukt. In het belang der 
zending ondernam hij reizen naar Oost-Ja va 
(1825 en 20), Malaka en Borneo (J827 en 28) en 
Bali (1829), om op goede gronden te kunnen 
aansporen tot het beginnen met het zendings
werk in die streken. In 1833 stichtte hij ton be
hoeve van onverzorgde Indo-Europcescho weozcn 
het Parapattan Orphan Asylum. In liet Tijdschr. 
v. Ned. Indië, Jrg. III, bl. 456 staat een stuk 
van hem over dit gesticht, dat ook nu nog 
Parapattan-Weeshuis heet, al is het ook reeds

Een land van onbegrensde mogelijkheden 
(Nieuws v. d. Dag 1 Juli 1914); Ind. More. 1914

MÉDAN GOBNOENG is een borg, in do 
binnenlanden van Djarnbi gelegen, die cvonals 
de G. Lalo, uit het vlakke land oprijst. Do 
Batang Hari stroomt tusschcn boido bergen door.

MÈDANG. Een van do 4 grooto eilanden van 
het gouvernement Oostkust van Sumatra, die in 
het Zuiden van do afdeeling Bëngkalis zijn ge
logen, tusschcn -de Kampar en de Siak. Het is 
grootendeels moeras en wordt zoo goed als niet 
bewoond.

MËDANG ARA. Zie VAARTUIGEN.
MEDAR (Kei-cil.). Zie KOESKOEZEN.
MEDEDEELINGEN (van liet Bureau voor de 

Bestuurszaken der Buitenbezittingen, bewerkt 
door het Enoyclopacdisch Bureau). 
Blijkens de inleiding van de eerste aflevering der 
„Mededeelingen enz.” bracht het feit, dat in do 
laatste jaren do bezittingen buiten Java en 
Madoera geleidelijk in hoogere mate do aan
dacht zijn gaan trekken, mede, dat er in ruimere 
zoowel ambtelijke, als particuliere kringen be
hoefte ontstond aan meer bekendheid metdo in die 
gedeelten onzer koloniën bestaande toestanden, 
en werd er meermalen bij de Regcering op aan
gedrongen, dat de gegevens, die zij ter zake in 
rapporten, verslagen en adviezen van hare 
ambtenaren ontving, door publicatie meer toe
gankelijk zouden worden gemaakt. Een dergelijk 
door de Vereeniging „Moederland en Koloniën” 
te ’s Gravenhage onder dagteekening van 22 Mei 
1908 ingediend verzoekschrift was de onmid
dellijke aanleiding, dat de vraag, hoe aan den 
drang naar publicatie van gegevens aangaande 
de Buitenbezittingen, kon worden tegemoet ge
komen, in gezette overweging werd genomen. 
Dit rekest deed o. m. den toenmaligen tijdelijken 
Adviseur voor de bestuurszaken der Buiten-

no. 6; Buiten, 10 Januari 1914..
voor

bezittingen, den heer H. Colijn, bij de door hem 
in Juli 1909 ingediende voorstellen tot uitbrei
ding van zijn bureau, het denkbeeld opperen om 
daaraan tevens eene onderafdeeling te verbin
den, welke meer in het bijzonder belast zou zijn 
met de verzameling en bewerking van de voor 
publicatie geschikte gegevens betreffende de be
zittingen buiten Java en Madoera Het resultaat 
van zijne voorstellen was de opriebting in 1910 
van het Encyclopaedisch Bureau, 
waarvoor de fondsen bij suppletoire begrootings- 
wet voor dat jaar (Ind. Stb. 1910 n°. 476) voor 
het eerst werden toegestaan. Hoewel oorspron
kelijk bedoeld werd het uitgeven van praktisch 
bruikbare monografieën (historisch, geogra- 
phisch, ethnographisch, economisch en admini
stratief) van de verschillende deelen der Buiten
bezittingen, welke geregeld bijgehouden zouden 
moeten worden, is toch op aanbeveling van den 
toenmaligen Directeur van Binncnlandsch Be
stuur, den heer S. de Graaff, een eenigszins 
andere weg ingeslagen. Al zou de samenstelling 
van monografieën in den omschreven zin hoofd
taak moeten blijven, zoo zouden, volgens diens 
meening, toch de gegevens, welke het bureau 
bereikten, reeds dadelijk kunnen worden be
werkt en gepubliceerd als periodiek verschijnende 
Mededeelingen van Jiet bureau voor de Beetuurs- 
zaken der Buitenbezittingen”.

Behalve de verzorging van deze periodieke 
berichten, bestaat de taak het Encyclopae-van
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gekleurde plekken op de billen en dikwijls 
wangzakken (door een huidplooi gevormde 
zakken, waarin het voedsel tijdelijk bewaard 
kan worden); verder zijn bij hen de haren 
don arm alle met den

lang in een ander deel van Batavia gevestigd. 
Voor do zendelingen, die in Indië kwamen, was 
Medhurst een helper en leermeester; in 1826 
behoorde Gützlaff tot zijne leerlingen in het 
Chinccsch. Te zamen met Ds. Lonting bewerkte 
M. de herziening der vertaling van het Nieuwe 
Testament in het Maleisch van Soerabaja. In 
1835 ondernam hij een belangrijken onderzoe
kingstocht langs de kusten van Ohina, daartoe 
uitgenoodigd door zijn genootschap, dat zijn 
zendeling in China, Dr. Morrison, door den dood 
had verloren. Het volgend jaar keerde hij terug 
. aar Batavia en ging met verlof naar Engeland, 
waar in 1838 een belangrijk werk van hem ver
scheen: „China, its state and prospects, with 
especial refercnce to the spread of the Gospel”. 
(Nederlandsche vertaling in 1839 verschenen to 
Rotterdam, met den titel: China, toestand on 
vooruitzichten van dat Rijk). In 1838 was hij 
weder te Batavia terug, waar hij zeer ontmoedigd 
werd door den achteruitgang zijner scholen en 
de tegenwerking van het bestuur. Hij hief do 
scholen op en stichtte eene kweekschool voor 
Chineesche jongelieden, die aan het Parapattan- 
gesticht werd verbonden; zijne vrouw zorgde 
voor het onderwijs aan de Chineesche meisjes. 
Maar toen in 1842 de Zending in Ohina werd 
toegelaten, vertrok hij in het volgend jaar naar 
Sjanghai, waar hij ook eene drukkerij oprichtte 
en verder door prediking, onderwijs, reizen en 
en letterkundigen arbeid op veelzijdige wijze het 
zendingswerk diende, totdat hij in 1856 tot her
stel van gezondheid naar Engeland moest tcrug- 
keeren. In Januari 1857 kwam hij te Londen; 
twee dagen na zijne aankomst overleed hij. 
Medhurst was een man van zeer degelijke kennis 
en van een vaste geloofsovertuiging, eenigszins 
stroef van aard. In zijn tijd was hij een der beste 
Sinologen; de herziening der Chineesche Bijbel
vertaling is voornamelijk zijn werk. Zijn lexico
grafische arbeid in het Chineesch, Japansch en 
Koreaansch is zeer omvangrijk (zie de opgave 
van Prof. Millies, in de Algemcene Konst- en 
letterbode, 1857, bl. 100—102). In den 2den 
en 3den Jaargang van het Tijdschrift voor Ned. 
Indië zijn eenige stukken van Medhurst versche
nen, o. a. een opstel „Over een Favorlangsch 
Woordenboek” (2de Jrg., bl. 432), dat in 1840 
door hem op zijne pers to Batavia werd gedrukt, 
met den titel: Gilbertus Happart, Dictionary of 
the Eavorlang dialect of the Formosan language, 
written in 1650, translated by W. H. Medhurst.

MEDINAWORM. Filaria (Dracunculus) me- 
dinencis. Zie INGEWANDSWORMEN.

MEDINILLA. Plantengeslacht der Melasto- 
mataceeën. Klimmende of epiphytische heesters 
mot fraaio bloemen, waarvan vorschoidcno 
soorten in het wild voorkomen. Enkele worden 
ook gekweekt. Evenals verschillende andere 
geslachten van die familie heeten zo in het 
Soendanoesch Harèndong. l)o bosvruchten wor
den gegeten, on de zuurachtige jonge bladeren 
gebruikt men op sommige plaatsen als groente.

MEDOENGA (Nieuw-Guinea). Zie KOES
KOEZEN.

MEDUSEN. Kwallen. Zie NETELDIEREN.
MEERKATTEN (Ccrcopithecidae), familie van 

Apen (zie aldaar), behooronde tot de Catarrhina. 
Do voorpooten zijn bij hen korter dan of hoog
stens ongeveer even lang als de achterpooton; 
zo hebben naakte, verhoornde, dikwijls helder

van
top naar de hand too 

gericht. De wangzakken zijn bij de eigenlijke 
meerkatten (zie JAVAANSCHE AAP, LAM- 
PONGAAP) en de bavianen (zie BAVIAAN, 
ZWARTE) goed ontwikkeld, minder, of ook 
wol soms niet aanwezig bij de onderfamilie der 
Semnopilhecinae (zie SLANKAPEN).

Van hetzelfde geslacht als de Javaansche aap. 
en de Lampongaap komt in den Archipel nog 
een derde soort voor, Macacus maurus Cuv. 
{Magus maurus), wiens woongebied beperkt is 
tot Z.-Celebes, Moena en Boeton. Uiterlijk ver
toont hij veel overeenkomst met den eveneens 
Oclebes bewonenden Zwarten Baviaan, maar hij 
mist de kuif. Hij is grootendeels zwart gekleurd, 
de onderdeden lichter, bruin of grijs; de staart 
is zeer kort en onbehaard. Naar verschillen in 
kleur worden soms verschillende soorten onder
scheiden: M. ochreatus Ogilby zou dan het 
Zuidoostelijk schiereiland van Celebes, Moena 
en Boeton bewonen, M. ionkeanus Meyer het 
Oostelijk schiereiland, terwijl M. maurus dan 
alleen in het Zuidwestelijk schiereiland van 
Celebes zou gevonden worden. Een nog grooter 
aantal soorten worden door Matschie (Abhandl. 
Senckenberg. Naturf. Ges., Bd. XXV, H. 2, 1901) 
onderscheiden. Waarschijnlijk echter is hier 
slechts van individueele variaties sprake.

Een derde donker gekleurde aap met rudi- 
mentairen staart, Macacus speciosus Cuv. (arc- 
toides Is. Geoffr.), bewoont Noord-Borneo en 
Aohter-Indië; hij is van M, mauruê door zijn 
helderrood gekleurd gezicht gemakkelijk te on
derscheiden.

MEES (Mr. FOKKO ALTING). Geb. 27 Nov. 
1819 uit het huwelijk van Mr. R. T. Mees, ad
vocaat enz. te Appingedam en M. J. C. de Ra- 
vallet; studeerde aan de Hoogeschool te Gro
ningen (1837—1842) en promoveerde tot doctor 
in do beide rechten (1 Juni 1S42) op eene dis
sertatie: „Oontinens observationes de mora”; 
werd ingeschreven als advocaat bij de Arr.- 
Rechtbank te Appingedam en oefende zich in 
de rechtspractijk op het kantoor van zijn vader 
tot 1S45, toen hij naar Batavia vertrok en zich 
daar nederzette als advocaat en procureur bij 
het Hoog Gerechtshof van Ned.-Indië en den 
Raad van Justitie, welke betrekking hij be
kleedde tot 1 April 1870; op laatstgemeld tijd
stip trad hij op als president van de Javasche 
Bank (besluit van den Gouw-Generaal van 19 
Maart 1870), nadat hij reeds gedurende eenige 
jaron als onbezoldigd directeur bij die inrichting 
had gefungeerd.

Op 1 April 1S73 aanvaardde hij de betrekking 
van president der beide Hooge Gerechtshoven 
van Ned.-Indië (Kon. Besl. van IS Jan. 1S73), 
on vertrok drie jaren daarna naar Nederland 
(6 April 1S76) na door den Koning, met ingang 
van opgemelden datum, op zijn verzoek en op 
de meest eervolle wijze, onder dankbetuiging 
voor de aan don lande bewezen diensten, uit 
’s lands dienst te zijn ontslagen.

In Nederland teruggekeerd (Juni 1S7Ö) trad hij 
in September van dat jaar (Kon* Besl. van 5 
Sopt.) op als Minister van Kol. en bleef in die 
betrekking werkzaam tot 2 Nov. 1877, toen bet
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derijen, in hoofdzaak bestemd voor de teelt van 
klappers on padi on bij uitzondering van suiker
riet. Er zijn ook veel graslanden en vruchten- 
tuinen.

De naam is afkomstig van een inlandschen 
godsdienstonderwijzer'of proponent van Banda 
Neira, Mr. Oornelis Sënèn, die in ^ 165G „diclit 
bij de Groote riviere” woonde en aan wion in 
16G1 het land werd afgestaan, dat thans nog 
don naam Mr.
13 Dcc. 1G56 ei 
le deel blz. 8 en 2e deel blz, 13.).

De aXdëëlingshoofdplaats telde uit. 1905 3400 
zielen, waarvan 1700 Europeanen, ^ 3000 Chi- 
neezon en een GO tal Arabieren. Zij loopt ineen 
met de hoofdplaats Batavia, met name Welte
vreden en zal daarmede op den duur ook admi
nistratief moeten vereenigd worden. Meester 
Cornelis is hoofdzakelijk eene militaire plaats; 
behalve het groote garnizoen vindt men er do 
Militaire School, thans dienende tot opleiding 
voor het toelatingsexamen voor den Hoofd
cursus in Nederland; de cursus tot opleiding 
van Inlandsche officieren en de Goweermakers- 
scliool.

Eenccntrale(civiele)gevangcnisis pas gebouwd. 
De plaats is thans eene gemeente met een ge
meenteraad, waarvan de Assistent-Resident 
van de afdeeling voorzitter is.

MEEUWENBAAI. Do Zuidelijkste inham van 
de Westkust van Java, met het daartegenover 
liggende Prinseneiland de Behouden Passage 
vormende. In de baai ligt liet Meeuweneiland, 
door Daendels tot oorlogshaven bestemd, doch 
wegens ongezondheid verlaten. De cisch tot 
levering van arbeiders aan die werken, door don 
Maarschalk aan den Sultan van Bantam gesteld, 
leidde tot de expeditie van 1808 tegen de hoofd- 
plaats van Bantam, tengevolge waarvan een 
groot deel van dat rijk door Daendels werd in- 
gelijfd. De baai is een veilige ankerplaats, ook 
voor groote schepen, doch de kust is woest, 
dicht begroeid en onbewoond, het personeel 
van den vuurtoren op Java’s eerste punt uit
gezonderd.

MÉFOR. Zie NOEMFOR.
MÉGAMÈNDOENG. Een bergpas in het oud- 

vulkanisclie Kantjaha-gebcrgtc, 1482 M., op de 
grens van Batavia en de Preanger, waarover 
de door Daendels aangelegde groote postweg 
van Batavia naar Soekaboemi loopt, gelegen 
tusschen de vulkanen Salak en Gëdó-Pangë- 
rango. Ook de daarnaast gelegen bergrug, 
1725M., wordt MSgamöndoong genoemd. Dcnaam 
beteekent „de in wolken gehulde”; op het 
hoogste punt, de Poentjak, geniet men een prach
tig uitzicht. De’ wég wordt na den aanleg van 
den spoorweg weinig meer voor hot vervoer ge
bruikt. — Op korten afstand van den top ligt een 
klein meertje, Tólaga Warna (gekleurd meer), 
dat volgens Verbeek (Java 47G) niet den in
druk van een kratermeer maakt; om zijn fraaie 
ligging wordt het vrij druk bezocht.

MËGAT SIH (jav.). Zie PARAMERIA BAR- 
BATA.

MEHOEL ATOE (amb. landstaal). Zie PLUM- 
B AG O.

MEINSMA (JOHANNES JACOBUS). Gcb. 
te. Leeuwarden 9 Sept. J833 uit het huwelijk van 
K. Mcinsma en 10. De Jong. In 1853 te Leiden 
als student ingeschreven, legde hij daar het can-

ministerie Heemskerk werd opgcvolgd door dat 
Kappeijnc.

In 1882 (Kon. Besl. van 13 Jan.) werd hij be
noemd tot lid van den Raad van State, welke 
betrekking hij vervulde tot 1 Maart 1889, met 
ingang van welken datum hij krachtens Besluit 
des Konings (24 Jan. 1889) opgetreden is als 
president der Nederlandsche Handel Maatschap
pij, na bij haar sedert Jan. 187S te hebben ver
vuld de betrekking van Commissaris des Konings 
teven president van het öollcgie van Commis
sarissen.

Tijdens hij de rechtspractijk uitoefende en ook 
later, heeft bij hij verschillende gelegenheden 
voldaan aan do opdracht van de Indische Re- 
gecring om haar van advies te dienen betreffende 
de burgerlijke en handelswetgeving, en o. a. in 
hot jaar 1S52, nadat op zijn aansporen de handel 
te Batavia zich te dien aanzien tot de Regee- 
ring had gewend, medegewerkt aan de toepasse
lijk verklaring van de Europeesche- wetgeving 
op de Vreemde Oosterlingen, voor zoover be
treft hunne aanraking met Europeanen, vooral 
op handelsgebied, welk onderwerp conigo jaren 
daarna, in eenen anderen dan door hem voorge- 
steldcn vorm, geregeld is bij de ordonnantie 
van 1855 (Ind. Stb. no. 79).

In 1865 en later heeft hij met de Heeren Mrs. 
Der Kinderen en Des Ainorie van der Hoeven 
en den hun als adviseur toegevoegden Heer G. 
Schlegel, deel uitgemaakt van eene commissie 
tot regeling van het personenrecht en meer be
paaldelijk van • het erfrecht der Chincezen op 
Java en Madoera, welke commissie, na daaraan 
te hebben voldaan, ontbonden is in 1871. Deze 
materie werd op den grondslag van dat ontwerp 
geregeld bij de nimmer in werking getreden Or
donnantie van 2 Nov. 1892 (Ind. Stb. no. 298).

Als president der Javasche Bank is een door 
hem voorgesteld en door de deelhebbers en door 
do Regeering goedgekeurd besluit genomen, 
krachtens hetwelk in het octrooi en reglement 
van die instelling, onder hare operatiën werd op
genomen de belegging van een derde van haar 
te groot kapitaal in schuldbrieven onder ver
band van onroerende goederen, terwijl hij voorts 
bij de Regeering heeft aanhangig gemaakt het 
voorstel om aan de operatiën der Bank uitbrei
ding te geven, in dien zin, dat hare opcratie- 
middelen en de uitgifte harer biljetten geregeld 
zouden worden naar do hoegrootheid van hare 
specie-kas op den voet als zulks bij de Ncder- 
landsche Bank geregeld was. Aan dit voorstel 
is gevolg gegeven na zijn aftreden.

Als Minister van Kol. heeft hij bij de indie
ning van de Indische begrooting voor 1878 o. a. 
voorgesteld de uitbreiding en den aanleg van 
spoorwegen op Java, en de middelen tot dekking 
van de daarvoor benoodigde uitgaven aange
wezen. Na zijn aftreden zijn die voorstellen door 
zijn opvolger ingetrokken, om later bij een af
zonderlijk wetsontwerp te worden geregeld.

Een belangrijk opstel van zijne hand over „De 
Indische groothandel en de Ghineesche lijn waad- 
handel” verscheen in de Economist 1884.

MEES. Zie GLATIK BATOE.
MEESTER ..CORNELIS.. Afdeeling van de 

residentie Batavia met eene oppervlakte van 
1560 K.M.2; verdeeld in vier districten: Meester 
Oornelis, Këbajoran, Bëkasi en Tjikarang. De 
geheele afdeelmg"ljestaal~mr~particuliere lan-
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didaats-oxamen in do theologie af on word in 1858 
tot proponent bovordord; hot ambt van predi
kant word echter niet door hem uitgeoofond, daar 
hij, na zich eerst op do studio van het Javaansch 
te hebben toegelegd, in 1861 tot leeraar in dio 
taal apn do ICon. Akadomic te Dc.lfL.b.enoomd 

S /wercLr Na de opheffing dier Akadcmio in 1864
werd Meinsma benoemd tot leeraar aan do ge
meentelijke instelling voor de opleiding van 
Indische ambtenaren te Delft,_ waar hem het 
onderwijs in het Javaansch en de land- en 
volkenkunde van Ned.-Indië en sedert 1868 ook 
in de geschiedenis van Ned.-Indië werd opge
dragen. In 1870 tot Directeur der Instelling 
benoemd, werd Meinsma in 1872 onthoven van 
het onderwijs in de land- en volkenkunde en in 
1879 van dat in de geschiedenis, doch daaren
tegen in 1880 belast met het onderricht in het 
Madoorecsch. Hij overleed te Delft den 15den 
Sept. 1886.

Van zijne werken mogen hier worden vermeld: 
„Geschiedenis van de Ned. O.-I. bezittingen”, 
Delft 1872—75; „Supplement op het Jav. woor
denboek door Roorda en Meinsma”, Amst. 1862; 
„Babad tanah djawi, tekst en aanteekening.cn”, 
’s Grav. 1874—1877, (2e druk van het eerste 
gedeelte 1884). „Radja Pirangon”, 2e dr. Leiden 
1881. Voorts gaf Meinsma nog verschillende 
bijdragen op het gebied van geschiedenis en 
taalstudie van Ned.-Indië in de Bijdr. t. T. L. 
en Vlk. en in de Gids (Jan. 1877).

Zie A. C Vroede in Bijdr. t. T. L. en Vlk. Ve 
Ser. Dl. II, bl. 1.

MEISJESSCHOOL TE TOMOHON. Onder de
zen naam is bekend de Kost- en Dagschool voor 
dochters van hoofden en aanzienlijken in do 
Minahasa. In 1882 nam het Ned. Zendeling 
Gen. het initiatief tot oprichting dezer school, 
maar zo werd geplaatst onder het Bestuur van 
een afzonderlijke vereeniging, die in nauw ver
band met het Genootschap staat en gevestigd 
is te Rotterdam. De school staat onder leiding 
van een gehuwd hoofdonderwijzer, dio als 
Directeur optreedt en door drie Europeesche 
onderwijzeressen wordt bijgestaan. Zio verder 
ZENDING (PROTESTANTSCHE).

MÈJONG of MAOENG (soend.). Collectief - 
naam voor panter en tijger (zie aldaar), ook 
gebruikt voor don als een panter gevlekten ling- 
sang (zio aldaar).

MÈJONG GËDÉ, M. LAKBOK, M. LODAJA, 
M. SANTJANG. (soend). Zie TIJGER.

MÈJONG HIDEUNG, M.KÈROED, M. KOEM- 
BANG, M. MALANGBONG, M. TOETOEL.
(soend.) Zio PANTER.

MÈJONG (KI) (soend.). Zio TARRIETIA. 
MÈKAKAU. Landschap in de residontio Pa- 

lembang, bohooronde tot do ondcrafdeeling 
Moeara Doea. De gelijknamige, onbevaarbare 
rivier ontspringt op den G. Bësar (1899 M.) en 
voreenigt zich mot do Rölaboeng, de uitwatering 
van het moer Ranau. Het landschap heeft eon 
oppervlakte van 527 K.M.2 en eon bevolking 
van ruim 585U zielen, bestaando uit do marga’s 
Mökakau Ooloo on Mëkakau Ilir. Do kleine, 
smalle vallei van Mökakau, dertien doesoons 
tollende, vormt hot meest Westelijke deel der 
ondcrafdeeling Ma. Doea, togen de grens van 
Bonkoclon. Er wordt koffie en tabak goteold. 
Zij werd in 1864 op verzoek dor bevolking in- 
gelijfd. Do bevolking is een tak dor Sömöndo’s,

dio tot den stam der Pasemah’s behooren (zie 
PASöMAH en SeMöNDO). Zie T. Bat. Gen' 
XV, 1866, bl. 460. —------ -

MEKKAGANGERS. A. Positie der hadji’s 
in de Inlandsche SAMENLEVING. — De bede
vaart naar Mekka was in vroegere tijden voor 
inwoners van Ned.-Indio eenc moeilijke, go
vaarvolle onderneming, welke veel moed en 
energio vereischte ep, zelfs in het gunstigsto 
geval, gewoonlijk verscheidene jaren duurde. 
Geregeld verkeer met Mekka bestond destijds 
nog niet. Wie zich uit den Indischen Archipel 
daarheen wilde begeven, moest zich toevertrou
wen aan een der kleine zeilvaartuigen, die langs 
de kusten van de eene naar de andere haven 
voeren. Men stelde zijne gezondheid, dikwijls 
zelfs zijne vrijheid en leven gedurende den lan
gen, zwaren tocht in de waagschaal. Do weinigen, 
die eene bedevaart onder zulke omstandigheden 
aandurfden en ten slotte behouden in hun vader
land terugkeerden, worden er met zekeren religi
euzen eerbied beschouwd. Wie zooveel voor de ver
vulling van eonen godsdienstplicht op het spel 
had gezet, verdiende op zich zelf reeds de be
wondering zijner medegeloovigon. Hij was te 
Mekka geweest, wat slechts aan enkele uitver
korenen te beurt \Öel. Bovendien bleven hadji’s 
destijds bijna zonder uitzondering eenigen tijd 
te Mekka om zich in die gewijde omgeving op 
de studie van den godsdienst toe te leggen. . 
Zij onderscheidden zich dus bij hunnen terugkeer 
niet slechts door hunne /iadjf-kleeding, maar 
tevens door grootero kennis en getrouwere na
leving van de geboden van den Islam.

Aanvankelijk vormden dus de hadji’s eene 
bijzondere klasse inde Inlandsche samenleving, 
aan wie van de zijde hunner medegeloovigen 
niet alleen zeker godsdienstig ontzag, maar ook 
menige tegemoetkoming in stoffelijken zin en 
vrijstelling van lasten ten deel viel. Afgezien 
van de godsdienstige motieven kon in die tijden 
dus ook eerzucht een machtige drijfveer zijn 
om den tocht naar Mekka te ondernemen.

De oorspronkelijke toestand is later sterk 
gewijzigd. Hot toenemend verkeer, vooral de 
stoomvaart en de rechtstreeksche verbindingen 
met het heilige land, deden het aantal Mekka- 
gangers uit Ned.-Indië voortdurend aangroeien. 
Duizenden heilbegeerigen werden nu jaarlijks, 
in botrekkelijk korten tijd, uit Indië naar Mekka 
en vandaar weder naar huis gebracht. De ge
varen en ongemakken der reis namen steeds 
af. Het aldus uitgebreide verkeer met Mekka 
werkte nivelleerend. Wel bleef nog veel van het 
traditioneele respect voor hadji’s in de Inland- 
scho maatschappij bewaard, maar de positie der 
Mokkagangers na hunnen tcrugkcor in Ned.- 
Indië bleef toch niet meer dezelfde als dio van 
vroeger. De overgroote meerderheid der tegen
woordige hadji’s is bovendien slechts zeer 
kort te Mekka geweest, gedurende den woe- 
ligen hadji-tijd, in een hun geheel vreemde om
geving, waar zij zelfs de taal der inwonors niet 
konden verstaan. Zij komen nagonoog ovon 
onwotend torug als zij gogaan zijn, slechts 
rij kt met eonigo grootero levenservaring en 
reisindrukken, en hervatton, thuisgekomen, 
weder hunne gewono bezigheden, terwijl zij zich 
hoogstens door eenigo grootero nauwgezethoid 
in do vervulling hunner godsdienstplichten 
blij von onderscheiden. Geheel ongegrond is

!

vor-
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daaromtrent vast: l°wie voortaan naar Mekka 
wilde gaan moest daartoe een reispas aanvragen, 
welke hem slechts verleend zon worden, indien 
hij naar het oordeel van den Regent voldoende 
had aangetoond, het noodige reisgeld te bezitten 
en tevens voor zijne achterblijvende betrek
kingen behoorlijk gezorgd te hebben; de pas 
moest ook zooveel mogelijk tot bewijs strekken, 
dat de houder de voorgenomen reis werkelijk 
volbracht en daarom ter visie worden aange
boden op alle plaatsen, waar een Ned. consulair 
agent was gevestigd (later, sinds 1872, aan den 
Ned. consul te Djiddah); — 2° bovendien kon 
de uit Mekka teruggekeerde eerst na het af
leggen van een examen vergunning krijgen, 
zich hadji te noemen en de Aad;ï-kleeding te 
dragen; de Regent moest hem nl. in tegenwoor
digheid van „eenen priester en desgeraden ge
acht ook van een achtenswaardig hadji” onder
vragen, ten einde zich te overtuigen, dat hij 
werkelijk te Mekka was geweest. In overeen
stemming hiermede was de Regent krachtens 
art. 17 zijner instructie (Ind.Stb. 1859 n° 102, vgl. 
Ind. Stb. 1867 n° 114) verplicht, nauwkeurig toe te 
zien, dat geen onbevoegde zich een „geestelijken 
titel” zou aanmatigen; hij had daartoe lijsten 
aan, te houden van alle hadji's in zijn Regent 
schap.

In de practijk bleken deze maatregelen niet 
aan het oorspronkelijke doel te beantwoorden. 
•Zij konden niet waarborgen, noch dat de ver- 
trekkenden werkelijk de noodige middelen be
zaten, noch dat zij, die zich in Ned.-Indië 
hadji noemden, inderdaad te Mekka waren ge
weest. Zie daarover: C. Snouck Hurgronje, 
De hadji-politiek der Ind. Rcgeering (Onze 
Eeuw, 1909, II p. 346 vv.), waar ook uiteen
gezet is, waarom de hadji-titc\ inderdaad niet 
zulk eene angstvallige bescherming van regee- 
ringswege verdiende, terwijl het wantrou
wen der Rcgeering te dezer zake bovendien 
ongegrond was, omdat bedrog bij het aannomen 
van den hadji-titel wegens de groote kans op 
ontmaskering in de Indische samenleving vrij
wel buitengesloten kon geacht worden.

De in 1859 voorgeschreven maatregelen zijn 
thans vervallen (Ind. Stb. 1902 n* 318 en 1905 
n° 288) en de redenen, welke tot intrekking 
daarvan geleid hebben zijn in Bijblad 5741 
j° 6244 toegelicht met de gronden, die daarvoor 
destijds door den Adviseur voor Inlandschc en 
Arabische zaken, Dr. 0. Snouck Hurgronje, 
werden aangevoerd. Wel werd ook bij de nieuwe 
regeling een pas voor Mekkagangers voorge
schreven (Ind. Stb. 1902 n°3J8;vg. Ind. Stb. 1909 
n* 396 en 397; Bijbl. 7130), maar slechts 
met het doel om den Ned. Consul te Djiddah 
in staat te stellen, toezicht op de bedevaart
gangers uit Ned.-Indië te houden en hun, als 
Nederlandschen onderdanen, zoo noodig bijstand 
in den vreemde te kunnen verleonen. 'Belemme
ring van de bedevaart ligt thans allerminst in do 
bedoeling der Indische Rcgeering (vgl. ISLAM, 
III, o). De voorschriften betreffende het pel- 
grim-vervocr hebben de strekking om do ge
varen en moeilijkheden der reis voor de Mekka
gangers zooveel mogelijk tot een minimum te 
beperken (zie Ind. Stb. 1898 n° 29'1 met do daar
in Jater aangebrach te verbeteringen: Ind. Stb. 
1901 n° 473; 1902 n° 317; 1904 n 97; 1905 n 
288; 1906 n* 236; 1911 n° 144 en 208). Toen na

dus het oordeel van hen, die in alle hadji's ge
vaarlijke elementen, opruiers, fanatieken en 
woekeraars willen zien. Onder de Mekkagangers 
vindt men thans alle standen en dezelfde soorten 
van lieden als onder hen, die niet te Mekka ge
weest zijn: eenvoudige, rustige landbouwers, 
kooplieden, gepensionneerde ambtenaren, ijver
aars voor den godsdienst, maar ook onverschilli
gen en wereldsgezinde pretmakers. Een afzonder
lijke klasse vormen de Mekkagangers thans 
niet meer in de Inlandsche samenleving. Do 
invloed, die van hen mocht uitgaan, is afhan
kelijk van hunne persoonlijkheid en van de 
omgeving, waarin zij verkeeren. Zelden voelt 
men zich in Ned.-Indië nog geneigd bijv. ge
meentediensten voor hen te verrichten en van 
bestuurswege worden hun gcene voorrechten 
toegekend.

Alleen voor hen, die zich bij de Djawah-kolo- 
nie in het heilige land aansluiten en geruimen 
tijd in de Arabische omgeving verkeeren, heeft 
het verblijf te Mekka grootere beteekenis. Zij 
leeren er verschillende uitfngen van het volks
leven in den Indischen Archipel minachten als 
strijdig met de Moslimsclie wet en dogmatiek, 
verliezen dikwijls hunne oorspronkelijke ver
draagzaamheid en gaan den politieken toestand 
in hun geboorteland veroordeelen als onver- 
eenigbaar met de toch onbereikbare idealen 
van den Islam. Toch zijn ook onder hen velen, 
bij wie de moderne cultuur in menig opzicht 
groote waardeering vindt.

B. Regeeringsbeleid in zake de bedevaart. 
In Europeesche kringen in Ned.-Indië heersch- 
te in de eerste helft der 19e eeuw, en zelfs nog 
lang daarna, in het algemeen een ongunstig 
oordeel over hadji's. Men vertrouwde hen niet, 
meende in hen, ten onrechte, eene soort van 
fanatieke „priesters” te moeten zien, vreesde 
hunnen invloed op de bevolking en verweet hun 
bovendien, dat zij na hunnen terugkeer uit 
Mekka gewoonlijk op kosten hunner thuisge
bleven landgenooten gingen leven. Regeering 
< n openbare meening stemden in deze opvatting 
vrijwel overeen. Dit verklaart ook de maatrege
len der Regeering, welke aanvankelijk blijkbaar 
ten doel hadden, het aantal Mekkagangers 
zooveel mogelijk te beperken. Eene resolutie 
van 18 October 1825 no. 9 bepaalde, dat niemand 
de bedevaart mocht ondernemen zonder in 
het bezit te zijn van een reispas, waarvan de 
kosten niet minder dan / 110 bedroegen. Geen 
wonder, dat velen dit voorschrift trachtten 
te ontduiken. Eene nieuwe resolutie (van 26 
Maart 1831 no 24) werd daardoor noodig, be
palende, dat wie den hadj zonder pas bleek ver
richt te hebben, na zijnen terugkeer het dubbele 
bedrag, / 220, moest betalen. Daar deze voor
schriften echter niet in het staatsblad waren
afgekondigd, misten zij feitelijk bindende rechts
kracht. Toen om deze reden het Hooggerechtshof 
een vonnis vernietigde, waarbij een hadji wegens 
overtreding van het voorschrift betreffende 
den reispas tot eene boete was veroordeeld 
(R. in Ned.-Indië, Jg. VII, p. 242—244), gaf 
dit den Gouv.-Generaal Duymaer van Twist in 
1852 aanleiding, de bedoelde resolutiën in te 
trekken. Maar men wilde het aannemen 
den hadji-titcl toch niet

van
aan de vrije verkiezing 

der bevolking overlaten. Een ordonnantie 
1859 (Ind. Stb. 42) stelde twee maatregelen

van
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Notcs sur le mouvement du pèlerinago do la 
Mccquc aux Indes Néerlandaises (Rev. d. Monde 
Musulm., 15 (1911) p. 397—413); Nederland 
en de Islam, p. 56—59; Het Islamisme'm Oolijn’g 
Nederland’g Indië I, p. 255—259; De Islam in 
Ned. Indië, p. 23—25 (Gr. Godsd. II, 399—401);
C. Spat, Gouvernement en bedevaart (Ind. 
Gids 1912, I, 337—354); P. J. Veth, Java 
IV (1907) p. 456—462, I (1875) p. 399—407, 
vg. de aanteekeningen daarop van Raden Mas 
Adipati Ario Tjondro Negoro in hot Bijbl. v.h. 
Aardr. Genootsch. n° 9 p. 9—10; Oranjeboek

’ Sr ( • •, <

hot uitbreken van don wereldoorlog de talrijke 
Ned.-Indische bedevaartgangers in Arabië en 
later ook do Djawahkolonic aldaar in moeilijke 
omstandigheden waren gekomen, werd van 
Regceringswege zorg gedragen, dat allen be
houden naar hun geboorteland konden torug- 
keeren.

O. Jaarlijkscu aantal der Mekkaoangers. 
— Het in de eerste helft der 19e eeuw nog zeer 
geringe aantal Meklcagangers werd omstreeks 
1859 reeds op ongeveer 2000 per jaar geschat. 
Later werd dit cijfer nog veel grooter. Om
streeks 1886 kon men te Mekka jaarlijks op 
ongeveer 5000 pelgrims uit den Indischen 
Archipel rekenen. In de daarop volgende decen
nia steeg dit aantal tot gemiddeld ruim 7000 
per jaar en werd in de jaren vóór het uitbreken 
van den wereldoorlog nog grooter, zoodat het 
tot boven de 28.000 klom. De toeloop van pel
grims pleegt vooral groot te zijn in jaren, waarin 
men het waarschijnlijk acht, dat de ’Arafah-dag 
(de 9e der /<adf-maand) op Vrijdag zal vallen; 
aan den had] worden dan bijzondere zegeningen 
toegeschreven (zie BEDEVAART NAAR MEK
KA, 3). Zekerheid daaromtrent kan echter 
vooruit niet worden verkregen, daar het begin 
der maand volgens de godsdienstige voorschrif
ten niet door berekening maar slechts door 
waarneming der nieuwe maan mag worden 
vastgesteld. In het algemeen moet men, rekening 
houdend met het bevolkingscijfer der verschil
lende Moslimsche landen, de pelgrims uit den 
Archipel in verhouding tot die uit andere Mo- 
hammedaanschc streken, t a 1 r ij k noemen. 
Dit was zelfs in de tijden der zeilvaart reeds het 
geval. Verschillende omstandigheden van poli- 
tieken zoowel als van economischen aard hebben 
overigens invloed op den toevloed der jaarlijks 
ter bedevaart komende pelgrims uit Ned.-Indië. 
Volgens de consulaire verslagen bedroeg het 
aantal der over zee aangekomen Mekkagangers 
in de laatste jaren, voordat do regelmatige 
verbindingen met Mekka tengevolge van den 
oorlog geheel verbroken werden:

1914—1915, blz. 91 vv.
MEKONGKA GEBERGTE. Zie OELEBES, 

onder d. de zuidoostarm blz. 458.
MEKONGKA’SCH. Zie BOENGKOESOH-MO- 

RISOHE TALEN.
MELAATSCHHEID. Zie LEPRA.
MELAKKA. Landschap in de onderafdeeling 

Béloe der afd. Noord en Midden Timor, res. 
Timor en Onderh., in 1916 samengesteld uit 
een tiental kleinere landschappen.

MELALEÜCA LEUCADENDRON L., fam. 
Myrtaceae. Kajoe poetih (mal.), Gélam, (mal., 
jav., soend.). Heester of lage boom met smalle, 
verspreide, soms sikkelvormige bladeren en 
zittende bloemen in aren, op Java niet in het 
wild, doch in het Oosten van den Archipel 
plaatsolijk zeer algemeen bv. op Timor. Ken
baar o. m. aan de witte, in dunne laagjes af- 
schilfcrende schors. Hot hout schijnt weinig 
waarde te hebben. De plant is echter bekend 
door do aetherische olie, die men op een vrij 
primitieve manier, vooral op Boeroè, minder 
op Ceram, uit de bladeren destilleert. De pro
ductie van Boeroe (practisch de geheele wereld
productie) bedroeg in 1912 ongeveer 175.000 
Liter kajoepoetih-olie. De groene kleur van deze 
olie wordt veroorzaakt door de aanraking van 
de dampen met den koperen helm van het des- 
tilleertoestel. Ze is in het Oosten een zeer ge
zocht geneesmiddel tegen allerlei kwalen, vooral 
als wrijfmiddcl bij spierpijn, en wordt op groo- 
te schaal vervalscht, in het bijzonder met pe
troleum. De kleine vruchten hebben een hars- 
achtigen of speccrijachtigen smaak en worden 
als boewah-gëlam, bolong-bolong of maritja 
bolong in Inl. medicijnen gebruikt. Zie verder 
het uitvoerige artikel in Heyne, Nuttige plan
ten, deel III (1917) p. 380—387.

MËLANGBANG. Zie VAARTUIGEN.
MËLANGIR (mvNKA). Zie SHOREA BALAN- 

GERAN.. 'A~ /< :
MELANORRHOEA MAINGAYI Hook. f., fam. 

Anacardiaccae. Rëngas manaoe (mal.). Groote 
boom van hot Zuiden van Malaka on vermoedo
lijk ook op Sumatra, die een prachtig roode 
houtsoort met zwarte vlekken levert. Ondanks 
doze eigenschappen van het hout, waarbij nog 
komt do duurzaamheid en onaantastbaarheid 
voor witte mioron, gobruikt men het weinig, 
daar hot sap bij het kappen ernstige vergifti
ging veroorzaakt, welko eigenschap in mindere 
mate ook nog voor het hout zou blijven be
staan, lang nadat hot verwerkt is.

MËLAPÈNGAN (mal.). Zie SANDORICUM.
MELASTOMA. Plantengeslacht van do fam. 

dor Melastomataceae, heesters, die in don Ar
chipel in vele soorten algemeen voorkomon, 
mot vele inlandsche namen waarvan sëndoe- 
doek, biroeroeng (mal.), harèndong (soend.)

:•

Uit den 
Ind.

Archipel.

Uit alle 
landen 

tezamen.

Volgens de 
christelijke 
jaartelling.

Bedev. 
van het 

Moh. jaar

9.481
4.964
6.863
8.694
9.319

10.300
10.994
14.234
24.025
18.353
26.321
28.427

74.344
06.451
68.735

108.305
91.142
69.077
71.421
90.051
83.749
83.295
90.924
56.855

1904 (Febr.)
1905
1906 (Jan.)
1907
1908
1908 (Dcc.)
1909
1910
1911 (Nov.)
1912 „
1913
1914 (Oct.)

*1321
1322
1323
1324
1325

* 1326
1327
1328

* 1329
1330
1331
13321

In do met * aangeduido jaron viel de ’Arafah-dag 
met den Vrijdag samen.

Literatuur. 0. Snouck Hurgronje, Mekka II, 
312—393; De Atjèhers, II, 339—41 (The Acheh- 
nesc, 11, 307—309); De hadji-politiek der Ind. 
Rogeering (Onze Eeuw, 1909, II, 331 360);



i
ME LAST OMA—MELAWI.698

Hindoe-ovcrblijfsel: de Batoe Dara Moening 
(linggam yoni).

Bevolking. Het zielental bedroeg ult°. 1915: 
28700 Dajaks, 6800 zoogenaamde Maleiers, en 
-j- 1000 Chineezen. Laatst bedoelden mogen zioh 
slechts buiten hun wijk te Nanga Pinoh vestigen 
tot het drijven van landbouw-ondernemingen, 
en kunnen de rivieren opvaren voor hun handel. 
Zij zijn, evenals de andere bewoners van den 
vierkanten paal gronds aldaar, directe oi.der- 
danen van het Gouvernement. De overige be
volking is onderhoorig aan het inlandsch zelf
bestuur van Sintang. De Maleiers en de slechts 
in naarn tot den Islam bekeerde Dajaks (Këba- 
han of Sëlam boeroeng genoemd) zijn gevestigd 
aan de uitmondingen der riviertjes. De Dajaks 
hebben over het algemeen hunne woningen in het 
binnenland dicht bij de plekken, waar zij hunne 
ladangs (van regen afhankelijke rijstvelden) 
hebben aangelegd. In het gebied van den bene
denloop der Mëlawi vindt men de Dajakscho 
stammen, die van het Sintangsche en het Sëka- 
dausche verhuisd zijn; in dat van den midden- 
loop dier rivier, tusschen Nanga Pinoh en Nanga 
Ella, en in de Kajanstreken zijn de stammen 
gevestigd, gekomen van de Boven-Kapoeas 
(Boenoet). De Kahajans en Ot-Danoms, af
komstig van de Z. en O. afd. v. Bomeo, hebben 
hunne woonplaatsen in het Boven-Mëlawi-land.

Door aan het hoofd van een stam af te vragen 
op welken berg zijn oorspronklijk schimmen- 
land is gelegen, kan men met juistheid te weten 
komen uit welk deel van Borneo die stam zich 
heeft verplaatst. Van de Poenans en Ots, die 
zich ophouden op de grens met de Z. en O. 
afd. v. Borneo, ondervindt men in do Boven- 
Mëlawi geen last. Een enkel troepje vertoont 
zich van tijd tot tijd om ruilhandel te drijven.

De Dajakscho bevolking leeft van don rijst
bouw op ladangs, soms ook op sawahs; van liet 
inzamelen van boschprodukten, kleinhandel, 
en bij lagen waterstand van de Boven-Mëlawi, 
van vischvangst on wat goudw'asschcn. Zij telt 
ook goede smeden en weefsters. Maleiers zijn 
handelaars en landbouwers, Chineezen —op en
kele groentekweekers na — handelaars.

Omstreeks 1892 begonnen èn Maleiers èn 
Dajaks zich toe te leggen op den aanplant in 
geregelde tuinen van de beste rotansoort (rotan 
sëgah) en den njatoek doerian (do besto go- 
tah opleverende boom). Met de stijging der 
rubberprijzen in 1906 werd door Maleiers ook 
Hevea uitgezaaid. Het zijn voornamelijk CJhi- 
neesehe handelaren, die langs do Mëlawi do 
boschprodukten afvoeren: rotan, damar (hars) 
en tëngkawangvet of - pitten. Daarvan is 
sëpoeloeh-satoe (tiendrecht) verschuldigd aan 
het inl. zelfbestuur va i Sinta g. De laatste grooto 
tëngkawangoogst had in 1914 plaats.

De eenige Europeesche rubberonderneming 
is gelegen bij Nanga Djetak.

Geschiedenis. Vóór de onlusten in do Mö- 
lawi,door Pangóran Mas Nata Widjaja uit de Z. 
en O. afd. v. Borneo verwekt, waren de Dajaks, 
gevestigd aan de benedenloop der Mëlawi on 
der Kajan, sërahpJichtig • (sërali: gedwongen 
handel tegen overeengekomen prijzen) aan don 
Panëmbahan van Sintang; terwijl de Kaha
jans en Ot-Danoms van de Boven-Mëlawi en 
de Tëbidahs van de Boven-ICajan jaarlijks ge
schenken brachten aan dien inlandscben zeil

en sënggani (jav.), de meest algemeone zijn. 
Allerlei deelen van do planten worden als in
landsch geneesmiddel gebruikt, bv. de bladeren 
van M. malabathricum als daoen këmandèn 
algemeen als middel tegen diarrhee.

MËLATI (jav., mal.). Zie JASMINUM SAM- 
BAC.

MËLATI DAR AT. Desa op Java, district 
Manggar, afd. Demak, res. Semarang. In de 
sawahs dier desa, 41/» K.M. ten N.O. van Goe- 
boeg, vindt men een bekende gasbron, als het 
„hedige” of „eeuwige vuur” bekend, bij de 
Javanen Mërapi genaamd. De uitstroomendo 
gassen (licktkoolwaterstofgas) kunnen worden 
aangestoken; in den regentijd schiet de vlam 
vaak tot een paar voeten hoogte op, doch na 
lange droogte is zij veel zwakker, en verdwijnt 
soms geheel, zoodat, wil men het „vuur” weder 
ontsteken, de bovenkorst ter diepte van eenige 
voeten moet worden afgegraven. Op eenige 
schreden O.waarts wordt een tweede, kleinere 
gasbron aangetrofïen, door de inlanders weduw
naar genaamd. Een kleine joni staat bij het 
heilige vuur, dat volgens de legende ontstaan 
zou zijn toen een der invoerders van den Islam 
op Java, Socnan Kali Djagè, zich hier verkleumd 
gevoelde en zijn stok in den grond stak, waarop 
vlammen opstegen om hem te verwarmen; 
offeranden worden dan ook dikwijls daar ter 
plaatse gebracht. In de nabijheid van de tweede 
gasbron is een klein stuk grond, dat altijd zou 
schuimen en borrelen, zonder echter warm te zijn.

MËLAWA. Een der'districten van de onder- 
afd. Maros (zie aldaar en onder BERGREGENT- 
SCHAPPEN), der afdeeling Makasser, gouver
nement Celebes en Ond.

MËLAWI. Onderafdeeling der afdeeling Sin- 
tang, residentie Wester-Afdeeling van Borneo. 
Zij omvat het stroomgebied van den lii.kerzijtak 
der Kapoeas, de Mëlawi en van hare zijriviertjes 
van af Nanga Djetak (gelegen tusschen Sin tang 
en Nanga Kajan) (nanga: uitmonding), met 
uitzondering van de landstreken langs haren 
linkerzijtak, de Pinoh (zie onder PINOEH) en 
is een deel van het landschap Sintang. Slechts 
de Q paal gronds te Nanga Pinoh — de stand
plaats van den controleur der Mëlawi — is direct 
bestuurd Gouvernementsgebied.

De Mëlawi, de belangrijkste zijrivier van do 
Kapoeas, te Sintang daarin uitmondende, heeft 
een stroomlengte van ^ 500 K.M. — waarvan 
464 bevaarbaar, — en ontspringt op de Weste
lijke hellingen van het Kemintin gebergte. In 
één etmaal kan haar waterspiegel 5 meter rijzen. 
Bij hoogen waterstand kunnen schepen van de 
Gouvernements Marine tot Nanga Ella opvaren; 
kleinere stoom booten tot Nanga Sera wei. Groote 
handelsvaartuigen (bandoeng) bereiken geroeid, 
voortgeboomd of voortgetrokken, Nanga Kö- 
mangei.

Behalve de Pinoh zijn de voornaamste zij
takken: de Kajan met haar meest bekende 
rechterzij riviertje, de Tëbidah; de Sërawei en 
de Embaloh. Langs den bovenloop van deze 
laatste twee stroompjes heeft de verbinding 
plaats met de Z. en O. afd. van Borneo.

Een groot gedeelte van de Mëlawistreek is 
uiterst schaars bevolkt. Het land tusschen 
Nanga Këmangei en Nanga Embaloh is geheel 
onbewoond. Even boven Nanga Sërawei be
vindt zich op den rechteroever der Mëlawi

*

een
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on perk door do gevangenneming van de daders.
Literatuur: Prof. P. J. Veth. Borneo’s Wester- -• 

afdeeling. — I. I. K. Enthovon: Bijdragen tot 
de geografie der Wester Afd. v. Borneo. P. C. 
van 'der Willigen: Tijds. Aard. Gen. 2de serie 
XV. — E. L. M. Kühr: Schetsen uit Bornoo’s 
Westerafdoeling. Bijdr. T. L. en V. v. Ned. Ind. 
6de Volgr. deel II en III.

MELEAGRINA. In zee lovonde paarloesters. 
(Zie aldaar en SCHELPDIEREN).

MELIA AZEDARACH L., fam. Meliaceae. 
Mindi këtjil, tjikra tjikri (mal.), Gringging, 
Mindi (jav., soend.), de Indische sering. Boom 
mot gevinde bladeren en lila bloempluimen, be
kend om zijn snellen groei en wel als schaduw- 
boom aangeplant. Omtrent do waarde van het 
hout zijn de meeningon zeer tegenstrijdig, groote 
waarde heeft het in geen geval. De bast bevat 
een bittorstof en wordt als geneesmiddel ge
bruikt. f c7 "l l

MËLIAU. Eertijds een landschap in de toen
malige afdeeling Tajan der residentie Wcster- 
afdeeling van Bornoo. Gelegen aan de Kapoeas, 
bevatte dit landschap het stroomgebied der twee 
affluenten van die rivier, de Mëliau en Emboe- 
wan. Een overzicht van de geschiedenis van het 
landschap is te vindon in Hand. St.-Gen. Bijl. 
1871/72, no. 9, blz. 183. In Aug. 1889 viel, door 
het aftreden van den radja, de bestuurszetel 
open en werd, bij ontstentenis van een wettigen 
afstammeling van dien radja, het bestuur op
gedragen aan den panëmbahan van Tajan. In 
Dec. 1905 verklaarde echter do zelf bestuurder 
van Tajan en Mëliau afstand te willen doen 
van Mëliau aan het Gouv., zulks in overeen
stemming mot do wenschen van de overgroote 
meerderheid der bevolking. Bij Ind. Stb. 1909 
no. 117 werd Mëliau onder rechtstreeksch be
stuur gebracht.

MËLIRIP. Plaats in de residentie Soerabaja, 
afdeeling Modjokërto, district Modjokasri, gele
gen a^an do scheiding der Kali Mas en Kali Po- 
rong; zij is bekend door de groote sluiswerken, 
die in 1846 worden afgewerkt. Zie verder BRAN- 
TAS DELTA WERKEN, Dl. I, blz. 407.

MËLIWIS. Javaansche naam voor een Boom- 
bëlibis (mal.), waliwis (soend.), (zie 

EEND). Op West-Sumatra word hij Balibih 
genoemd. Dendrocygna arcuata wordt op de 
Aroe-eilanden Boorsil, op de Kei-eilanden Ler- 
lorat genoemd.

MELOCHIA INDICA A. Gray (= M. umbel- 
lala Iloutt.)fam. Sterculiaceae. Lësnoe, Sënoe, 
Wësnoo (jav.), Bintinoo (soend.), Bëtënoeh 
(palemb.). Vrij lage doch zeor snel groeiende 
boom, tamolijk algemeen in do vlakte en delagere 
bergstreken. Wordt aanbevolen voor reboi- 
satie van lcalo berghellingen, en is ook gcoshikt 
om spoedig schaduw langs wegen te krijgen. 
Het hout is niet duurzaam en zeer broos. Van 
do bast maakt men eon inferieur soort touw.

MELODIE. Zie MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

MELODINUS. Plantengeslacht der Apocyna- 
ceeen, klimplanton, meestal lianen mot melksap, 
waarvan men caoutchouc kan bereiden. Van 
sommige soorten is do caoutchouc vrij goed, 
van andere zeer inferieur van kwaliteit. Van 
M. orientalis gaat hot melksap voor zeer ver
giftig door.

MELOEN. Zie CUCUMIS MELO,

bestuurder en hom bovondion sÖpoclooh satoc 
vorschukligd waron voor do door hen afgovoerdo 
boschprodukten. Vandaar de toenmalige onder
scheiding in Sörah- en Mardahika Dajaks (mar- 
dika: vrij, niet aan belasting onderworpen).

Na de beëindiging dier beroeringen in 1867 
verloor Sintang echter langzamerhand zijn in
vloed op die vrije stammen door do tegenwer
king van Raden Pakoe, een gewezen pandeling 
van bedoelden Pangéran Mas Nata Widjaja, 
die tot belooning van zijne verradersdienston, 
door bemiddeling van het Europeesch bestuur, 
werd aan gesteld tot hoofd te' Nanga Sërawei 
en zich langzamerhand ging beschouwen als 
radja van de Boven-Mëlawi. De toestand van 
orde on veiligheid trad eerst in, toe 
het. eindelijk gelukt was do bloedvecten tus- 
schon al de Dajaksche stammen in de Mëlawi- 
st.reken bij te leggen en de partijen te verzoenen. 
Het verbod om koppen le snellen werd sedert 
maar eens en wel door de Tëbidahs overtre
den en is na hunne tuchtiging in 1891 niet meer 
voorgekomen. Tengevolge van de onthoudings
politiek van het Gouvernement van Ned. Indië 
kon die toestand slechts bestendigd worden 
door het gezag van Sintang over al de zooge
naamde Mërdika-stammon te vergrooten. Deze 
werden in 1893 daarom aan dat landschap 
schatplichtig gemaakt: 5 gantang gepelde 
rijst of de waarde in geld daarvan por huisgezin 
(lawang, laman of pintoe) hadden zij op te 
brengen; terwijl aan Raden Pakoe de belofte 
werd afgedwongen zich met zijne familie te 
Sintang te vestigen. Die belofte schendend, 
verwekte hij in 1895 bij enkele Kahajan- en 
Ot-Danom-stammen in de Boven-Mëlawi ver
zot tegen dien stand van zaken, hetwelk in 
1896 werd bedwongen door de gevangenneming 
en veroordeeling van dien Radèn met zijn aan
hang.

Sinds de opheffing van de militaire bezetting 
te Nanga Pinoh in 1896 is de rust even opnieuw 
verstoord geworden in 1914. Met het ondcr- 
teekenen toch in 1911 door den Panëmbahan 
van Sintang en zijne mantri’s van de zooge
noemde Korte-Verklaring ter vervanging van 
het politiek contract mot hot Gouv. v. Ned. 
Indië, hadden alle onderhoorigon van het land- 
schap Sintang, dus ook do Maleiers — tot dien 
tijd als schragers van de macht der radja’s van 
elke heffing vrijgesteld, — dezelfde belastingen 
to betalen, welke voor Gouvornomentsondor- 
danen zijn voorgeschrevon. De gehoelo opbrengst, 
dier belastingen, welke werden goind onder 
europeesch toezicht, word gestort in de lnnd- 
schapskas van Sintang ter nadere vcrdceling 
ondor de daarop rechthobbonden, na aftrok 
van verschillende uitgaven on van het bedrag 
tot vorming van oen resorve-fonds. Hot gevolg 
daarvan was, dat de in 1906 aangestelde Pa- 
nömbahan uit geldgebrek zich weinig meegaand 
betoonde en in 1912 van zijne waardigheid 
moest worden ontheven on dat een deel der daar
door ontevreden geworden Maleische hoofden 
de Dajaks opruiden, zoodat toen in 1914 do 
toenmalige controleur der Mëlawi voor de be
lastinginning de Pajak (eon rcchtorzijtak van 
de Kajan) opvoer, hij onverwachts werd aan
gevallen en vermoord door het aldaar wonende 
Dajaksche hoofd met zijne volgelingen. Een 
militare patrouille stelde aan hot verzot paal

.
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traal-Celebes cn de Schildpad-,Sangi- en Talaud- 
eilanden. Behalve in het Zuiden, waar hot 
west grenst aan het gouvernement Cclobes 
Onderhoorigheden, wordt de residentie Mënado 

alle zijden door de Celebes- en Molukscho 
zeeën omspoeld. De Zuidgrens loopt van Tan
djong Api (aan de Tomini-bocht) in het Oosten 
tot do Soeroemana-rivier (aan straat Makasser) 
in het Westen.

Do geheele resdentie is bergachtig, terwijl het 
dichtbegroeide gebergte zich nagenoeg overal 
tot aan het strand uitstrekt, hier en daar tusschen 
zijn uitloopers do gelegenheid biedende tot vor
ming van smalle dalen. De Sangi- en Talaud- 
eilanden vormen een voortzetting dier gebergten, 
waarvan door vroegere geweldige vulkanische 
werkingen alleen de toppen nog boven het zee
oppervlak uitsteken. Do hoogste toppen zijn de 
Awoe op Sangi; de Klabat (2018 M.), do So- 
poetan (1827 M.) en de Lokon (1592 M.) in de 
Minahasa; de Tilong-Kabila (1215 M.) en do 
Boelio-Hoetoe (1000 M.) in de afdeeling Goron- 
talo en de Tapanjo (1820 M.) en de Bongka 
(2421 M.) in de afdeeling Midden-G'elebes. Vele 
dezer berggroepen zijn nog werkzame vulkanen. 
Door de met meer of mindere glooiing afloopondo 
voorgebergten worden verscheidene baaien ge
vormd, waaronder die van Mënado, Kéma. Totok, 
Amoerang, Bolaang-oeki, Boekoe, Gorontalo, 
Kwandang, Dondo, Paloe en Poso vermelding 
verdienen. Slechts enkele ervan zijn echter het 
geheele jaar door voor zeeschepen toegankelijk. 
De open ligging der meeste baaien maakt het 
verblijf daarin gedurende enkele maanden van 
het jaar on mogelijk, blootgesteld als do schepen 
zijn aan Wester- on Ooster-stormen. Tal van 
rivieren stroomen van de gebergten zeewaarts. 
Zij zijn echter geen van alle bevaarbaar voor 
schepen van eenigen diepgang, de meesto alleen 
voor Inlandsche prauwen tot even voorbij do 
monding. De voornaamste rivieren zijn : de rivier 
van Mënado of Tondano, do Ranoiapo en do 
Poigar in de Minahasa; do Lobagin (samen
vloeiing van de Doemoga en dc Ongkaq-Lola- 
jan) in Bolaang Mongondou, de Boni-rivicr, do 
Pagoejama en do Molango in dc afdeeling Goron
talo; de Poso en do Paloe rivier in do afdce- 
ling Midden-Celebes. Als de voornaamste meren 
kunnen worden genoemd: die van Tondano, 
Limbotto en Poso en als het merkwaardig
ste hot zwavelmeer Linau in de onderafdceling 
Tondano.

In de nabijheid der kust zijn grootcro en klei
nere eilanden verspreid. Rondom de Minahasa 
o.a. Bangka, Talisei, Mantéhagé, Menado-toea, 
Lembé on de Bëntënan-groep; aan do Noord
kust der afdeeling Gorontalo Pajocnga, Otangala, 
Motoeo, Palélóh en Poelau Iiokki; aan de Zuid
kust dier afdeeling enkele onbelangrijke eiland
jes; aan de kust van het landschap Moöeton 
do Boetanoe-eilanden en ten Noorden van het 
landschapBanggai in dcTomini-bocht dcTogóan- 
of Schildpad-eilanden. Over het geheel is do 
grond zeer vruchtbaar en geschikt voor allerlei 
cultures. Onder de door Inlanders gedreven cul
tures dient in de eerste plaats genoemd te 
den de klappercultuur, die in de laatste decennia 
geweldige afmetingen heeft aangenomen; daar
naast worden verbouwd maïs (miloe), rijst (meest 
op droge velden), een weinig tabak voor eigen 
gebruik, boom- en aardvruchten en groonten.

MËLOLO. Landschap in dc onderafdeeling 
Oost-Soemba, der afdeeling Socmba, residentie 
Timor cn Onderh. De gelijknamige plaats ligt 
aan do N.O.-kust van het eiland Socmba, aan 
de monding van het riviertje Mëlolo.

MELVILL VAN CARNBEE (PIETER Baron). 
Geb. te ’s Gravenhage 20 Mei 181G uit het huwe
lijk van J. A. Baron Melvill van Carnbee en J. 
J. W. L. Baronesse de Salis. Na aan het 
marine-instituut te Mcdemblik voor ’s lands 
zeedienst te zijn opgeleid, werd hij tot adelborst 
le klasse benoemd en deed zijne eerste reizen 
naar en in Indië (1835—1837) in dien rang; in 
1839 vertrok hij nogmaals, nu als luit. t/z 2o 
klasse, derwaarts cn werd daar weldra geplaatst 
acan het hydrographisch bureau te Batavia. In 
1S45 keerde Melvill van Carnbee weder naar het 
moederland terug, waar hij aan het Min. van 
Marine gedetacheerd werd; in 1850 vertrok hij 
opnieuw, in den rang van luit. t/z. le klasse, 
naar Indië en werd belast met het bestuur van 
het hydrographisch bureau te Batavia. In 1853 
op zijn verzoek bij het sedentair zeewezen ge
plaatst, werd hij in 1856 benoemd tot kap.-luit. 
t/z. en directeur van het maritiem etablisse
ment te Onrust, doch overleed reeds 24 Oct. van 
dat jaar.

De hoofd verdiensten van Melvill van Carnbee 
liggen op cartografisch gebied. Zijn eerste werk 
als zoodanig was een kaart van Java in 5 bladen 
met een daarbij behoorenden zeemansgids (1842, 
2e druk 1849). Zijn tweede groote werk was do 
kaart van de wateren tusschen Sumatra en Borneo 
(1845, 1846, 2e uitg. van het eerste gedeelte 1847). 
In 1854 volgden een kaart van de Java-zee en 
aangrenzende vaarwaters, door den luit. t/z. 
le kl. Smits aangevangen en de kaart van de 
Oostkust van Celebes en aangrenzende vaar
waters. Zijn hoofdwerk was de „Algemeeno 
atlas van Ned.-Indië”, waarvan hij de voltooiing 
echter niet mocht beleven; van de 60 kaarten 
zijn 25 door hem bewerkt en de overige door den 
Heer W. F. Versteeg. Melvill van Carnbee 
maakte zich ook zeer verdienstelijk door de uit
gave met Von Siebold van het tijdschrift Le 
Moniteur des Indes (1845—1849), ondernomen 
met het doel Ned.-Indië ook in het buitenland
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te doen kennen en waardeeren; verscheidene 
belangrijke bijdragen — waaronder ook kaarten, 
— van zijne hand zijn daarin geplaatst. Ook in 
verschillende jaargangen van het T. loegewijd 
aan het Zeewezen en van het T. v. Ned.-Indië 
komen artikels van hem voor.

MËMBORO. Landschap in de onderafdceling 
Zuid-West Soemba, afdeeling Socmba, residentie 
Timor en Onderh. De gelijknamige plaats ligt 
aan de Noordkust van het eiland Soemba, aan 
den mond van het riviertje Mëmboro.

MEMECYLON. Plantengeslacht der Melasto- 
mataceae, boomen of boomheesters, die in vele 
soorten in den Archipel voorkomen. Van een 
enkele soort [vermoedelijk M. garcinioidea 
Tëmbarau talang (mal.)] verzamelt men in de 
Koeboestreken harde, sterke stammetjes en 
maakt er, na verwijdering van de bast en po
lijsten, zeer fraaie, lichtbruine wandelstokken 
van.'/'f /*li'

MENADO. Landbesch r ij ving Resi
dentie in het Noord-Oosten van den Indischen 
archipel, omvattende het geheele Noordelijk 
schiereiland van Celebes, een gedeelte van Cen-

wor-
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nog zoo’n ruim beschot leveren. Alleen in do 
Minahasa en dan nog hoofdzakclijk in do ondor- 
afdcoling Tondano, wordt van don landbouw, 
i. c. den rijstbouw, meer werk gemaakt. Daar 
treft men dan ook om het Tondanomoer

Do cultuur van notomuskaat on koffie is zoor 
achteruitgogaan. Do productie van hot laatst
genoemde, eertijds om zijn superioriteit boroomd, 
product is na do opheffing der dwangcultuur tot 
een minimum godaald. De sagocultuur is in- 
heemsch on veroischt zoo goed als geen arbeid 
van do bevolking. Ten aanzien van het dieren
rijk valt te vermelden hot voorkomen van oenigo 
specifiek Celebiaanscho diersoorten als het hert- 
zwijn (babiroesa). do bosclikoe (sapi lioctan) een 
antilopesoort en do Oelebiaanschc staartlooze 
kuifbaviaan (de jakki). Van de delfstoffen moet 
vooral hot goud genoemd worden, dat in hot 
Zuiden van do Minahasa (bij Totok), in Bolaang 
Mongondou en Bwool (Paléléh) nagenoeg overal 
in het rivierzand en in het gesteente wordt 
aangetroffon.

Nadat in 1877 alle gronden, waarop door do 
bevolking geene aan het ontginningsrecht ont
leende rechten worden uitgeoefend, tot staats
domein zijn verklaard, hebben zich in de Minaha
sa en op do nabijgelegen eilandjes (o.a. Talisei) 
verscheidene particuliere ondernemers gevestigd, 
die zich bezig houden met do klappercultuur, voor 
de bereiding van copra, de teelt van koffie, note- 
muskaat en tabak, waarmede zij —vooral met het 
eerste product—, goede zaken maken. Ook zijn in 
den laatsten tijd meerdere houtaankapmaat- 
schappijen in Bolaang Mongondou en de Mina
hasa werkzaam, terwijl de inzameling en uit
voer van boschproducten (rotan en harssoorten) 
in de laatste jaren een groote vlucht heeft ge
nomen. Het euvel, waarmede alle ondernemin
gen te kampen hebben, is de kwestie van het 
werkvolk. Daarvoor gebruikt men Sangircezen 
(vooral bij de klappercultuur), Gorontaleezon en 
Talaureezon. Do Minahasors bieden zich als koe
lie in geen noemenswaard aantal aan. Wel ge
bruikt men hen gaarne als mandoers, tuinop
zichters, klerken enz. Voor koeliearbeid zijn zij 
niet te vinden of tegen abnormaal hoogo loonen.

Bevolking. De bevolking bedroeg, volgens 
gegevens in 1915, ongeveer 1300 Europeanen, 
8000 Chineczen, een 1000-tal Arabieren en 
andere Vreemde Oosterlingen en ruim 710.000 
Inlanders, waarvan ruim 300.000 in rechtstreeks 
bestuurd gebied wonen.

De inheomscho bevolking wordt verdeeld in 
Christenen (nagenoeg de geheole bevolking in de 
Minahasa on voor 80 % op de Talaud-eilandon), 
Mohammedanen (voornamelijk in Bolaang Mon
gondou, Gorontalo, Bwool en in do strand kam
pongs van Midden-Cclebes) en heidenen (in do 
binnenlanden van Midden-Celebcs on op de San- 
gi-oilanden). De Islam breidt zich langzaam, 
maar gestadig uit in Bolaang Mongondou on in 
de binnenlanden van Midden-Oelobcs. Mecron- 
deels vindt do bevolking haar bestaan in don 
landbouw of do inzameling van boschproducten, 
slechts in geringo mate in de nijverheid, terwijl 
do stramlbevolking hoofdzakelijk van do visch- 
vangst leeft. De landbouw staat over hot goheel 
genomen op zeer lagen trap van ontwikkoling. 
Roofbouw on boplanting van droge volden vin
don bijna uitsluitend toepassing. Zelfs do in de 
laatste jaron in de geheole residentie enorm uil- 
gebroido klappercultuur wordt op zeer primitiovo 
wijze gedreven. Het is dan ook aan den bij uit
stek voor die cultuur gcschikten grond to dan
ken, dat do klapperboomer ondanks de geringo 
verzorging, vcrwaarloozing mag men wel zeggen,

uitge-
strekte sawahs aan, terwijl de grondbewerking 
er op intensiever wijze plaats heeft. Hetzelfde 
geldt ook voor enkele streken in de afdcelï g 
Gorontalo. In don laatsten tijd wordt door het 
Bestuur op uitbreiding der sawahcultuur aan
gestuurd, waartoe van Regeeringswege (in 1911) 
door oen „ingenieur voor de irrigatie” in do 
Minahasa de noodige onderzookinge*’. en opmo- 
tinger zijn verricht.

De bevolking is over het geheel als rustig en 
goedaardig bekend. Gewelddadig verzet tegen 
het Nedcrlandsch gezag is na do kerstening in 
de Minahasa nimmer meer voorgekomen. In
tegendeel kunnende Minahasers thans beschouwd 
worden als één der volkeren van den Indischen

■

archipel, welke door hechto banden van trouw 
on eensgezindheid aan het Nederlandsche Gou
vernement verbonden zijn.

Waar ons gezag zich in de binnenlanden van 
Midden-Cblebes nog gestadig moet uitbreiden 
en consolideeren, komen plaatselijke botsingen 
met do bevolking nog voor.

Omtrent don economischen toestand der be
volking het volgende. Het verst op den weg 
der economische ontwikkeling gevorderd staat 
de bevolking der Minahasa. Handel, landbouw 
on nijverheid zijn daar tot eenigo ontwikkeling 
gekomen, ofschoon wat de beide laatste takken 
van bedrijf betreft, nog zoer veel tot verbetering 
gedaan kan worden. Do bevolking in de Mina
hasa geniet een zekeren graad van welstand, 
welke in de eerste plaats is toe te schrijven aan 
de bij uitstok vruchtbare bouwgronden, die in 
voldoende hoeveelhoid voor do betrekkelijk ge
ringe bevolking aanwezig is. Die welstand treedt 
voor den opporvlakkigon bezoeker in uitorlijk, 
kleeding, huizon en huisraad het duidelijkst aan 
het licht. Door den toenmaligen residont van 
Menad o E. J. Jellosma wordt, onder dagteekening 
van 27 Januari 1893 (Koloniaal Verslag van dat 
jaar), dienaangaande het volgende opgemerkt. 
„In de meest: stroken, bezit iedor inboorling zijn 
„eigen huis met bijbehoorend erf en een grooter of 
„kleiner aandeel in sawah- of tcgalgronden. De 
„huizen worde i meer en meer van hout vervaar 
„digd on zijn door goede omheining van de aan
grenzende orvonondon weg afgescheiden, torwijl 
„deerven beplant worden met nuttige gewassen of 
„vruchtboomcn. In vele woningen vindt men Eu- 
„ropeesch huisraad en hot bezit van karren en 
„trekossen, paarden en voertuigen voor personen- 
„vervoer rcomt gaandeweg too”. Dit goldt thans 
nog in sterkere mate. Andere dan houten huizen 
zijn zoldzaam geworden, terwijl velo welgestelde 
Inlanders huizon mot steenen fundceringen en 
zinken dalton hebben laten bouwen. Het gebruik 
van karretjes on sleeping-cars (do plaatselijko be
naming voor ossonwagons op veoren), ja zelfs 
automobielen, waarvan een 80 stuks reeds in do 
Minahasa gebruikt worden, is algemeen gewor
den. Hierbij moet eehter niet uit het oog 
den verloren, dat deze uiterlijko kenteekenen niet 
altijd een even betrouwbaren maatstaf voor don 
economischen welstand van een volk oplevoren. 
Do invloed der Christelijke» beschaving in de 
Minahasa toch is oorzaak geweest, dat bij
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ken te vestigen, vry gunstig\o noemen. Vooral do 
strand bevolking verheugt zich in een zekere mate 

welstand, welke zyn hoofdoorzaak vindt in
goed deel der bevolking de zucht tot het navol
gen van Europeesche zeden en gewoonten tot 
een tweede natuur is geworden. Dat deze evolutie 
haar schaduwzijden heeft, wanneer die verande- 
liugen in levenswijze en gewoonten te snel go- 
8cliieden, valt niet te ontkennen, als men be
denkt dat een der gewichtigste gevolgen er van 
is, dat bij een groot deel der beschaafden de lust 
tot handenarbeid en tot het volgen der eenvou
dige levenswijze hunner vaderen verdwijnt en een 
ieder zich als ideaal stelt te leven als Europeaan. 
Dat deze kwade gevolgen zich in toenemende 
mate bij de bevolking in de Minahasa doen gel
den is een betreurenswaardig verschijnsel. De 
zucht tot opschik en de onderlinge naijver bij 
het geven van feesten ter gelegenheid van onder
trouw, huwelijk, geboorte, sterfgeval- of nieuw
jaar leiden dikwijls tot uitgaven, waardoor kapi
taalvorming ten eenenmale belet wordt. Het 
meerdere en betere onderwijs, dat de bevolking 
er geniet, in vergelijking met andere streken van 
Nederlandsck-Indië, levert niet de vruchten af, 
die men er tot heil van het volk van zou mogen 
verwachten. Velen stellen hun levenseischen daar
door te hoog en verwachten na afloop hunner 
schooljaren direct in goed bezoldigde betrekkin
gen bij het Gouvernement of den handel te kun
de! worden geplaatst. Dat daardoor telkenjare 
een groot aantal in hun verwachtingen moeten 
worden teleurgesteld spreekt van zelf. In plaats 
echter dan hun meerdere kennis tot heil van het 
eigen land aan te wenden, komen deze teleurge
steld en er toe hun geboortegrond den rug toe te 
keeren en elders een bestaan te gaan zoeken. 
Daardoor gaat telken jare een groot deel der beste 
krachten van de Minahasischo bevolking voor het 
land zelf verloren. Verder treedt geregeld een deel 
der Minahasische jongelingschap in militairen 
dienst, hetzij als soldaat, hetzij als gewapend po
litiedienaar. De animo daarvoor is zeer groot (van 
Augustus 1914 tot ultimo December van dat jaar, 
overigens een abnormaal jaar door het uitbreken 
van den grooten wereldkrijg, werden 2000 Mina- 
hasersvoor het leger aangeworven, naast een groot 
contingent voorde gewapende politie). Dein 1915 
opgerichte Kweekschool voor inl. schepelingen 
bij de Marine te Makasser trekt voorn. Mina- 
hasers. Ook voor plaatsing bij verschillende tak
ken van dienst buiten het gewest melden zich in 
de laatste jaren vele Minahasische jongelieden 
aan. Reeds 6 Minahasische geneeskundigen heb
ben in Holland het artsdiploma verkregen, ter
wijl 2 jongelieden thans tot Inlandseh officier zijn 
bevorderd. Onder het opzlchterscorps der B. O.W. 
wordt ook een aantal Minahasors aangetrofïen.

Hoewel do bevolking voor een belangrijk deel 
welgesteld genoeg is om de heerendiensten af te 
koopen, is tot een algemeene afkoopbaarstelling 
nog niet overgegaan wegens de moeilijkheid 
tot het bekomen van vrije arbeiders.

De Europeesche oorlog heeft natuurlijk op den 
algemeenen economischen toestand in de Mina
hasa

van
den handel in boschproducten en copra en de 
vischvangst. Do bevolking van do onderafdceling 
Gorontalo vindt ruime middelen van bestaan in 
landbouw en veeteelt (karbouwen), terwijl ook do 
bevolking in Bolaang Mongondou na onzo inten
sievere bestuursbomoeienis en de opening van 
eenigo cultuur- en houtaankapondernemingen 
zichtbare teokenen van economischen en geeste
lijken vooruitgang vertoont, waarbij radja en rijks- 
grooten door hun voorbeeld voorgaan. (Zio ook 
CELEBES, residentie Monado, Dl. I, blz. 462.)

Geschiedenis. Omtrent de vroogsto 
bewoners dezer streken is weinig met zekerheid 
op te geven. De eerste W-estorscho natie, die te 
Mënado-.vasten voet kreeg, schijnt Spanje te 
zijn geweest. De Spanjaarden hadden kleine 
nederzettingen op de Noordkust, waarheen 
toenmaals do bewoners der eilanden Mënado-
Toewa, Talisei en Bangka hen volgden, maar 
overigens weinig of geen aanraking met do 
bewoners der binnenlanden. Ofschoon de Torna- 
tanen ook in dit gedeelte van Mënado enkele 
rechten uitoefenden, naar men wil beweren uit 
vriendschapsbetrekkingen ontstaan, 
kregen zij echter meer gezag in do landschappon 
Gorontalo en Limbotto, die zij onderwierpen en 
tot betaling van schatting dwongen. Nadat do 
bevolking tegen onderdrukking van de zijde der 
Spanjaarden en tegen willekeurige handelingen 
der Tcrnataai scho vorsten de hulp dór Oost- 
Indischo Compagnie had ingeroepen, werd dezo 
door Simon Gos verleend en werd in 1657 door do 
Nederlanders ter tegenwoordige hoofdplaats een 
fort gebouwd (Amsterdam), terwijl spoedig daar
op een overeenkomst werd aangegaan, waarbij 
do hoofden zich verbonden jaarlijks een zelcoro 
hoeveelheid ijzerhout aan do Compagnie to 
leveren, waarom zij ,naar dikwijls beweerd wordt, 
onder den naam van Kapala Balk bekend 
stonden. Van andere zijdo wordt aangenomen, 
dat die benaming een anderen oorsprong heeft. 
Het woord balak (walak) zou een wezenlijk 
Minahasisch woord zijn, ontstaan buiten den 
invloed van eenigc Europeesche taal; kapala 
im balak of kapala e walak; kapala balak botee- 
kont eenvoudig: hoofd van de geslachten of van 
de families, nl. van de geslachten of families, 
dio tot één stam behooren. In 1677 werden do 
Sangi- en Talaud-eilanden en later ook do rijkjes 
op Cclebes Noordkust, benevens Gorontalo on 
Limbotto, door den Gouverneur van Ternate, 
R. Padtbrugge, onder het beheer der Compag
nie gebracht. Sedert heeft de invloed van het 
Nederlandseh bestuur langzamerhand grootero 
uitbreiding gekregen; terwijl aanvankelijk alleen 
do Minahasa onmiddellijk onder Nederlandseh 
gezag stond, zijn daarna al do Gorontaloescho 
landschappen onder rechtstreeksch bestuur ge
bracht (zio GORONTALO). In de overige land
schappen is het zelfbestuur g handhaafd.

Na de verovering van Javt door de Engclschcn
viel in Juni 1810 ook ons buitenkantoor Mënado
den Britten in handen, doch in 1814 is het, met do 
andere veroverde bezittingen in Indië, weder 
teruggegeven en in 1816 is het gezag over dezo 
streken door Nederland weder aanvaard. Aan
vankelijk een deel uitmaken do van het gouver
nement der Molukken, is Mënado in 1864 tot

zoo ver

een ongunstigen invloed uitgeoefond, door
dat de slechte verbindingen oorzaak zijn geweest 

stilstand in den handel, (vergelijk de Kol. 
Verslagen over 1914—1917. Do economische toe
stand van het overige deel der bevolking van do 
residentie Mënado is, op enkele uitzonderingen na 
van in het binnenland onder zeer slechte invloe
den levende stammen, welke echter langzamer
hand er toe gebracht worden zich in betere stre-

van
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hoofdplaatson zijn. respectievelijk: Singkil, Me- 
nado, Maoombi en Ajcrmadidi. De onderafdco- 
ling Menado hooft eon not van mooie, broede en 
verharde wogen. De voornaamste zijn: do wog- 
van Menado naar Kóma 32.25 K.M., (zonder 
grooto hellingen) met twee zijtakken naar Likoe- 
pang en een (steeds klimmende) naar Tondano 
van Ajcrmadidi uit; do weg van Menado naar 
Tondano (35.25 K. M., waarvan ^4.5 K.M. in hot 
Menadosche); do weg van Menado naar Amoe- 
rang langs de kust.

De bevolking telde in 1915: 650 Europeanon, 
3400 Ohineezen, 460 Arabieren en andere Vr. 
Oosterlingen en 50 000 Inlanders.

MENADO. District van de gelijknamige 
onderafdecling en afdeeling der residentie Mena
do, staande onder een eerste districtshoofd, stand
plaats Menado (wijk Arès). Voornaamste nego
rijen zijn, behalve MENADO (zio hieronder), Sa- 
wangan, Tomboeloean en Paniki. Rijstbouw en 
klappercultuur zijn do voornaamste middelen 
van bestaan voor de inlandsche bevolking. Do 
eilanden Boenaken, Mënado-toea, Siladin, Man- 
téhagé en Nain behooren tot het district Menado.
De bevolking dier eilandjes, meest Sangireezen, 
leeft hoofdzakelijk van de vischvangst. Het 
district Menado is het kleinste district der 
onderafdeeling, maar door de omstandigheid, 
dat de hoofdplaats in dat ressort ligt, het belang
rijkste. Het grootste deel der bevolking van het 
district Menado behoort tot de stam Tomboeloo.

MENADO. Hoofdplaats van de residentie 
Menado, gelegen bij de uitmonding der Menado- 
rivier aan do baai van dien naam, met een 
bevolking van bijna 12.000 zielen, w. o. ^ 600 
Europeanen, ^ 3400 Chineozen, 460 Arabie
ren en andere Vr. Oosterlingen (in 1915). Do 
plaats heet van ouds Wónang (een boomsoort); 
Menado is de verbastering van Manarow (bet. 
van verre), do naam van het eilandje in de baai 
van Menado. (Zio voor do afleiding van den naam 
ook geïll. Weekblad Indië, afl. 13 en 16, 1917). 
Daar do naam Menado op do vestiging aan den 
vasten wal is overgegaan, noemt men het èiland 
zelf Oüd-Menado of Menado-toea. De eigenlijke 
stad is in 8 wijken verdeeld en door breedo straten 
met levende heggen en fraaie schaduwboomen 
doorsneden. In het Westelijk deel om on bij de 
pier staan de douanelokalen, en zijn de passor- 
terreinen en de inlandsche en Europeesche 
handelswijken gelegen. Noordelijk daarvan liggen 
het Ohincescho kamp on do Arabische wijk. 
Zuidwaarts aan het strand staan het oude fort 
Amsterdam (alleen nog in gebruik als dépot 
voor nieuw aangoworvon rccruten en torug- 
keerondo gopasporteordo militairen), de socië
teit, hot residentiekantoor, do centrale ge- 
westelijko gevangenis, hot post- en telegraaf- ' 
kantoor, het residentshuis, do Roomsch-Katho- 
lieko kork mot klpostor en woningen voor Eu
ropeanen. On go veer in het midden der plaats 
verheft zich do Wénanghcuvol, waarop eon park 
is aangelegd. Do inl. buitenwijken zijn o.a. Titi- 
woengan, Pasar Sëmbilan, Wónang, Tikala, Wa- 
noeaocró on Sindoelang.

Do roede van Menado is alleen veilig in den 
Oostmoesson; door hot loggen van meorbooion 
in do baai is aan do schoepvaart eon botero 
ankerplaats vovzekord, zelfs in don West
moesson. Do netto inhoud der aangekomon 
schepen bedroeg in 1914 bijna 3/t millioon M*.

eeno zelfstandige residontio verhovon on thans 
wordon allo districtshoofden in hot ondor rocht- 
streoksch bestuur staand gebied van Gouvorno- 
montswego bezoldigd.

Bestuur. De residentie bestaat thans 
nog uit vier afdeelingen:

lo. do afdeeling Men .do, onder een Assistont- 
Residcnt, mot standplaats Menado, en ornlor- 
verdeold in vijf ondorafdcelingon;

2o. do afdeeling Bolaang-Mongondou, bestaan
de uit do zolfbesturende landschappen Bolaiing- 
Mongondou, Bolaang-Oeki, Bintaoena en Kai- 
dipan-Bësar, onder een Controleur bij het 
Binnenlandsch Bestuur, met standplaats Kota- 
Mobagoe;

3e. de afdeeling Gorontalo, onder een Assis- 
tont-Resident, met standplaats Gorontalo, en 
ondervordeold in vier onderafdeelingen;

4e. do afdeeling Midden-Colebes, onder een 
Assistent-Resident, met standplaats Donggala, 
en onderverdeeld in vijf onderafdeelingen.

Bij besluit van den Gouv.-Gen. van 20 April 
1917 no. 26 (Ind. Stb. no. 178) is echter bepaald, 
dat do residentie Menado zal worden verdeeld 
in drio afdeelingen t.w. Menado, Gorontalo en 
Midden-Celebes en de afdeeling Bolaang-Mon
gondou als zoodanig wordt opgeheven en ge
voegd bij do afdeeling Menado. Dit besluit zou 
op een nader te bepalen datum in werking treden.

Literatuur: Werken van Valentijn, Reinwardt, 
Bleeker, Wallace en Graafland; vele bijdragen 
van Riedel in het T. B. G., do Meded. Ned. 
Zendelinggenootschap; E. J. Jellesma, De 
Minahasa en eenige andere streken der residentie 
Menado 1903; de literatuur aan het slot van het 
artikel Celebes, Dl. I blz. 467; Mededeelingon 
Ene. Bureau, Afl. II, 1912.

MENADO. Afdeeling der gelijknamige resi
dentie, onder een Ass. Resident, met standplaats 
Menado, ingevolge Ind. Stb. 1911 no. 286 
onderverdeeld in 5 onderafdeelingen, nl.;

a. Menado, onder den Ass. Resident, chef dor 
afdeeling, bijgestaan door een Controleur met 
standplaats Menado; b. Tondano onder een 
Controleur, met standplaats Tondano; c. 
Amoorang onder een Controleur, met stand
plaats Amoorang; d. Sangi-oilanden onder een 
Controleur, met standplaats Taroena; e. Talaud 
eilanden onder een Controleur, met standplaats 
Beo (op het eilandKarakólang). De afdeeling 
omvat dus geografisch dc geheele Minahasa on 
do Noordelijk daarvan liggondo oilandon-groo- 
pon tot don 5den graad N. B.

Do bevolking tolde in 1915: 960 Europeanon, 
6000 Ohinoezen, 600 Arabieren on andoro Vr. 
Oosterlingen on 347 000 Inlanders.'

MENADO. Onderafdeeling van do gelijk
namige afdeeling der residentie Menado, bo- 
staande uit do districten Bantik, Menado, 
Maoembi en Tonsea onder het bestuur van 
een controleur, die ter hoofd plaats Menado geves
tigd is.

Hot districtshoofd van Tonsea draagt don 
titel van majoor, die van Menado, Maoombi on 
Bantik zijn hoekoem’s besar. Do titel van majoor 
wordt den hoekoem-besar na trouwen en lang- 
durigen dienst als belooning verleend. Dczo 
titel dagteekent uit den Java oorlog, toen oenige 
Minahasischo hoofden mot hulptroepen het 
Gouvernement ter zijde stonden. Met do stand
plaats hooft de titel niets te maken. De districts-

l
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tot hot rijk van Bandjërmasin, doch worden in 
1826 aan Nederland afgestaan en onder een af
zonderlijk hoofd gesteld; zij vormen thans het 
district Mëndawai van do onderafdeeling Sampit 
dor afdeeling Koeala Kapoeas (residentie Zuidor- 
en Oosterafdeeling van Borneo),

MENDES PINTO. Zie PINTO (MENDES). 
MÈNDIKAI (mal.). Zie OITRULLUS. 
MËNDIT (of WöNDIT). Veel bezochte bad

plaats, op 6 K.M. van Malang gelegen. Men 
vindt er ook eene apen-kolonie.

MËNDJANGAN. Zuidelijksto modderkaap

en evenveel voor de vertrokken schepen. Sedert 
1854 was Menado een vrijhaven, sinds 1 Juni 
1898 is de plaats echter bij het tolgebied van 
Ned.-Indië ingelijfd (Ind. Stb. 1898 no. 120). 
Uitgovoerd worden vooral: copra, koffie, schild
pad, pala (notemuskaat), ebbenhout (hoofd
zakelijk van de Sangi-cil. afkomstig) en vogel
nestjes; terwijl de invoer hoofdzakclijk bestaat 
uit rijst (Java en Siam), provisiën, thee, suiker, 
dranken (w. o. arak, jenever en vele minder
waardige foezeldranken), huishoudelijke en weel
deartikelen, lijnwaden, rijtuigen, tabak, pe
troleum en zout.

Het klimaat is gezond, doch warm. (Zie ook 
Sarasins, Rcisen in Celebes, I, 2.).

MÈNAK, afgeleid van Oud-Jav. inak, (aange
naam, op zijn gemak), zoodat het eigenlijk: 
„welgesteld, op zijn gemak zijnde”, beteekent, 
is nog de algemeene benaming van de leden der 
hoogero kasten op Bali. Op Java is het in de 
beteekenis van „aanzienlijken” in gebruik in het 
Soenda’sche.

MENAM. Een volksstam in West Nieuw- 
Guinoa, in het N.O.lijk gedeelte van den z.g. 
Vogelkop en behoorende tot de Arfakkers (zie 
aldaar en PAPOEA’S).

MËNARI. Zie MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

MËNDALAM. Noordelijke zijtak van de Ka
poeas, rivier op Borneo’s Westkust. Zij valt in 
de Kapoeas ongeveer 400 Eng. mijlen van de 
monding der hoofdrivier, die aldaar reeds 
moeilijk bevaarbaar wordt, en op ongeveer een 
groot half uur stoomens van Poetoes Sibau. Do 
Mëndalam is niet breed, maar diep en kan in 
den benedenloop met stoombarkassen worden 
bevaren. Aan de rivier wonen verscheidene 
Dajak-stammen, met name de Kajans; mede- 
deelingen omtrent hen gaf Dr. A. W. Niouwen- 

^ huis in T. Bat. Gen. XL, 1898, bl. 517 vlg.
Zie J. J. K. Enthoven. Bijdragen tot de geo- 

graphie van Borneo’s Westerafdeeling, bl. 22 
vlg.

MËNDANG KAMOELAN. Desa op Java, dis
trict Kradënan, afd. Grobogan, residentie Sema- 
rang; volgens de overlevering zou de hoofd plaats 
van het oude gelijknamige rijk in de nabijheid 
dier desa gelegen hebben en zelfs wordt als de 
plaats, waar de kraton lag, een kleine, omheinde 
ruimte in het bosch aangewezen, dicht bij de 
grens mot Rembang, waar een riviersteen in den 
grond ligt. Het mag e'liter betwijfeld worden 
dat in deze dorre en aan water arme streek een 
belangrijke plaats zou gelegen hebben; men heeft 
gegist, dat do plaats van hot oude Mëndang 
Kamoelan gezocht moet worden, daar waar zich 
thans nog de ruinen van Prambanan (zie aldaar) 
bevinden.

Het oude Hindoe-rijk Mëndang Kamoelan 
wordt in de Javaansche babads genoemd als de 
oudste en belangrijkste staat, die in de Hindoe- 
periodo op Java gevestigd was. Daaraan zal wel 

grondslag liggen dat Mëdang, niet Mëndang 
Kamoelan, de naam was van de hoofd plaats 
van het oude Hindoe-rijk Mataram, dat

n' ^kr. op Midden-Ja va bloeide (zie 
MATARAM). Vgl.'/Vcth, Java, 2e uitg. I, bl. 
45.

van
de residentie Palembang, tusschen de Mësoedji 
(grensrivier met de Lampongsche Districten) en 
de Sïloempoer gelegen.

MËNDJANGAN (jav). Zie HERTEN.
MÈNDJÈR (TöLAGA). Kratermcer op do 

Zuidhelling van don G. Serodja (zie DIËNG).
MËNDOET (TJANDI). Tempel in hot district 

Moentilan, residentie Kedoe, aan den linkeroever 
der Ello, even boven hare vereeniging met de Pro- 
go dicht bij de Boro-boedoer (afstand 2*/4 K.M.), 
in 1836 op last van den resident Hartmann van do 
bedekkende aarde en steonen gereinigd. In hot 
binnenste zijn nog drie groote beelden; in het 
midden een groot, 14 voet hoog, met den zetel 
uit één stuk gehouwen, zittend Boeddhabeeld, 
en aan weerszijden een eveneens zittend beeld, 
8 voet hoog, voorstellend een Bodhisattwa. 
Daar de ingang veel te klein is om de beelden 
te kunnen doorlaten, moet de tempel om hen 
heen gebouwd zijn. Aan de buitenzijde bevinden 
zich Bodhisattwa’s en Tara’s, in het voorportaal 
Koowera en Hariti. De Tjandi Möndoot, door 
dr. Brandes het juweel onder de oudheden van 
Midden-Java genoemd, is grootendeels ge
restaureerd.

i

t:
-

Literatuur. Een volledige literatuuropgave 
is te vinden in Rapp. Oudh. Dienst 1914 p. 257 — 
261; in het bijzonder verdienen vermelding: 
Brandes in Not. Bat. Gen. 1900, Bijl. X; 1902, 
Bijl. XIII en XV; Rapp. Oudh. Comm. 1904, 
p. 159—170. Kersjes en Den Hamer, De Tjandi 
Mendoet voorde restauratie (1903); Toucher in 
Buil. Ec. fr. d’Extr. Or. 9 (1909) j>. 45—47; 
Van Erp in Tijdschr. Bat. Gen. 51 (1909) p. 477 
—493 en 52 (1910) p. 109—122.

MËNDOJO. District 
brana, residentie Bali en Lombok.

MÈNDONG. (jav.) Een rietachtig gras, dat in 
Midden Java (Kedoe) aangekweekt wordt en als 
grondstof dient voor do matton-industrie.( Lat. 
Fimbristylis globulosa K.) Alleen in het regent
schap Wonosobo worden meer dan 100 000 
matten per jaar vervaardigd. Zie ook 1<’IM- 
BRISTYLIS.

Literatuur : Verslag van het Vezelcongres ge
houden te Soerabaja van 3—8 Juli 1911. Deel 1, 
eerste gedeelte, pag. 190.

MËNËNGAN (jAV.).ZieEXCOECARIA AGAL- 
LOGHA.

MËNÈS. District van de contróle-afdeeling 
Tjaringin, regentschap en afdeeling Pandëglang, 
residentie Bantam. Het district heeft eene opper
vlakte van 439.63 K.M.2 en telt 65 desa’s. De 
hoofd plaats van het district is tevens stand
plaats van den controleur en van den patih. 
Het district telde volgens do laatste volks
telling (1905) 54.000 inwoners, w. o. 50 Euro
peanen en 200 Chineezen ; de hoofdplaats 2350 
in woners, w. o. 28 Europeanen en 200 Chineezen

dc afdeeling Djóm-van

i

ten

onge-
I!:

MËNDAWAI of Katingan. Rivier op Borneo’s 
Zuidkust (zie KATINGAN en BORNEO IV D) 
De streken aan de Mëndawai behoord

i
en vroeger
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van ressorteert thans onder de onderafdeeling 
Badoeng en vormt daarvan het district Mëngwi. 
Zio BADOENG cn BALI.

MËNINTING. Collccticfnaam in het Javaansch 
voor Ijsvogels, behoorende tot het geslacht 
Alcedo, b. v. Meninting, Alcedo beryllina. 
Op Oost-Sumatra heet Alcedo meninting bij 
de Maleiers Tinting soengei. Dit fraaie vogeltje 
doet denken aan den Nederlandschen ijsvogel 
wat kleur betreft, doch vleugels, kop en wangen 
hebben een blauwen grondtoon; het bereikt de 
grootte van een sijsje ongeveer. Komt op de 
Groote Soendaeilanden veelvuldig langs rivieren 
en zeekust voor. (Zie IJSVOGEL).

MËNIRAN (jav.). Zio PHYLLANTHUS NI- 
RURI on PHYLLANTHUS URINARIA.

MËNJAN (mal,, jav., soend., bal.). Zie STY- 
RAX BENZOIN.

MËNJAN ARAB (batav. mal.). Zie MOES- 
TAKIM.

MËNJAN (KAJOE) (jav.). Reukhout 
sommige Canarium-soorten.

MËNJAWAK. Javaansche 
ten van het hagcdissengeslacht Var anus (zie 
onder VARANII)AE)^>waranen of bijawak (zie 
aldaar).,. 7 ? c & «' A

MËNOENGOEL (MANOENGOEL). Riviertje 
aan Borneo’s Zuidoostkust, uitmondend in de 
Pamoekan-baai. Het stroomgebied vormde vóór 
1905 een zelfbesturend landschap, thans be- 
hoorendo tot hot district Sampanahan van de 
onderafdeeling Tanah Boemboe, d,er afdeeling 
Zuidoostkust van Borneo. e y- cj

MËNORÈH. Vroegere naam (tot 1901) van 
het district Salaman (zie aldaar) residentie 
Kedoe.

MËNORÉH (MINORÉH-) GEBERGTE, tot ±
1000 M. hoog gebergte, dat de Z.W. afsluiting 
vormt van het hoogdal van Kedoe; over den- 
hoofdkam loopt de grens met het .voormalig 
landschap Bagëlèn on met de residentie Djok- 
jakarta. De Borobocdoer is op een der voor- 
topjes gebouwd cn vandaar beeft men een 
raai gezicht op het geheele Mënorèh-ge- 

fbergte.
MËNSALA- (MËNSALAR-, MARSALAH 

MANSULAR-, MOESALA-) GROEP. Groep van 
eilanden, gelegen voor de baai van Tapanoeli, 
W.kust van Sumatra. Het grootste dier eilanden 
is bet bergachtige Monsala, ongeveer 9 K.M. lang 
on 2.7 K.M. breed, met de gelijknamige kam
pong, door Maleiers en Niassers bewoond. Het 
is nagenoeg geheel met boseb bedekt; aan do 
N.W. zijde is 
waarvan do witte stroop op uren afstands reeds 
to zien is. Do Tadjoon stort zich hier van 55 M. 
hoogte langs een stoilen heuvel in zee. Do ge
middelde breedte van den waterval bedraagt 
15 M., maar is in den regentijd veel meer. Het 
eiland is door do hoofden van Siboga in erfpacht 
afgestaan; er is eonigo aanplant van muskaat
noot. De groep bevat voorts: Labooan barat, 
Silaboo këtjil, Silaboo bësar, Kalimantocng 
këtjil, Kalimantoeng bësar en eenige kleino 
eilanden. K. bësar on S. bësar zijn bewoond. 

MENSCHAPEN. Zio ORANG OETAN. 
MENSCHENOFFERS. Vóór de actie van het 

Nederlandsch-Indisclio Gouvernement onder het 
bestuur van don G.G. van Heutsz, bestond het 
menschenoffer nog onder vele volken van den 
Archipel. Uitvoerige berichten hebben wij

V'7 ,/■' 7 • ■ 45

MENFAT (Kei-eil.). Zio DUIF.
MËNGGALA. Hoofdplaats van de afdeeling 

Sëpoetih-Toolangbawang, en de ondorafdeeling 
Toelangbawang der residontio Lampongsche Dis
tricten en als zoodanig de woonplaats van den 
assistent-resident. De plaats, die het midden 
houdt tusschen een kampong cn een inlandsche 
stad, is aan weerszijden van de Wai Toelang
bawang gebouwd, ongeveer 100 K.M. van den 
mond dezer rivier in de Java zee, een weinig bene
den het punt, waar deze rivier uit de vereeniging 
van Wai Kanan en Wai Kiri ontstaat. De lcotais 
ongeveer Zxj% K.M. lang on alleen aan de Zuidzijde 
wat uitgebouwd. Het is de volkrijkste en drukste 
plaats van het gewest en draagt een zuiverder 
Lampongsch karakter dan de kleinere hoofd
plaats Tëlokbëtong. Het aantal inwoners be
draagt ongeveer 11.000, hoofdzakelijk Lam- 
pongers, maar daarnaast eenige Palombangers, 
Boegineezen en enkele Japanners. Hot ligt aan 
den grooten weg naar Tëlokbëtong, terwijl een 
andere weg naar het W. wordt getraceerd over 
MartapoerÖ aan de Komëring naar Batoeradja 
aan do Ogan, vanwaar aansluiting wordt ver
kregen met het wegennet van Palombang. Over 
tal van kleinere wegen worden waren uit de 
omgeving hier aangebracht, voornamelijk uit 
de Rëbangstreelc, het eigenlijke achterland. De 
hartader van het verkeer is echter do rivier en 
hieraan heeft Mënggala haar drukke handel 
dan ook te danken. Het is o. m. een stapelplaats 
voor boschproducten, zooals damar en rotan, 
verder van peper en vooral van hout, waar
onder het uitstekende tëmbësoo uit de onder
afdeeling Toelang Bawang. De houtoxploitatie 
geschiedt nog zeer onvoldoende en is veel in 
handen van speculanten. Vele handelaars zijn 
tusschenporsonen van enkelo kongsi’s op Java. 
In 1913 bedroeg 1 e waarde van den houtuit- 
voer^ f 132.000, in 1914 niet moor dan f 46.000. 
Langen tijd ontbraken pasars en warongs en liepen 
de handelaren met hun waren van kampong tot 
kampong, terwijl het vervoer per prauw van de 
kust naar het slechts 94 K.M. de rivier op gelegen 
Mënggala bij Oostenwind 6 tot 8, bij Westen
wind soms 15 dagen duurde. Sedert de booten van 
de Kon. Pakotv. Mij. geregeld do rivier opvaren 
en de plaats aandoon, vestigden zich vele kleino 
ondernemers langs de rivier, nam do handels- 
beweging sterk toe en daarmede ook het vertier 
in Mënggala. De vermindering van de poper- 
opbrengst van het achterland, maar meer nog 
de betere ligging deed Tëlokbëtong vooruit
gaan ten koste van Mënggala. Een ©ogenblik 
scheen deze achteruitgang tegengehouden to 
zullen worden door den aanlog van een spoor
weg, aansluitende bij de centrale lijn, doch dozo 
plannen zullon niet worden uitgevoerd. Do 
booten van de K. P. M. doen do plaats reeds 
niet meer aan. Particuliere bootjes onderhou
den de verbinding met Palombang, Djambi, 
Banka en Singapore.

MËNGKOEDOE (mal.). Zio BÉNG KOE
DOE.

MËNGKOEWANG (mal.). Zio PANDA
NUS.

MËNGWI (MËNGOEI). Een dor voormalige 
landschappen van Bali, gelegen tusschen Ta- 
banan, Badoeng en Gianjar. In 1891 werd het 
veroverd en zijn gebied verdeeld tusschen do 
omliggende rijkjes. Het grootste gedeelte daar-
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wanneer bet N. I. Gouvernement het een of 
ander groot bouwwerk onderneemt, er altijd 
geruchten gaan, dat naar een slachtoffer wordt 
gezocht, om dit werk krachtig te maken en te 
doen gelukken.

Een bijzondere vorm van mensohenoffer ia 
het weduwenoffer. Buiten Java en Bali kwam 
het niet voor. Dit doet vermoeden, dat dit offer 
onder Hindoc-invloed in Indonesië is ingevoerd. 
Sommigen meenen te mogen aannemen, dat het 
eertijds in don geheelen Archipel zou hebben 
bestaan. Twee berichten daaromtrout zijn er, 
een van Bima en een van do Orang Bönoewa van 
Malaka. Beide berichten zijn echter nooit nader 
bevestigd. Waar de familie op matriarchalen 
grondslag berust is voor het weduwenoffer 
nauwelijks plaats.

In Polynesië komt het weduwenoffer niet 
voor, wel in Melanesië. Op Java kwam het wedu- 
wenoffor bij vorsten, zelfs na do invoering van 
den Islam, tot in do 17de eeuw voor, en op Bali 
werd het eerst in de laatste jaren onder pressie 
van het N.I. Gouvernement afgeschaft.Ohinee- 
sche berichten in de Annalen der Ming-dynasti© 
leeren ons, dat op Java vaak vrouwen en bij zitten 
zich met de dooden deden verbranden, vooral in 
de kringen van hoofden en aanzienlijken en dat 
zij zich voor die gelegenheid uitdosten mot 
lijfsieraden en schoone kleeding, Cavendish, dio 
in 1688 Balambangan bezocht, verhaalt hoe 
daar te lande de vorstelijke weduwen zichzelvon 
eenige dagen na de begrafenis van kant maakten 
door zich met krissen te doorsteken. Volgens 
Valentijn werden in 1691, bij gelegenheid van 
den dood des vorsten, in dat rijk 270 van zijne 
400 vrouwen gekrist, „geloovende dat nu hare 
ziel wel haast bij des overleden Princen ziel 
wezen zoude, dat zij door hun gestadig roepen 
van kami datang Soesoehocnan, dit is, wij komen 
Soesoehoenan, schenen uit te drukken.

Literatuur: Tiele, Bijdr. T. L. V. 1879, III, 
blz 26; Veth. Het eiland Ti mor, blz 44—45; 
Donselaar in Mededeelingen Zondolinggonoot- 
scjiap, XVI, blz 314; Roos. Het eiland Socmba, 
Verhandelingen Bat. Gen. Deel 30, 1872 blz. 59; 
Verhandelingen Bat. Gen. deel 30, 1863 blz. 43; 
Groene veld t, Notes, blz. 40 en 52; Twee vermaar
de Schecps-togten van Thomas Oavendish, in 
de Naukeurige versameling der Zee en land- 
reysen uitgegeven in 1707 door Pieter van der 
Aa. blz. 33; Fricderich. Voorloopig verslag van 
het eiland Bali blz. 9 vlgg;.

MÈNTA WEI-EILANDEN. Land b o s c h r ij- 
ving. Eilandengroep aan do Westkust van 
Sumatra, 90 tot 140 K.M. daarvan verwijderd, 
tusschen 0°65' en 3°20' Z.B. en 98°35' 
100°30' O.L.

De groep bestaat uit 4 groote eilanden: Si- 
bëroet, Sipoera en Noord- en Zuid-Pagai, waar
van do beide laatste samen ook wel Nassau- 
oilanden worden genoemd. Aan elk dezer wordt 
een afzonderlijk artikel gewijd. Daaromheen 
liggon verschillende kleinere eilanden en boven
dien worden nog hiertoe gerekend do Zuidelijkor 
gelegen eilandjes Poolau Sanding of Sandoan 
(25,2 K.M. bezuiden Zuid-Pagai) en Poelau Mega 
of Trieste-oiland op ongeveer 4° Z. B. on 101° O.L., 
bij helder weder op ongeveer 22.5 K.M. afstand 
ziohtbaar (Zeemansgids voor den Oost-Indi- 
schen Archipel Dl. I).

Het j£to taal der eilanden tot doze groep be-

daaromtront van verschillende Dajakstammen, 
van de Toradja’s van Midden-Colcbes, van do 
Minahasa, van de Niassors. Bij andere volken 
vinden wij nog sporen van deze gewoonte (zooals 
bij de Ba taks), dio ons doen besluiten, dat ook zij 
het menschenoffer hebben gekend. De berichten 
van oude schrijvers doen ons soms zien, hoeveel 
er in dit opzicht, onder meer door de invoering 

den Islam, veranderd is, voordat dc Re-

9

van
geering voorgoed aan deze barbaarsche gewoonte 

einde maakte. Zoo vertelt een Spanjaard, 
Urdaneta, dio als mede-afgevaardigde van den 
radja van.Djilolo in 1532 den Banggai-arohipel 
bezocht, dk’t'liy daar kwam juist toen de vorstin 

was. Gedurende do veertig dagen, die

een

gestorven
hij er doorbracht, werden voortdurend mannen 
en vrouwen, vooral vrienden en verwanten, ter 
doodgebracht om haar in de andere wereld te 
dienen. Hun aantal bedroeg meer dan 150. 
Veertien weken duurde de slachting. Die lieden 
werden geworgd, dan een korten tijd in het paleis 
opgehangen, en tenslotte met een gewicht aan de 
voeten in zee geworpen.

Vooral bij den dood van vorsten en aanzien
lijken werden menschenoffers gebracht. In do 
rijken Timor en Sonebait heerschte eertijds de 
gewoonte om bij de begrafenis van een vorst een 
of twee levende slaven met eenige mondbehoeften 
in het graf te sluiten. Op Savoe werden bij derge
lijke gelegenheden slaven van den overledene 
gedood. Deze voorbeelden zouden met vele te 
vermeerderen zijn. De bedoeling van deze 
menschenoffers was om aan dc overledenen een

I

dienaar, gezelschap mee te geven. Men denkt 
zich blijkbaar de ziel van den overledene ont
stemd over zijn afsterven, en om te voorkomen 
dat zij een of meer harer familieleden zal mee- 
nèmen naar het zielenland, geeft men haar ge
zelschap door een slaaf te dooden. Wanneer het 
menschenoffer gebracht wordt door middel van 
koppensnellen (zie aldaar), dan zou de beteekenis 
van dit menschenoffer ook kunnen zijn: aan den 
overledene een cachet van dapperheid te geven.

Bij begrafenissen van grooten treft men hier 
en daar ook onbloedige menschenoffers aan, 
in dezen zin, dat een slavengezin wordt aange
wezen om het graf van den voornamen overledene 
te bewaken. Zij worden dan geheel beschouwd als 
diens metgezellen; zij mogen nemen wat zij wil
len, want men beschouwt hen als geesten. 
Wanneer het groote doodenfeest is gevierd, d.i. 
wanneer de ziel van den overledene voor goed 
naar het zielenland is gegaan en men haar dus 
niet meer heeft te vreezen, wordt het slavengozin 
van zijn taak ontslagen en is daarna vrij. Mis
schien hebben wij de Badoej’s (zie aldaar) in 
Bantën wel te beschouwen als zulke grafwach- 
ters, het gezelschap van de oude Javaansche 
vorsten.

Menschenoffers komen ook voor naar aan
leiding van aardbevingen of andere onrustbaren
de natuurverschijnselen, om met zulk een offer 
den toorn der góden te bezweren; voorts bij don 
aanleg van een groot bouwwerk, een groot huis 
(tempel), een brug en dergelijke. Onder den 
hoofdstijl van zulk eene woning werd dan een 
mensch levend begraven. De bedoeling was hot 
bouwwerk stevig te maken door het te bezielen 
met de levenskracht van het slachtoffer, dan 
wel een offer te brengen aan de geesten deF aarde. 
Dit geloof zit zóó diep bij de Indonesiërs, dat
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hoorendo bedraagt ruim 125: van do grootto j- Dc eilanden bevatten veel baaien <n inham-
dor gezamenlijke eilanden is geen betrouwbaar ; men, zoomede goedo reeden, waar zelfs groote

schepen een veilige ankerplaats met goeden 
ankergrond vindon, doch koraalriffen, die bij 
hoog water onzichtbaar en zelfs geheel onmerk
baar zijn, maken het binnenloopen moeilijk en 
soms gevaarlijk. Langs dc geheelc Oostkust, do 
Zuidkust van Si beroet, en gedeeltelijk langs de 
Westkust van Noord-Pagai en Sipoera zijn zo 
hydrographisch opgenomen en in kaart ge
bracht (zie bovengenoemde Zeemansgids): de
Westkust van Sibëroet en van Zuid-Pagai is 
van zee uit nooit door ons bereikt wegens do
hoogo zeeën en de zware deining van den
Indischen Oceaan. Vele rivieren stroomen van 
de bergen; die, welke hun water aan de Oostkust in 
zeo storten, zijn van meer boteekenis dan de 
andere. Voor de scheepvaart hebben zij echter 
geene waarde. De stranden van de groote eilan
den zijn weinig bewoond: gewoonlijk bevatten 
zo tijdclijko nederzettingen van Maleiers: de 
omliggende eilandjes zijn wegens gemis aan 
zoet water onbewoond.

Eilandjes : behalve de vele kleino eilanden, 
vlak langs de O.kust, die haast niet te onder
kennen zijn, Tëlaban Djaoe of Si Kina, Mësi- 
ngani, Djaoe-Djaoe, Tinopo, Sitanoesa, Soema, 
Mongo (O.); van Diemensland, Maes, Palm, 
Nassau, Verdam, Neumann, Comelia, Anna, 
Johan Marie, namen ontleend aan het état- 
major van de „Java”, aan den begeleidenden 
controleur Neumann, en aan de kinderen van 
den len officier Palm, alle in de Vceckensbaai; 
Sibarocbaroo (Schildpadeiland), Toejoeng (Mus- 
kieten-ciland), Bigou, Bitodjat, Siopa besar en 
këtjil of de Reigers-eilanden (W.).

Bevolking. Alleen de vier groote eilan
den zijn voortdurend bewoond; de getalsterkte 
hunner bevolking bedroeg in 1907 ongeveer 
17000 zielen, waarvan de eilanden Sibëroet, Sipoe- 
rayNoord-Pagai enZuid-Pagai respectievelijk toen 
ongeveer 10.000, 3500, 2000 en 500 telden.
Wat hun uiterlijk betreft, schijnen do bewoners 
niet onbelangrijk van hot gewone Maleischo 
type aftowijken en meer naar hot Polynesische 
ras te trekken. Von Rosenberg,die zes maanden 
ondor do Mentaweiers vertoefde, vergelijkt 
hen bij do bewoners van Hawaï en do Marquesas; 
hunne longto bedraagt 1,4 tot 1,6 meter, de 
vrouwen zijn over het algemeen opvallend 
klein; hun huidkleur is eenigszins geelbruin met 
olijfklourigo tint; do oogen zijn bruin, amandel
vormig, de ooghoeken aan de neuszijden naar 
beneden goricht; het haar is fijn, lichtgegolfd, 
zelden gekruld on gitzwart; op Noord-Pagai 
vond Stork ook menschen met kroesig haar. 
Do baard, die van nature dun is, wordt zorg
vuldig uitgotrokken, zoo ook do haren op andere 
plaatsen van het lichaam. Dat het uittrek
ken der oogharen oorzaak is van sommige oog
ziekten, wordt door deskundigen vermeld. De 
nous is broed on eenigszins plat, do mond schijnt 
minder vooruitstekend te zijn dan bij do Ma- 
loiers. Daar zij de gewoonte niet hebben om 
hunno tanden, — die driehoekig met hamer en 
beitel afgekapt worden, — zwart te maken., 
zijn dozo helder wit, in sterke tegenstelling mot 
de zwarte tandon, die do Maleiors kenmerken. 
Hot tatoucoren is bij de bewoners dezer eilanden 
ingobruik,bijdemannonoverhot geheelolichaam, 
met uitzondering van de handpalmen en de voe-

cijfer op to geven: in hot Kol. Verslag voor 1894 
Bijl. A. worden do 12 Mèntawci-cïlandcn op 
ongeveer 3135 K.M.3 gesteld en dc 4 zoogenaam
de Paggi (d. z. de Pagai) eilanden op ongeveer 
1870 K.M.*, terwijl eon 50-tal dichter bij den 
wal gelegen eilandjes, deels tot do Batoegroep 
behoorendc, op 35.76 K.M.2 geraamd worden. 
De totalo oppervlakte komt dus ongeveer over
een met die van onze provincie Noord-Brabant.

Sibëroet en Sipoera worden van elkaar ge
scheiden door de Zeebloemenstraat of Sea-
flowcrs-Street (Ogak Kaiboeroe), die ongeveer 
13 K.M. breed is, Sipoera van Noord-Pagai, door 
de 22 K.M. breedo Nassau-straat (Ogak Sari- 
pangan) — Noord- van Zuid-Pagai, door do 
Straat Sikakap (Polo Tilcako), die 3.7 K.M. lang 
en gemiddeld 0.5 K.M. breed is, — Zuid-Pagai 
van Poelau Sanding, door de Addington-straat, 
welke feitelijk geen straat, maar open zee is.

De groote eilanden zijn van vulkanische ge
steldheid, de kleinere zijn oorspronkelijk bene
den do oppervlakte van het water door koraal- 
dieren gevormd en door opheffing boven den 
waterspiegel verschenen 1). Zij zijn met heuvels 
en bergen bedekt, die bijna overal aan de W. 
en Z.zijde der eilanden steil in zee vallen, ove
rigens slechts hier en daar in moerassige laag
landen overgaan. De bergreeks volgt de lengte-as 
van de groote eilanden en verheft zich het hoogst 
op Sibëroet, alwaar de bergen zich tot 200 M. 
on hooger verheffen: in het midden van hot 
eiland is zelfs een berg, welks top 345 M. hoog is. 
Op de andere eilanden zijn do bergen lager on 
zonder uitstekende toppen: slechts aan de O.
kust van Sipoera vertoont zich één enkele, op 
zichzelf staande verheffing, do Mangkodjo, we
gens hare eigenaardige gelijkenis op een fez 
„De Turksche muts” gchceten. Dc laaglanden, 
ontstaan door aanslibbing uit de riviertjes, die 
van het gebergte komen, zijn meestal moerassig; 
daarentegen worden langs de Straat Sibëroet, 
dc Zeebloemen-straat, op vorseheideno ge
deelten van dc O.-kust van Sibëroet, Sipoera 
en Zuid-Pagai smalle zandige stranden aan
getroffen. Het land is geheel mot boseh bedekt; 
sporen van ontginning worden haast niet aan
getroffen. Aardbevingen komen veelvuldig voor: 
do Straat Sikakap, voorheen voor een deel do 
benedenloop van de Tikako-rivier vormend, 
zou haar ontstaan aan een aardbeving to 
danken hebben.

Do bewoners onderscheiden twee scherp van 
elkaar gescheiden jaargetijden: lo. do roora, 
d.i. de droge en warme tijd mot veel O.- en Z.O.- 
winden, 2e. do anggaoe, d.i. de stormachtige- 
en regentijd mot bijna uitsluitend W.- en N.W.- 
winden. Langdurige droogte is er evenwel on
bekend, en bovendien valt er in den drogen tijd 
veel dauw. Land- on zeewinden hoerschen regel
matig en temperen do hitte. In het algemeen is 
de toinperatuur gelijkmatig, het klimaat vochtig.

i) Thans heeft een zichtbaro daling plaats. 
Van 4 eilandjes benoorden do Simalapèh-baai 
op Sibëroet zijn er slechts 2 over; het eilandjo 
Somebaai nabij Sipoera, is niet meer dan eon 
zandplaat, die alleen met hoogwater onder 
loopt, evenals Djawa in ’t Z.O. van genoemde 
baai, en 5 eilandjes nabij Noord-Pagai.
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grendelsluiting on zijn hier on daar versierd 
met afbeeldingen van dioren; in allo huizen 
vindt men schedels van gedoodo dieren, als 
offers voor de booze geesten. Op Noord-Pagai 
zag Dr. Sterk een huis met een brug langs de 4 
zijden en een midden-gang van l1/» meter breed, 
links en rechts naar do kamers leidende en 
uitkomende op een achtergalerij; deze was 
hot verblijf voor vrouwen en kinderen, overdag; 
een andere vierkante ruimte was bepaaldelijk 
voor de mannen bestemd. Waar do woningen 
tot zeer onregelmatige dorpen (lalagai) vereenigd 
zijn, liggen deze altijd aan een bevaarbaar rivier
tje of kreekje, doch met het oog op de vei
ligheid veelal ver stroomopwaarts.

Van de Mentawoiers wordt gezegd dat zij, of
schoon levendig van aard, toch zachtzinnig zijn 
on niet licht tot drift of toorn geneigd. Rafflcs 
vond hen „nog beminnelijker en, zoo mogelijk, 
nog ongekunsteldor” dan de Niassers. Echter 
vermeldt men van hen het gebruik om voor 
sommige feesten zich naar een ander eiland 
of naar een andere kustreek van hun eigen eiland 
te begoven en daar een of meer menschen mot 
hunne gowoonlijk vergiftige pijlen te dooden; 
wanneer dat gelukt is, keeren zij naar hunne 
woonplaats terug. Moeten zij echter gedurende 
eenigo dagen te vergeefs wachten, dan verge
noegen zij zich hunne pijlen op een kokosboom 
afteschieten. Tevens bestaat de gewoonte om 
in de buurt een mensch te gaan schieten, ten 
einde oen zijner lichaamsdeelon te kunnen be
graven onder de palen van een nieuw te bouwen 
huis.

ten; by de vrouwen blijft hot gelaat vrij; do be- 
working wordt reeds bij kinderen van jougdigon 
leeftijd begonnen, doch op Noord-Pagai zou
den zij daarvan zijn vrijgesteld; het patroon 
der tatouëering is voor do onderscheidene 
dorpen verschillend. Do kleeding bestaat bij 
do mannen alleen in den schaamgordel van 
boomschors, om do lendenen gewonden on 
tusschen de beenon doorgehaald; de wijze 
dragen van dien schaamgordel is ovenzoo voor 
verschillende plaatsen karakteristiek. Een spits 
tooloopend hoofddeksel van palmbladeren met 

breede randen bedekt het hoofd. Sommigen 
dragen ook wel bij slecht weder een stuk boom
schors over de schouders, met een gat om het 
hoofd doortosteken. Binnenshuis dragen de 
vrouwen'een vierkant stuk boomschors of een 
lap katoen om het middel; buitenshuis bedek
ken zij schouders en borst met een korten mantel 
van uitgerafclde pisang-bladeron; de jonge 
meisjes dragon dezen mantel niet, maar wel, 
evenals andere vrouwen, een rokje van pisang
bladeren om het middel. De kleeding wordt 
vernieuwd, wanneer zij verrot is en uiteen valt. 
Een driekante muts van sagobladscheeden of 
palmbladeren bedekt haar hoofd. Meer en meer 
komen bij do vrouwen katoenen stoffen in 
gebruik. Mannen en vrouwen versieren het 
hoofd en do ooren met bladeren en bloemen, 
vooral këmbang söpatoe, dragen somwijlen 
zeer talrijke hals- en armringen van koralen, 
schelpen en koperdraad en om het midden 
banden van geel of rood geverfde rotan. Bij 
rouw worden de sieraden af gelegd en doo' de 
weduwen cono kleeding van breede bananen
bladeren gedragen. Het haar wordt dikwijls 
met klapperolie ingewreven, gewoonlijk los over 
do schouders hangend gedragen of in een knoop 
op hot achterhoofd samengebonden; hot wordt 
echter ook wel boven het voorhoofd in een 
rechte lijn van den eenen slaap tot den anderen 
afgesneden.

De woningen zijn alle op eenigo voeten hooge 
bamboo-palen gebouwd en zien er stevig uit; 
sommige zijn voor een 30- tot 40-tal huisge
zinnen bestemd, andere dienen voor woning 
van slechts één gezin, terwijl nog een kleinere 
soort in het bijzonder tot minnekoozon bestemd 
schijnt. Zy zijn in een voor- en een achterge
deelte verdeeld; in do groote huizen, van welke 
sterk bevolkte kampongs er 3 tot 4 bezitten, en 
die van 56 tot 62 meter lang en van 10 tot 12 
meter diep zijn, beslaat het eerste do geheelo 
voorzyde van het huis, terwijl het achtergedeelte 
zoovele vertrekken bevat als er huisgezinnen 
zijn, welke daarin hunne kook- en slaapplaatsen 
hebben. Sommige dier huizen hebben van 
l1/* tot 2 meter hooge, rechtopstaande zijwan
den; bij andere verheft zich het met palm bla
deren gedekte dak onmiddellijk van den vloer; 
de vierkante gaten, die als deuren en vensters 
gebruikt worden, zijn dan in het dak aango- 
bracht. Stellingen of bruggen van bamboe, 
eveneens op palen, langs trappen bereikbaar, 
o*, zich langs de geheole lengte van hot gebouw ; 
uitstrekkende, geven tot de deuren toegang. 
Do huishouw vordert dikwijls veel tijd; een 
boom in ’t bosch gekapt en naar hot dorp ge
sleept, blijft halverwege ongebruikt liggen, 
wanneer een slang over of langs het pad kruipt, 
dat men volgt. Sommige deuren hebben
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ii- Hunne godsdienstige begrippen bestaan ia hot 
geloof aan booze geesten, die het heelal vervul
len, maar voor wie zij weinig eerbied hebben; 
tempels of godenbeelden worden niet bij hen 
aangetroffen; wel bezitten zij een Katschaila 
poekocatan, oen uit een grooten besneden bam- 
boe-cylinder bestaand en in ’t bosch opgericht 
heiligdom, met lappen bont doek, bloemen en 
bladeren versierd; bij grootere tochten tor zeo 
wordt hier geofferd door ’t aan brengen van 
nieuwe versierselen.

Bij do geboorte van een kind is het do ge
woonte, dat do oudors zich en hot kind mot 
bloemen on bladoren versieren. Do navelstreng 
wordt afgebondon, afgesnedon, mot asch be
streken on in een bamboe-kokér bewaard; do 
eigenaar beschouwt den inhoud als een hoilig 
stuk on het wordt hom in zijn graf medegegoven.

Torwijl do omgang tusschen ongohuwdon zoor 
vrij is en het niet als schande beschouwd wordt 
als oen ongehuwde vrouw moedor wordt, is echt
breuk ten strengste verboden en wordt zelfs met 
don dood gestraft bij don man, mot de straf om 
verdor in ongehuwden staat te leven bij de vrouw. 
Eohtscheiding is onbekend; oon man mag zijn 
vrouw wel verkoopen, maar hij wordt daardoor 
niet vrij. Weduwnaars zouden slechts mot we- 
duwen on weduwen met weduwnaars kunnen 
trouwen. Huwelijken, — die gesloten worden 
door een kip den kop afteslaan, waarna do 
doekoen ondot luid geschreeuw hot huwelijk 
als voltrokken verklaart, — worden niet dik
wijls on gowoonlijk slechts tusschen personen 
van gevorderden leeftijd aangegaan; de man 
is veelal tusschen do 40 en 50 Jaar on geheel 
getateueerd, daar men anders geen eerbied 
heeft voor zijne vrouw. Het komt ook wol voor,
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ingevoerd en is dan zeer gewild. Zout bereiden 
zij niet en alleen hot in zeewater opgelosto ge
bruiken zij. In hunne spijzen zijn zij niet kies
keurig, zoodat zij zelfs het vleesch van apen, 
krokodillen, ratten en slangen nuttigen; 
voornaam voedingsmiddel is de visch. Do land
bouw staat op zeer lagen trap; sagoe- en vrucht- 
boomen worden aangeplant en aardvruchten 
gekweekt; suikerriet wordt verbouwd maar 
suiker wordt niet bereid; palmwijn evenmin.
Tabak, obé, wordt eveneens aangeplant en 
zoowel door mannen als vrouwen gerookt mr 
de mannen rooken uit pijpen, de vrouwen uit 
opgerold pisangblad; het sirih- en tabak-kauwem 
is onbekend. Zoowel mannen als vrouwen 
nomen aan den veldarbeid deel; lichamelijk 
sterk zijn ook de vrouwen en beide kun
nen even vlug in een klapperboom klimmen.
Wegbranden vanhetbosch ten behoeve van nieu- 
wren aanleg is door godsdienstige voorschriften 
verboden; veeteelt bestaat niet. Groote roof
dieren en dikhuidigen komen op deze eilanden 
niet voor; het Sumatraansche hert en eenige 
aapsoorten behooren tot de grootste zoog
dieren.

De vermaken der bevolking bestaan hoofd
zakelijk in maaltijden, die bij groote feesten 
soms weken achtereen plaats hebben en ook 
wel door dansen worden afgewisseld, waarbij 
muziek wordt gemaakt met trommels van uitge
holde klapperstammen met leguaanvel be
spannen.

De nijverheid is van geen belang: zij bestaat, 
buiten de inzameling van boschproducten, 
zooals vanzelf spreekt bij een volksstam, die 
als ’t ware op het water leeft, hoofd zakelijk in 
het vervaardigen van vaartuigen uit een boom
stam, die van D/j tot 17 meter lang zijn, en 
van welke do groote, die meer dan 100 personen 
kunnen bevatten, masten hebben en zeilen van 
palmbladeren, terwijl op de kleinere gewoonlijk 
slechts bladeren van den kokospalm worden 
geplaatst om den wind optevangen. De visscherij 
wordt, evenals do landbouw, ook door vrouwen 
verricht. De handel is niet meer dan ruilhandel 
met de bevolking van Sumatra’s Westkust; 
geld wordt niet gebruikt en uithoofde van do 
boven beschreven onthouding en het raad
plegen van hot orakel kost deze handel heel veel 
tijd. Op Noord-Pagai vond Dr. Sterk in de 
kampongs veel malaria-gevallen blijkende uit 
talrijke vorgrooto milten en die ontstaan door 
do moerassen in hot binnenland en den koraal- 
bodem der kusten; geneesmiddelen kent men 
voornamelijk in den vorm van bladeren, die 
uitwendig worden toegepast.

• Taal. Hoewel er eene schetsmatige be-^
S 'h'njving bestaat van een der dialecten der(/} 
Montawoi-eilnndon, namelijk van dat, hetwelk^/. f'- S 
gesproken wordt op Si-Pocra of Si-Kobo (Si-' 'f ' 1
ICaubau), is het or eclitor nog zeer verre vanaf, L s ‘
dat men zich daaruit eene duidelijke voorstel- /
ling der taal kan vormen, al kan uit de bijge- ; ,,, , ï*
voegde teksten wel het een en ander opgehelderd t/J c / éL' ■ K.
worden. Wat het klank-stolsel betreft, zoo kun- /O • //
nen vóóraan on in hot woord alle medo-klin- 0*,i 
kers, (behalve do h on w), welke ook bijv. ^ f-
het Maleisch voorkomen, optreden, ook 
tj, dj on nj; do d, (juister wel <J), schijnt even- r
wel eene in bepaalde gevallen gebezigde variant 
van r te zijn. Bovendien komt een klank voor

dat een huwelijk gesloten wordt doordien man 
en vrouw gedurondo eenige dagen ter visch- 
vangst gaan in een prauw, die met groen en 
bloemen getooid is.

De bowoners van Sipoera meenen, dat do 
zielen na den dood naar P. Sètan verhuizen en 
daar booze geesten worden. Uit vrees voor de 
ondoraardscho geesten worden do lijken in een 
daartoe bestemde plaats van het bosch in een 
stevige stelling van latwerk geplaatst, die op de 
benedenste takken der boomen bevestigd wordt, 
waarna do dragers zich zoo spoedig mogelijk 
verwijderen, omdat men deze plaatsen een 
door de booze geesten gezocht verblijf noemt; 
de plek wordt alleen bezocht, als een lijk moet 
worden bijgezet. In enkele gedeelten der Pagai- 
eilanden worden de lijken, tusschen katoenen 
lakens, in een ondiepen kuil begraven en met 
aarde, bladeren en zware takken bedekt, maar 
deze manier schijnt niet van inheemschen oor
sprong. In verband met de geestenvoreering 
staan ook het raadplegen van het orakel door 
de beschouwing van de ingewanden van vogels 
en zekere verbodsbepalingen, die zij met ver
schillende stammen van de Indische en van 
de Zuidzee-eilanden gemeen hebben; de ge
woonte, pantang, hier poenen genaamd, be
staat namelijk, dat zij bij talrijke en zeer ver- 
verschillendo gelegenheden in hunne kampong 
moeten blijven, niemand in hun dorp, ook niet 
in hunne woning mogen toelaten, niets mogen 
geven of aannemen, zich van sommige spijzen 
moeten onthouden en geen handel mogen drij
ven. Van tijdrekening schijnen zij weinig be
grip to hebben; zij onderscheiden slechts 2 
jaargetijden: akau, aldus genaamd naar een 
landkrab, dio in Mei uit den grond komt, en 
r o o r a u, naar den Z.W.-wind, die in het 
2e jaargetijde heerscht.

De Mentaweiers leven in eendracht met de 
bewoners van hunne buurtschap, maar tegen
over alles wat daarbuiten huist toonen zij zich 
vijandig. Hunne huizen of kampongs verster
ken doen zij niet, maar wel zijn zijzelf nooit 
ongewapend, met welk vriendschappelijk dool 
zij ook uitgaan. Jacht en visscherij, waaraan 
ook do vrouwen deelnemen, zijn hunne voor
naamste bezigheden en tot voor kort waren 
zij ook zeeroovers; meestal meenden zij eene 
geldige reden te hebben om een of andere prauw 
aan to vallen, en vaak gaven de bedriogorijon, 
waaraan zij van den kant dor Maleischo hande
laars bloot stonden, aanleiding tot hunne hosticlo 
houding; wanneer er op hunne kusten eon 
schil) strandde, werd het zonder mededoogen 
buit verklaard. Do gemeenschap, van welken 
aard ook, dio zij met elkander onderhouden, 
geschiedt in prauwen langs de kusten, want do 
eilanden zijn zwaar begroeid en de boschpaden 
niet talrijk. Do voornaamste wapens der Menta
weiers zijn boog en pijl, de boogpees van boom
schors, op Noord-Pagai van dunne rotan of 
van gevlochten rotanrepen, voorts lansen en 
messen en houten schilden; het ijzerwerk, bij 
de vervaardiging bonoodigd, wordt, daar het sme
den hun onbekend is, door slijpen en vijlen in 
den verlangden vorm gebracht.

Het hoofdvoedsel der Mentaweiers is sagoe, 
mot zeewater in bamboekokers gekookt en 
met geraspte kokosnoot vermengd; rijst wordt 
door hen niet verbouwd; zij wordt echter soms
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grond-woord aanduidt, dus eono schakeering 
liet durafcivum, bijv. van ala, nemen: si 

rimanua ma-si-ala lö (drinken) oiuan (rivier, 
matei, (sterven), terwijl de menschen (water) 
haalden uit de rivier, stierven zij, welke vormen 
ook eenigszins bijwijze van deelwoorden ge
bruikt kunnen worden: mangaman (ijverig) 
eken (gij) ma-si-surat, gij zijt ijverig „schrijvende” 
= aan het schrijven. In de meeste gevallen 
evenwel vertoonen do werkwoorden geen pro- 
fixcn, doch wel vervoeging.

De pronominale voorvoegsels zijn: ku-, (ik), 
nu-, (gij), ta-, (wij, inch), ra-, (zijl.); dat v. d. 
3den pers. enkelv., (dat in do bronnen niet 
vermeld wordt), luidt i-; in den lsten pers. 
meerv. excl. en in den 2den pers. meerv. bezigt 
men de voorhecktsels van het enkelv., terwijl 
het volledige voornw. op het werkwoord volgt: 
ku-agai kai, wij weten het; nu-agai ham, gijl. 
weet het. Dewijl echter het pronominaal prefix 
van den 3den pers. enkelv. i vooral dikwijls 
verzwegen wordt, treedt meermalen eenvoudig 
het stamwoord zonder meer op. Ook bij intran- 
sitieven kan vervoeging voorkomen; het schijnt 
wel, dat dit alleen in bepaalde gevallen ge
schiedt, ongeveer op dezelfde wijze als in het 
Makassaarsch en Boegineesch, bijv. ta-pukóm, 
laat ons eten 1 ka (in) uma-m(u\v huis)ku-kudu van 
kudu zitten, blijven), katubu-m (uw lichaam = u) 
ku-pukóm, ik zal (of: laat ik) in uw huis wonen, 
ik zal (of: laat ik) met u eten; (de m van het 
voorvoegsel mu verandert in p, zoodat hier de 
substantief-vorm na het pron. voorhechtsel 
optreedt), kaipa (waarheen) nu-ei, waarheen 
gaat gij? (naast mei, gaan); e.z. Bij eene geni- 
tief-bepaling wordt het genitief-teoken n tus- 
schen beide woorden gevoegd, tenzij het be
paalde woord op een mede-klinker eindigt en 
het bepalende met een mcde-klinker begint. 
Is de begin-Ietter van het bepalende woord 
eene consonant, dan verandert de n in t, bijv. 
bagha-l-kalaba, het binnenste van eene boot; 
ook in andere gevallen komt die verwisseling 
wel voor; bij samenstelling ontbreekt dikwijls 
do n of de plaats-vervangende l. Het Monta- 
wei’sch is stellig verwant met het Niasch, maar 
verschilt daarvan toch nog aanmerkelijk, het
geen onder meer wel daaraan is toe te schrijven, 
dat 'liet klank-stelsel gaver gebleven is; zeer 
groot is het verschil in den woorden-schat 
tusschon beide talen, Over ’t algemeen maken 
vele "Mentawei’sche woorden een vreemden 
indruk; zeer vele woorden uit den algemeenen 
taal-schat moeten verloren gegaan zijn, en 
door andere vervangen zijn; er is evenwel 
geen bewijs geleverd, dat behalve de gewono 
ontleeningen, daaronder ook woorden voor
komen van niet M. P. oorsprong. Letterschrift 
is bij de bewoners der Mentawei-eilanden ge
heel onbekend, van eene eigenlijke literatuur 
is dus geen sprake, al leven onder het volk 
ook verhalen, enz. voort.

Geschied e n i s. Onze vroegste bekend
heid met de Mentawei-eilanden dagteekent van 
het begin van de 17e eeuw, toen Oornelis Pie- 
tersz. Cos, die in 1600 onder den Admiraal 
van Neek uit Holland was gevaren, de Pagai- 
eilanden aandeed, en vermoedelijk daaraan den 
naam van Nassau-eilanden gaf. Tot 1620 
den zij door vele andere Hollandsche zeevaar
ders bezocht, doch sedert blijkt daarvan niet

overeenkomende met do Hollandsche spirans, 
(welke soms afwisselt met de gutturale media), 
g, en in het dialect van de Nassau-eilanden ook 
de f.

van.

Evenals in het Niasch beantwoordt die spirans 
{gh) gewoonlijk aan eene Mal. d tegenover 
eene Bataksche g. Eene Mal. r, beantwoordende 
aan g in de Philippijnsclie talen, verdwijnt.

Onder de klinkers ontbreekt de pëpët, welke 
door è vervangen is. Als sluiters kunnen, be
halve vocalen, (ook twee-klanken, bijv. atai, 
lever), alleen optreden: k, t, p; ng, n, m. Volgens 
opgave komen ook de mediac g, d, b als sluiters 
voor; in de woord-opgaven echter komen zij 
slechts enkele malen als zoodanig voor, en dan 
altijd in vormen als: bologbog, ojdog, dbab, 
dib-dib, dod-dod, rad-rad. Zoo deze woorden 
juist gehoord zijn, (hetgeen vooral bij eene d, 
als sluiter, niet zeer waarschijnlijk is, eerder 
dus rad-dat, enz.), zou toch zulk een sluiter 
alleen in een zeer bepaald geval optreden. 
Eene sluitende l en r kunnen gespaard woi*den 
door een vocalischen na-slag, evenals in het 
Makassaarsch, bijv. balculu = Mal. bakul, soort 
mand; putère, touw draaien of spannen, vor
melijk gelijk Jav. pulër; enz. Verdwenen zijn 
eene oorspronkelijk sluitende h, dus tènga = 
Mal. tëngah; en de slot-5, bijv. lèpa — 
Mal. lëpas; maar ook andere sluiters zijn hier 
en daar verdwenen, bijv. usu, rib, (= Mal. 
rusuk, rusuq); enz. Zeer opmerkelijk is, dat de 
tenues als sluiters kunnen, en in sommige ge
vallen moeten afwisselen met den gelijkslack- 
tigen neusklank. Zoo kan het algemeen Mal. Pol. 
woord voor „regen”, dat in het Mal. den vorm 
(h)udjan vertoont als afzonderlijk woord, zoo
wel uran als urat luiden, en in bepaalde gevallen 
is de laatste vorm vereischte; evenals omge
keerd bijv. mèrèp voor mèrèm, slapen, (Jav. 
merëm). De woord-opgaven vertoonen van deze 
afwisseling de duidelijke sporen, bijv. lumun, 
mos M. P. lumul; lolat, been, Bat. tulan; utak, 
schuld, Mal. (h)utang; enz.

Tot woord-afleiding maakt de taal gebruik 
van prefixen en suffixen. Als prefix treden op: 
ma, tot vorming van adjectieven, als maèru, 
goed, van èru; ma, gevolgd door een neus
klank, (overeenkomende met dezelfde vorming 
in andere talen); mu, in waarde gelijk Mal. 
bër, bijv. muabak, varen, van dbak, boot; mugolu, 
toonen, van golu; tu en ta in den zin van Mal. 
ter; terwijl pa dient als causatief-prefix; pa 
en pu staan voorts bij nominale afleidingen 
tegenover ma, mu. Als suffixen komen voor: 
i, in dezelfde functie als in het Mak, Jav., enz., 
en an of en, (voor ën), dat blijkens het boven
gezegde ook at, el kan luiden, bijv. pèrèman, 
slaapplaats, bij mèrem, slapen; ook wel te 
zamen met het prefix pu: pukoman, krop, van 
{mu) kom eten. Eindigt het grond-woord op 
eene vocaal dan wordt menigmaal eene k, t, 

eene u of o ook eene g, of wel de spirans 
gh ingevoegd, welke mede-klinkers bij den 
tegenwoordigen toestand der taal als klinker- 
scheiders zijn te beschouwen.

Ook van het algemeen M. P. infix in, alsmede 
van andere vorm-elementen zijn sporen te 
vinden. Opmerkelijk is het gebruik dat de taal 
van het relatieve voornw, si maakt in verbin
ding met de prefixen ma óf mu, om aan te dui
den, dat de agens bezig is te doen, wat het
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king, bij eeno poging om toenadering to be
werken tusschen hot bestuur on de oproerige 
bevolking van de kampong Talapoelai op Zuid- 
Pagai verraderlijk vermoord. De hoofdaanleg- 
gers worden govat en tot 12 jaren dwangarbeid 
buiten de Montawei-eilanden veroordeeld./

De toestanden werden sed-rt 1910 steeds 
gunstiger, zoodal in 1915 de militaire bezetting 
van N.- en Z.-Pagai en Sipoera vervangen kon 
worden door gewapende politie. Op Sibëroet 
liet het onwillige karakter der bevolking zulks 
nog niet toe. De in 1915 op den commandant 
der gewapende politie gepleegde moord had geen 
verdere beteekenis, de schuldigen werden door 
bovolkingspatrouilles gedood.

Bestuur. Een centraal bestuur werd vóór 
onze vestiging op de eilanden niet aangetroffen; 
in elk dorp vond men eenige hoofden, bejaarde, 
ten volle on fraai getatoueerde menschen, die ech
ter niet boven de andere bewoners geëerd werden. 
De radja was meer raadsman dan bestuurder; 
in geval van oorlog en bij het al of niet handel
drijven met een aangekomen vaartuig had hij 
overwegend gezag. De koetek doelak scheen 
hoofdzakelijk ceremoniemeester te zijn bij 
feesten; de doekoen was de geneesheer, waar
zegger en geestenbezweerder; de roebei hiba 
scheen een soort van adviseur te zijn, terwjjl 
de bobok ngong de voorvechter was en de be
velen der hoofden aan de bevolking overbracht. 
Geschillen werden in vergaderingen der hoofden 
of der dorpsbewoners afgedaan, waarbij volgens 
de oude gewoonten beslist werd; boeten of 
straffen waren onbekend, behalve bij vergifti
ging of poging daartoe.

Sedert 1905 is door de vestiging van een 
Civiel gezaghebber de directe Regeeringsbe- 
moeienis merkbaar. Er werd al dadelijk in de 
verschillende kampongs voor eene geregelde 
afdoening van zaken overgegaan tot verkiezing 
van kamponghoofden, die van eene aanstelling 
werden voorzien. Sedert Mei 1914 maken de 
Mentawei-eilanden eene onderafdeeling uit van 
do afdeeling Padang van het gewest Sumatra’s 
Westkust onder een controleur BB. of een 
gezaghebber, met standplaats Mooara Sibëroet 
(laatste reorganisatie Ind. Stb. 1915 no 356).

Literatuur: Veth in Tijdschr. van N. I. 1849 I, 
201; Von Rosenberg in T. Bat. Gen. 18531, 399; 
Hinlopen en Severijn in T. Bat. Gen. 1854, 319; 
Album der Nat. 1858, 129; Mess in Tijds. N. I. 
18701, 339,ld. in T. Bat. Gen. 1881, XXVI63; Von 
Rosenborg in Int. Arch. für. Ethn. 1888, I 218.; 
Id. Dor Mal. Arch. 1878, 176; Marineblad 1889/ 
90, 230; Sterk in Genecsk. Jaarvers! Ned. 
Marino 1889, 243; Pleyte in Globus LXXIX 
no 1 on 2; do Clorcq, Ind. Gids 1898 981; Maass 
in Vorli. d. Ges. f. Erdk. Berl. XXV. 1898, 177; 
ld. Boi Liebenswürdigon Wilden. 1902; ld. in 
Zeitschr. f. Ethn. 1906, 433; Modigliani, Buil. 
Ital. Aard. Gen. 1898, 256; Morris, Mentawoi 
Sprache Borlin 1900 bonovens de aldaar vor- 
meldo woordonlijsten; Schroibor, Ev. Miss. 
VI (1900); Lctt. Ber. Rhein. Miss. 1901, 33, 
329, 1902, 29 en 1904, 381.; Id. in Barmor Mis- 
sionsbl 1903, 10; Dannort in Barmer Missionsbl. 
1904, 34; Bonnekom, Kol. Weekbl. 28 Jan. 
1904; Volz, Arch. f. Anthr. Bd. IV. Heft 2 en 
3 (1906); Kramer, Arch. für Anthr. VI (1907) 
Hoft 1; Fischer, Int. Arch f. Ethn. XVIII, 
132; Cat. Rijks Ethn. Mus. IV, 82; Neumann,

meer. Tussohen 1749 en 1757 poogden Engol- 
Bchon zich op de eilanden te vestigen on er po- 
porcultuur in te voeren, welke poging echter 
mislukte. Eene herhaalde poging op hot einde 
van do 18o eeuw misluk to eveneens. Door don 
invloed van Sampono Lajer, hoofd van Pasar 
Malbro (Benkoelen), die zich in 1801 op Pagai 
gevestigd had, volgden in 1803 en 1804 ver
scheidene hoofden van Pagai het voorbeeld 
van Datoek Tjeréno, die zich radja van Pagai 
noemde, en zich aan het Britsche bestuur te 
Benkoelen had onderworpen. Na hot einde 
van hot Engelsche tusschen bestuur in 1825 
worden de eilanden bij G. B. dd. 5 October 
1825 no 5 tot een onderhoorigheid van het 
N. I. Gouvernement verklaard, en met de 
eilanden Nias en Batoe vereenigd tot een af- 
decling van de residentie Padang. (G. B. 20 
December 1825 no 18), welke creatie om rede
nen van bezuiniging in het volgende jaar werd 
to niet gedaan. In 1853 werd door de Indische 
Regeering besloten den Archipel eenmaal ’s jaars 
door oorlogsschepen to doen bekruisen om 
aanrakingen met de eilanders te onderhouden. 
Dientengevolge waagden Maleiers hot, zich 
aldaar te vestigen om plantsoenen van note- 
muskaat en peper aan te leggen. Zij moesten 
echter wegens de vijandige houding der be
volking hunno vestigingen weder verlaten. 
Niettegenstaande de herhaalde bekruisingen 
bleven het afloopen en plunderen van inland- 
scho handelsvaartuigen plaats vinden, en aan
gezien noch door militaire demonstratiën en 
tuchtigingen van schuldige kampongs, die 
der bevolking geen vrees inboezemden, noch door 
het sluiten van tractaten souvereiniteits- 
rechton konden worden uitgeoefend, zoodat een 
mogclijko inbezitneming door een vreemde mo
gendheid niet zou kunnen worden belet, werd 
besloten tot een feitelijke inbezitneming van 
de eilanden. Daarom word in Maart 1893 een

.v<• /

■
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inlandscho posthouder geplaatst te Si Oban 
op het eiland Sipoera. Dezo posthouder word 
door do vijandelijko houding der bevolking 
echter in 1899 gedwongen zijn post te verlaten. 
Bij Gouv. Besluit van 2 Oct. 1901 no 28 werd 
Sawang Toengkoo in Straat Sikakap (tusschen 
N.- en Z. Pagai), als gunstiger voor den handel 
en ook gezonder dan Si Oban gelegen, tot stand
plaats van den posthouder aangowezen. In 
Augustus van dat zelfde jaar (1901) was reeds 
door het Rhijnsche Zendingsgenootschap tot 
do oprichting van een zendingspost to Sikakap 
besloten, waarvan de missionaris A. Lett de 
ziel was. In do nu volgende jaren waren er 
voortdurend moeielijkhedon mot de bevolking 
en moesten wegens borooving van Maloischo 
handelaren in 1904 do kampong Si Matobé op 
Sipoera getuchtigd on de kampong Tarekan 
beboet worden. Ten slotte word tot meer af
doend optredon besloton en in 1905 een officier, 
gesteund door militaire macht, tot civiel ge
zaghebber benoemd met standplaats to Saiba 
Sa Mookop. Sedert is men, zij het niet zonder 
verzet, voornamelijk op Noord- en Zuid-Pagai 
van 1907—1909 en op Sipoera on Sibëroet in 
1910, gerogeld voortgegaan mot het vestigen 

ordelijke toestanden, don aanleg van wogen, 
Den 20 Augustus 1909 werd de zendeling

!
1

van 
enz.
A. Lett, die het bestuur steeds tot grooten 
steun was bij de aanrakingen met do bevol-

I
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Kon. Aardr. Gen. 2e serie Dl. XXVI, 1909 
V ftfl. 2; Schetskaarten Top. inr. Batavia in 1910 

/ bewerkt, en uitgegeven.
' ’ MÈNTÈNG (soend.). Zie BACCAUREA RA-

OEMOSA.
MÈNTÈNGAN, MÈNTÈNG OETAN (? batav. 

mal.). Zie BACCAUREA JAVANICA.
MENTHA ARVENSIS L. var. javanica Hook., 

fam. Ldbiatae. Daoen poko (mal.), Bidjanggoet 
( ? soend.). Kruidachtige plant, plaatselijk op 
vochtig terrein soms zeer algemeen. De blade
ren hebben een zeer aangenamen geur naar 
pepermunt, doch de olie uit de bladeren bevat 
slechts weinig menthol. De inlanders gebruiken 
een aftreksel tegen verschillende kwalen. An
dere soorten van Mentha zijn bekend als Mër- 
dinah (?jav.) en worden gekookt als groente

Hot eiland kroog in do laatsto jaron weder 
betoolcenis, doordat bij Gouv. Besl. van 21 
Juni 1912 no. 17 machtiging word verleend tot 
don aanlog van een 10 K.M. lang spoorlijntje 
van do voor zeeschepen geschikt te maken 
aanlegplaats tegenover het eiland Mërak in
Straat Soonda naar een punt bij de lialto Tjile-___

het verkeer

1

gon. Dit lijntje, dat 1 Doe. 1914 voor 
is geopend, vormt te zamon met don veerdienst 
tusschon Mërak on Oostkavcn (bij Tëlokbë- 
tong) den verbindingsschakol tusschen het Java- 
net on don in aanbouw zijnden Zuid-Sumatra- 
Staatsspoorweg.

Do veerdienst wordt door do Kon. Pa-

)

ketvaart Mij. eenigo malen ’s weeks onder
houden.

MËRANGIN. Linkerzijrivier van de Tëmbësi, 
die een rechterzij rivier is van de Batang Hari 
(zie SUMATRA. Rivieren. ).

MËRANTI en verschillende samenstellingen. 
Maleische naam voor een aantal soorten van 
Shorea. Zie aldaar.

MËRAPI. Naam afgeleid van „api” (jav., 
mal.), dat „vuur” beteekent en aan verschei
dene vulkanen (vuurbergen) wordt gegeven. 
(Zie ook bij MAR API).

Vulkaan op de grens van Soerakarta, Djokja- 
karta en Këdoe, bij de laatste opmeting 2910 
M. hoog en door een zadel (bij Sëlok) met don 
Mërbaboe verbonden. Het is een der werk-

gegeten.
MËNTIGI (mal.). Zie PEMPHIS. 
MËNTILING (mal. Banka). Zie SPOOKDIER- 

TJE.
MËNTING. Ziè VAARTUIGEN.
MËNTJËK (soend.). Zie KIDANG.
MÈNTJO (jav.). Zie BEO.
MEO FOEIK (tim.). Zie KATTEN.
MÈOS WAR. Eiland aan de Westkust der

Geelvinkbaai in Nieuw-Guinea, op ongeveer 
1° 57' ZB. en 134° 28' O.L. gelegen, tegenover 
het Masikéri gebergte op den vasten wal. Het 
eiland heeft zijn naam te danken aan de water
rijkheid van den bodem, zoodanig dat het water 
bij ondiep graven nagenoeg overal dadelijk te 
voorschijn treedt. Aan het Oosterstrand hebben 
lieden van Roon zich nedergezet en het binnen
land, vooral der Westelijke helft, wordt bewoond 
door de Waprak, een aan de Noemforen ver
wante stam, welker leden kleine tuinen aanleggen 
en bovendien veel sagoe kloppen. Ankerplaatsen 
heeft men bijna overal, maar tot dicht bij land 
is de zee zeer diep. De voornaamste kampongs 
zijn Jomber en Roswaar.

MÉRAH (IKAN). Zie HARING.
MËRAH (KAJOE) (mal.). Zie PTERO- 

GARPUS INDICUS.
MËRAK. Javaansche en Maleische naam voor 

den Pauw, Pavo mulicus, op West-Sumatra 
Marak of Mérak. Zij worden gedood om 
de lange fraaie staartvederen, die verwerkt 
worden tot hoeden, sigarenkokers en waaiers. 
Zie PAUW.

MËRAK. Eilandje voor de Westkust van 
Sumatra gelegen, ten Zuiden van 
behoorende tot de afdeeling Painan.

MËRAK (boenga-, mal., këmbang-, jav:;. Zie 
CAESALPINIA PULCHERRIMA.

MËRAK (KI) (soend.). Zie PODOCARPUS. 
MËRAK (POELOE-) of PAUWENEILAND. 

Een klein eilandje in de gelijknamige baai in 
het nauwste gedeelte van Straat Soenda, aan 
de Java-kust. Daartegenover vindt men aan 
den Javawal een gelijknamige .desa, waar men 
nog de overblijfselen vindt van de werken, 
hier door Daendels ter verdediging van Straat 
Soenda begonnen, maar nooit voltooid. Uit de 
steengroeven nabij Poeloe Mërak is het basalt 
gehaald, benoodigd voor de havenwerken van 
Tandjo^ng^Prioek^ maar de voor do exploitatie 
daarvan aangelegde werken, waaronder een 
korte spoorweg, zijn door den vloedgolf, 
oorzaakt door de uitbarsting van Krakatau 
in 1887, verwoest.

zaamste kegels van Java, vooral bekend door 
zijn zoogenoemde „prop” (beter „Slakkenkegel”), 
die met ongelijkmatige snelheid uit de krater- 
pijp naar boven geschoven wordt, soms don 
krater nagenoeg geheel opvult en er zelfs boven
uit steekt, en van tijd tot tijd volledig wordt 
uitgeworpen. Daardoor en door het onophou
delijk afbrokkelen 
lava bestaand en prop, hebben herhaaldelijk steen- 
lawines plaats, die een aantal radiaal van den 
top uitstralende diepe ravijnen hebben gevormd. 
Na hevige regens treden dikwijls slikstroomen 
op. De prop was reeds door Junghuhn waar
genomen, die een zeer goede beschrijving van 
berg, top on do lawinedalon geeft met teekenin- 
gen (Java II, 417). Een uitstekend overzicht 
van de bekende uitbarstingen en verdere we
tenswaardigheden komt voor in hot Jaarver
slag van den Top. Dienst 1909 p. 38 met 4 
fraaie foto’s, alsmede op pl. IX on X een vijf 
tal detailteekoningen van den top in 1838, 
1883, 1885, 1905 en 1909 met doorsneden. Ook 
Edwr. Jacobson, die in 1904 den berg beklom, 
gaf in Tijdschr. Aardr. Gen. 1909, 450 een 
beschrijving met 5 foto’s. Voor do geo
logische beschrijving zie Verbeek, Java, 319, 
347.

den uit sinterachtigevan
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MËRAUKË. Hoofdplaats van de, tot het 
gewest Amboina behoorende afdeeling Zuid- 
Nieuw-Guinca, gelegen aan de monding van do 
gelijknamige rivier (zie aldaar) op 8° 27' 30” 
Z. B. en 140° 22' 45” O L. De naam „MëraukÓ” 
of Marau is bij de in boorlingen niet bekend als 
naam voor de rivier, noch als naam van do 
vestiging. Zij bezigen daarvoor het woord 
„Ermasoe”, ofschoon dit misschien ook wol 
een nieuwe naam is, daar deze evenmin in het 
begin der vestiging gehoord werd, terwijl de 
kampongs in den omtrek nog steeds do vroeger 
gehoorde namen dragen.

Mëraukë werd gesticht naar aanleiding van
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do ernstige protesten der Engelsche Regcering 
over de hongitochton op Engelsch gebied door 
de toenmaals nog Toegóri’s genaamde inboor
lingen van Zuid-Nieuw-Guinea. Ook hot ver
moorden van drie officieren van het S. S. der 
Kon. Pakotvaart Mij. „Generaal Pel” op 27 
Dec. 1899 op deze kust, was aanleiding der 
vestiging en eindelijk wilde de regeering deze 
streek tot ontwikkeling brengen. De poging 
daartoe heeft tot dusver weinig resultaat gehad; 
do hongitochten hebben thans echter zelden 
meer plaats, ten minste op vreemd ge
bied.

De oprichting van Mëraukë ging met vele 
moeielijkheden gepaard; op 7 Febr. 1902 stapte 
de eerste bestuursambtenaar met de noodige 
militairen, dwangarbeiders en materialen aan 
wal. De bevolking begon al spoedig driest op 
te treden, zij stal alles wat zij kon krijgen en 
vermoordde vele tot het personeel en werkvolk 
behoorende personen, terwijl beri-beri vele 
slachtoffers eischte. Na verloop van jaren is het 
tegenwoordige Mëraukë volkomen veilig ge
worden, terwijl ook de gezondheidstoestand 
thans niet veel te wenschen overlaat.

De plaats ligt op den linkeroever der rivier, 
niet ver van zee. Evenwijdig aan de kust loopen 
vrij hooge, smalle zandruggen, daartusschen 
moerassen, die in den Oostmoesson droog zijn, 
doch in den Westmoesson onderloopen. Het 
militaire kampement (thans bewoond door een 
detachement gewapende politie) ligt ruim ge
bouwd op zulk een rug; zeer eigenaardig liggen 
echter de woningen en kantoren der bestuurs
ambtenaren, toko’s enz. daarnaast in de laagte. 
In den regentijd liep dit alles onder, wat het 
aanleggen van een dijk noodig maakte. De 
kolenloodsen met steiger, later gebouwd, werden 
dan ook hooger de rivier op geplaatst. Do 
plaats is ruim aangelegd en beslaat daardoor 
een vrij groote oppervlakte, doorsneden door 
zindelijke, smalle landwegen.

Te Mëraukë zetelt een Assistent-Resident, 
in het bestuur bijgestaan door een Controleur 
of Gezaghebber bij het Binnenlandsch Be- 
stuur. Voorts wonen er een twintigtal Europe
anen waaronder ambtenaren, particulieren en 
missionarissen, terwijl het plaatsje overigens 
bewoond wordt door Ohineezen, Javanen en 
leden van andere rassen van den Indischen 
Archipel, derwaarts gelokt in den goeden tijd, 
toen men voor ruilartilcelen van weinig waarde 
groote hoeveelheden klappers van de inboor
lingen kon machtig worden. Thans is do handel 
slap, aangezien de inboorlingen slechts zooveel 
noten ter ruiling aanbieden als zij voor hunne 
behoefte aan messen, sieraden, tabak en wollen 
dekens noodig hebben en het nieuwe van die 
artikelen reeds lang af is. De ruilers nemen dan 
ook dikwijls list en dwang te baat om aan do 
noodige klappers te komen. Van tijd tot tijd 
valt er een als slachtoffer van eigen vexatie of 
omdat hij do maagden niet met rust liet. Een 
goeden invloed oefenen zij dus niet uit op do 
bevolking.

Mëraukë lijdt aan watergebrek; wel werd een 
put voor artesisch water geboord, maar dit 
water riekt sterk naar zwavelwaterstof en be
vat veel zouten, is dus ten eenenmale ongeschikt 

drinkwater. In den Westmoesson heeft 
men goed drinkwater uit putten op de zand

ruggen, die echter in den Oostmoesson spoedig 
uitdrogen; daarom wordt het water in groote 
reservoirs opgevangon.

Te Mëraukë is gevestigd cene missie van de 
Congregatie van het Heilige Hart 
Lieve Vrouwe; de geestelijken, die zich vooral 
toeleggen op de studie van het volk, hebben 
ons reeds vele waarde volle gegevens daarom
trent verschaft.

Eens in de maand wordt Mëraukë door een 
stoomer van de Kon. Paketvaart Mij. aange
daan (Zie ook PAPOEA’S)/!/ /*>'*0

MËRAUKË-RIVIER of Marau. Vifll

van onze

t in zee op
de Z. O. kust van Zuid-Nieuw-Guinea. De
mond ligt op 8° 27' 30" Z.B. en 140° 22' 45" 
O.L. Hier ligt de gelijknamige hoofd plaats van 
de afdeeling Zuid-Nieuw-Guinea.

De Mëraukë ontstaat uit het afvloeiend 
water van een uitgestrekt moerassig bosch. 
Boven de 7° 16' Z.B. is zij een eenvoudig beekje 
met een breedte van 5 a 6 M. en een diepte van 
3 vadem. Het omliggend terrein is, vooral in 
den bovenloop, laag en vlak; de oevers zijn hier 
dicht begroeid. In den middenloop liggen tal 
van heuvelruggen in de richting O.-W., die dus 
door de rivier gesneden worden. De Mëraukë 
heeft tal van scherpe bochten. Op 8° 1' 2" 
Z.B. en 140° 56' 20" O.L. valt de Wangoe 
er in, welke op vreemd gebied ontspringt. Op 
den rechteroever neemt de Mëraukë de Obaad 
op. /-

MËRA WANG.. District dor afdeeling Soengei- 
liat van do residentie Banka en Ondorh., tevens 
de naam van een onderdistrict. Mërawang is 
ook een der 9 mijndistricten, waarin het eiland 
voor de tinontginning is verdeeld.

MËRBABOE. Aan den top geheel met bosch 
begroeide, doch aan de hellingen veelal door 
cultures ingenomen vulkaan op de grens van 
Somarang, Soerakarta en Këdoe, 3145 M. hoog 
(do eigenlijke top Mërbaboe 3119 M.). Aan den 
top bevindt zich een naar het N.W. open, doch 
overigens goed bewaard gebleven kraterrand, 
aan welks Noordelijke buitenhelling eenigo 
solfataren (Kawah Bantën) dampen; de geel
witte plek is van Sajatiga_u.it goed te zien en 
schijnt pas na Junghuhns tijd te zijn ontstaan; 
deze zag (Java, II, 396 e. v.) binnen in den kra
ter ook fumarolen en heeto modderpoelen, 
die thans verdwenen zijn. Een detailteekening 
van den top vindt men in het Jaarverslag 
Top. Dienst, 1907 PI. V. Voor hot geologisch 
gedeelte zio Verbeek, Java, 278, 298, 318. De 
borg is door een zadel met den Zuidelijk ge
legen Mërapi verbonden.

MËRBAOE (mal.). Zio AFZELIA BIJUGA.
MËRBAOE AJËR (mal.). Zie AFZELIA PA- 

LEMBANICA.
MËRBOEK. Onwerkzame vulkaankegel dicht 

bij do Westkust van Bali, 1330 M. hoog. Werd 
door Tissot van Patot bestegen (Jaarversl. 
Top. Dienst 1912, 56).

MËRBOT. Zie DORPSGEESTELIJKE 
MOSKEEPERS ONEEL.

MËRDODO (Tëh\ga-). Kratormeer van don 
G. Pangonan (zie DIËNG in deel I blz. 599).

MËRIJA (atjèii). Zio SAGO.
MERKUS (Mr. PIETER). Geb. te Naarder 

18 Maart 1787 uit het huwelijk van J. G. Merkus, 
pred. bij de Waalsche gemeente aldaar en J. 
Mouchon. Na te Leiden gestudeerd te hebben,
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J waardigheid 14 Febr. 1843, doch bekleedde 

haar slechts korten tijd, daar hij 2 Aug. 1844 op 
den huizo Simpang nabij Soerabaja overleed.

Gebeurtenissen van overwegend belang had
den tijdens het bestuur van Merkus niet pjnats. 
Eene aardbeving teisterde in 1842 W.-Java; 
met den Vorst van Boelèlèng op Bali werd een 
overeenkomst gesloten en tegen zeeroovers werd 
door de marine met goed gevolg opgetreden.

Zie Biographic de Mr. P. Merkus in Le Moniteur 
desIndesOr. etOcc. 1848—49 bl. 190 en II bl. 69.

MEROE. (? jav.). Zie KURTUS. 
MËROENGG1 (mal.). Zio CAESALPINIA 

BONDUCELLA.
MËROETOE, MROETOE(jav.), rambëtoek, rë 

mëtoek (soend.). Zie onder AGAS.
MERREMIA MAMMOSA Hall. f. Fam. Gon 

volvulaceae. Bidara oepas (mal.), Wid&r& oepas 
(jav.). Windend kruid, mot dikke wortels, die 
het voorkomen van Bataten hebben en zeer 
zwaar kunnen worden. Ze worden in sommige 
ddelen van den Archipel om hun groote voe
dingswaarde gegeten. Op Java heeft de plant 
een reputatie als geneeskrachtige plant en wel 
tegen suikerziekte en als middel tegen koel
en borstaandoeningen. Een werkzaam bestand
deel is er intusschen nog niet in aangetoond. 

MËSAWA (jav.). Zie ENGELHARDTIA.
MËSDJID RAJA. Zio MEUSEUGIT RAJA.
MËSIGIT, d. i. moskee; zie aldaar.
MËSIGIT. Een bekende druipsteen-grot op 

Noesa Kambangan wordt Mësigit S é 1 &, 
do „steenen moskee” genoemd. In het bin
nenste worden een 3-tal steenklompen gevonden 
waarin eenige overeenkomst wordt gezien, 
met een legerstede, een opgehoogd graf en 
een doopbekken. Volgens de legende is zij het 
graf van een heilige, die het eiland over do zee 
zou hebben gevoerd en het hier voor den Së- 
g&rfl, anakan als het ware ten anker gelegd 
zou hebben. (Kambangan beteekent in het 
Soondaasch „drijvend”).

Goenoeng Mësigit is de naara van 
een afzonderlijk staanden kalkberg in de Prean- 
gor, dicht aan den postweg nabij Tjisitoi.

MËSOEWI (mal.), MËSOJI, MASOJI (jav.). 
Zie MASSOIA.

MESONA PALUSTRIS Bl. Fam. Labiaiac. 
Kruidachtige plant, in de vlakte en tot 1800 M. 
boven zee voorkomend, plaatselijk zeer alge
meen. Van het gedroogde kruid bereidt do in
lander een slijmige, verkoelende drank, die als 
djanggèlan langs den weg wordt verkocht. 
Door indampen van hot aftreksel van de gedroog
de plant en toevoegen van klourmiddelon on 
bindende bestanddeelen krijgt men een zwarte 
koek, die in dobbelsteentjes gesneden als tjin- 
tjaoo hitam op Java wordt gegeten.

MESUA FERREA L., fam. Guttiferae. Pönaga 
lilin, Pönaga pootih, Pönaga soega (mal.), Na- 
gasari, N&g&koesoomê., N&g&poespê, (jav.). Vrij 
hooge boom, uit Br. Indië, op Java tot 1300 M. 
boven zee gekweekt als sehaduwboom bij hui
zen en wegens don geur der bloemen. Hot harde 
hout wordt gebruikt, doch is moeilijk te be
werken. De gesloten bloemknoppen (sari koe- 
roeng), de geopende bloemen (sari mökar), do 
welriekende meeldraden (sari moerni) en do 
van de meeldraden beroofde fijngestampte bloe
men (sari tjangkok) worden gebruikt voor hot 
samenstellen van verschillende geneesmiddelen

waar hij 12 Juli 1808 in de rechten promo
veerde, werd hij 9 Febr. 1815 benoemd tot amb
tenaar voor den dienst in Oost-Indië en, te 
Batavia aangekomen, 7 Febr. 1816 als hoofd- 
coiumics ter generale secretarie geplaatst. Zeer 
spoedig klom hij tot lioogere rangen op; 21 
Juli 1817 word hij adjunct-secrotaris-generaal; 
15 Jan. 1819 proc.-generaal bij hot H. 
Gerechtshof, sedert 13 April d. a. v. tevens 
advokaat-fiskaal bij het li. Mil. Gerechtshof, 
23 Aug. 1S21 algemeen secretaris, 9 Juli 1822 
Gouverneur der Molukken, 2 Dec. 182S Presi
dent van het H. Gerechtshof en 6 Juni 1829, 
kort voor het optreden van Van den Bosch als 
Gouv.-Gencraal, Lid van den Raad van Ned.- 
Iirdië. In die hooge betrekking werd hij als 
Regeerings-commissaris belast, de zaken in de 
Vorstenlanden te regelen na de beëindiging van 
den opstand van Dipfi Negöra (1830); bij de 
door hem met de H.H. Van Se venhoven en 
Nahuys van Burgst gemaakte regeling kwamen 
de gewesten Banjoemas, Bagëlèn, Madioen en 
Këdiri onder direct Gouv. bestuur. Als raadslid 
trad Merkus o. a. zeer op den voorgrond door 
zijne bestrijding van de plannen van Van den 
Bosch tot invoering van het cultuurstelsel; 7 
Dec. 1S35 werd hem, op verzoek, een verlof van 
twee jaar naar Nederland verleend. In datzelfde 
jaar (Augustus) verscheen een tweetal brochures, 
tegen het stelsel van Van den Bosch gericht, 
getiteld: „Kort overzicht der finant. resultaten 
van het stelsel van cultures....” en „Blik op 
het bestuur van Ned.-Indië, onder het bestuur 
van den Gouv.- Gen. J. v. d. Bosch....”; het 
bleek, dat de schrijvers dier stukken toegang 
gehad hadden tot de archieven van het Gouv. 
De Gouv.-Generaal ad interim, Baud, liet van 
alle ambtenaren, die deze hadden kunnen raad
plegen, eene plechtige verklaring te dien opzichte 
vorderen; Merkus verklaarde zich echter niet 
gebonden, eene dergelijke verklaring aftegeven. 
Dit, — wellicht ook de oppositie in den Raad 
tegen Van den Bosch gevoerd — was misschien 
de oorzaak, dat Merkus bij de reorganisatie van 
den Raad niet weder benoemd wprd; hij werd 
5 April 1836 ontheven van den eed als raadslid 
afgelegd, terwijl bepaald werd dat hem, op zijn 
verzoek, pensioen zou worden verleend. Korten 
tijd daarna (6 Dec. 1838) werd hij echter in 
zijne vorige betrekking en rang bij den Raad van 
Indië hersteld, met opdracht tevens tot regeling 
der zaken op de Westkust van Sumatra, waar 
de oorlog met de Padri’s kort te voren ten einde 
was gebracht. In Juni 1839 nam Merkus weder 
zitting in den Raad, doch vertrok spoedig daarna 
naar Sumatra, waar hij nog vertoefde toen de 
Gouv.-Generaal De Eerens overleed. Daardoor 
werd niet Merkus, maar het raadslid O. S. W. 
Graaf van Hogendorp met de waarneming der 
betrekking van Gouv.-Generaal belast. Nadat 
Merkus de organisatie van het bestuur op Su- 
matra’s Westkust voltooid had, keerde hij naar 
Batavia terug; aanvankelijk bleek de Heer Van 
Hogendorp niet genegen hem de betrekking van 
waarnemend landvoogd aftestaan, doch zag 
zich daartoe genoodzaakt, toen Merkus 3 Oct. 
1840 benoemd werd tot vice-pres. van den Raad 
v. Indië, met bepaling dat hij voorloopig de 
functie van Gouv.-Generaal zou waarnemen. 
Den 1 lden Oct. 1842 werd Merkus definitief tot 
Gouv.-Generaal benoemd; hij aanvaardde die
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en cosmetica en komen in den inlandsckon dro- 
gerijenliandol voor. De zaden, in Middon-Java 
gandólc gehecten, zijn daar een gebruikelijk 
genecsmiddol tegen huidaandoeningen.

MESVISCH. (Centriscus of Amphisile), Ikan 
Pisau (mal.). Zeer samengedrukte, 
doorschijnende pantsering voorziene zecvisch- 
jcs, verwant aan de Zeenaaiden (zie VIS- 
SCHEN). Zij leven in kleine schoolon 
men in vertikale houding, met den zeer scher
pen buik vooruit.

METAALBEWERKING. De Indische metaal
bewerking heeft met andere vakken van kunst
nijverheid in Indië gemeen, dat er oppervlakkig 
gezien, weinig belangrijks te vinden is, maar dat 
by nader onderzoek allengs tal van interessante 
punton aan te wijzen zijn, waarvan enkele zelfs 
verrassend aandoen. Bevreemdend is dit by deze 
techniek niot, want bij het onderzoek dor laatste 
jaron is gebleken, dat het metaalwerk der Hin- 
doe’s bolangrijk veelzijdiger is gowoest dan men 
ooit gedacht heeft en nu zou hot wel allerzon
derlingst zijn, indien deze uitingen van Hindoe- 
beschaving spoorloos in den Archipel verdwenen 
waren. Dat is ook geenszins hot geval. Op de eilan
den, waar do Hindoe-kultuur zich het meest heeft 
doen golden, is hetlndischo metaalwerk het in
teressantste, op de andere, onder Indonesischen 
invloed gebleven, bepaalt zich hot metaalwerk 
tot simpel giet- en ijzorsmeedwerk voor da- 
gelijksch gebruik, dat meestal vrij primitief ge
bleven is, niet te vergelijken bij hot hoogtepunt, 
dat op ander gebied is bereikt.

Het Hindoe-tijdperk onderscheidt zich aller
eerst door een overvloedig optreden van brons- 
giotwerk, het klassieke motaalwork van oude 
beschavingen. Het brons, mengsel van koper 
on tin, laat zich gemakkelijk in allerlei vor
men gieten, vraagt minder ambachtsoefening 
dan hot smeden van yzer, minder hitte 
dan het gieten van hetzelfde metaal. Slechts 
voor hot gioton van grooto afmetingen is 
meer technische ervaring noodig en nu is het 
karakteristiek voor don Hindoe-tijd in den In- 
dischon-Archipel, dat hot bronsgiotsel uitslui- 
tond tot klein werk beperkt wordt. In de mooie, 
Leidscho colloctio bijv. zijn meerendeels kleine 
beeldjes te vindon, die zeldon meer dan lOc.M. 
hoog zijn. Het grootste exomplaaris een Skanda 
mot 36 c.M., oen Yaksi met 39 c.M. Tot do groote, 
in brons gogoton Boeddha-beoldon, zooals oud- 
Japan gemaakt hoeft, is mon or blijkbaar niot 
gekomen. Do Hindoe-plastiek gebruikto mot 
voorliefde hot steenon materiaal voor beelden en 
reliofs on aan deze eenzijdigheid is hot wolliclit 
too te schrijven, dat do bewerking van hot woeko 
was, hot modeleeron van den gietvorm dozen 
meestorlijkon steenhouwers niot sympathiek was.

Hot bronsgiotwork bepaalt zich hoofdzakelijk 
tot kloino beeldjes van dovotie, die aan do tal
rijke bedevaartgangers verkocht worden, waar
door ook hun talrijkheid verklaard wordt. Do 
artistioko waarde van dit werk is zeer verschil
lend ; or zijn buitengewoon fraaio stukken onder, 
maar ook tal van middelmatige on nog meer 
minderwaardige. Do artistioko kracht, dio in do 
plastiek der Hindoo-tempols sprookt, vindt mon 
in deze „Kleinkunst” slechts sporadisch terug, 
het is ambachtswork gebleven, waarvan oen 
enkelo een artistiek hoogtepunt bereikt heeft. 
Als gietwerk is het iri don regel bolang-

rijkor dan als modóló en hoel dikwijls betreurt 
mon het, dat aan do vorming van het was mo
del niot moor artistieke zorg is besteed.

Als gietprocódé word blijkbaar dat met den 
verloron was vorm aangewend. Van bopaalde giet
vormen is nl. niets te vinden. Elk beeldje moest 
dus telkens opnieuw in was gevormd worden 
on die omstandigheid zal er ook veel toe bij
gedragen hebben, dat de vervaardiging van den 
gietvorm in veel gevallen de noodige verzorging 
heeft gemist, onhandige modeleurs de edele 
techniek bedierven. Technisch meesterschap be
zaten deze Hindoe’s ongetwijfeld, menig beeldje 
kan ervan getuigen, evenals het gieten van plat
te, bronzen werktuigen, Zodiak-bekers en tem- 
polachollen. Ook goten zij in goud en zilver, 
waaronder een enkel massief gouden beeldjo zeld
zame schoonheid te genieten geeft.

Echter bleef hét brons hun meest gebruikte 
materiaal, dat zij volkomen beheerschten. Hier
van getuigen fraaie schotols, gegoten en op de 
draaibank gladgemaakt met dikwijls uitvoerig 
ciseleerwork. In goud en zilver werden sieraden 
gedreven en met edele steenen vermooid. Meestal 
werd hier dun uitgeplet metaal aangewend.

Onder het gietwerk uit Java’s vóórtijd is een 
zonderlinge groep aan te wijzen. Weliswaar too- 
nen deze gegoten figuren bizonderheden aan de 
Hindoe-kultuur ontleend, maar als typen schei
den ze zich geheel van het bekende Hindoe- 
werk af en Dr H. H. Juynboll behandelt hen 
dan ook in den Leidschen Catalogus afzonder
lijk als „Polynesische beelden.”

Het giotmateriaal is verschillend. Brons komt 
veel voor, doch ook tin en messing en zeven 
exemplaren zijn in ijzer gegoten. Dit laatste is 
oen buitengewoon verrassend geval, omdat het 
geheel onverklaarbaar is, dat een volk, dat 
het gemakkelijker bronsgieten kent, zich ook aan 
yzergietwerk gaat wagon. Dit ijzergietwerk krijgt 
te meer beteekenis, omdat onder de oude vond
sten ook ijzeren gesmeede wapens zijn, die door 
hun versiering evenzeer van den Hindoe-stijl 
afwijken. Bij deze „krissen van Madjapahit” 
dient een figuurtje als greep en deze vormen doen 
voel meer denken aan de ietwat houterige 
menschvoorstolling, die we veelvuldig in het 
Oosten van den Archipel aantreffen.

Deze figuurtjes zijn in het ruw gesmeed,zoog. 
„Eisonschnitt”; hoe primitief van vorm ook, zyn 
ze als techniek hoogst merkwaardig. Lemmet en 
greep vormen een geheel. Ook het lemmet is zeer 
bizondor bewerkt. Er is vrij onzuiver yzer ge- 
bruiktonbij het trekken van den gloeienden vorm 
ontstaan lange lijnspelingen, aan het latere pa- 
mor horinnord. Dezo oneffenhedon heeft de oude 
meestorsmid laten staan en niet door vijlen 
verwijderd. Het voorkomen dezer wapens be
perkt zich tot Java, hoewel een enkel ex. op 
Madoora gevonden word. Behalve deze krissen 
bestaan er antieke wapens, die als kotdi's onder 
de huidige bevolking in hooge eere gehouden wor
den. Hol is meestal kunstig smeedwerk, deels 
mot luajan-/-koppen versierd, dio als djimat- 
wapens gobruikt worden. Aan do Javanen is dan 
ook de belangrijkheid van dit klassieke smeed
werk niot ontgaan en or bestaan zelfs speciale, 
Javaanscho geschriften aan deze oude wapens 
gewijd. Legendarische meestersmeden worden 
hiorin beschroven. In de Hindoe-poriode kende 
men dus hot gioton in brons, zilver, goud, tin,

'van een
:

en zwem-

.

a

I

-



METAALBEWERKING.716

gebied bij de bespreking dezer beide soorten.. 
Alleen wordt hierbij hinderlijk govoold, dat er 
een groote verwarring heerscht door messing 
dikwijls koper te noemen, in het beste geval 
van geelkoper te spreken. Messing is een mengsel, 
van koper en zink. In dit opzicht is do Javaan 
ons belangrijk vooruit. Do koperslager heet 
bij hem sajang, Mal. toehang tëmbaga, messing 
koeningan, Mal. lojang, brons inhet J&v.proenggoe.

Voor primitieve sieraden vindt het messing 
in den Archipel veelvuldig aanwending. Het 
geïmporteerde messingdraad wordt heet ge
maakt en vermoedelijk om houten vormen ge
wonden. Afgekoeld is een dichte spiraal ont
staan, die vooral als armsieraad gedragen wordt. 
Hiervoor zijn geen werktuigen noodig, hetgeen 
de algemeene verspreiding verklaarbaar maakt. 
Toch is het opvallend, dat dit primitieve sieraad 
ook op Java als armband (gelang) voor kinderen 
schijnt voor te komen, o. a. in Pasoeroean.

Een tweede, iets ingewikkelder bewerking 
bestaat daarin, dat men den messingdraad op 
bepaalde maten afvijlt, rond hamert en de 
uiteindon door soldeeren verbindt. De Embalau- 
Dajak’s versieren messingringen door het vijlen 
van d warsstreepjes.

Belangrijker natuurlijk is de geelgieterij, die 
vooral op Java voorkomt, verder op Sumatra, 
Bomeo, Celebes en Bali. Volgens het oude 
procédé, de verloren wasvorm, worden tuitketels, 
kommen, kwispedoren, schenkbladen, schotels, 
sirihstellen, gespen enz. ve vaardigd. Dit geel- 
gieterswerk heeft meestal slechts technische 
verdienste, is zuiver handwerk gebleven. De 
eenvoudige vormen worden gegoten en na 
afkoeling op de draaibank gladgemaakt en met 
puimsteen gepolijst. Vormen, die niet voor do 
draaibank geschikt zijn, worden met vijlen en 
puimsteen glad gemaakt en dragen meestal daar
van de duidelijke sporen.

Gietkunst, d. w. z. het „Ausnützen” van den 
gemodelleerde!) wasvorm vindt men slechts bij 
de wajang-lampen in vogelvorm en enkele 
vruchtvormen. In Nögara op Borneo komt ook 
open gietwerk voor.

De versiering van het Javaansche messingwerk 
bestaat dus hoofdzakelijk uit de later aange
brachte bewerking door het in bijtelen van orna
menten. Reliefversiering, waartoe de giettechniek 
zich bij uitstek leent, komt bijna niet voor.

Fraaie ciseleeringen weet echter de huidige 
Javaan nog te maken; echter zou het aspect van 
dit werk belangrijk winnen, indien aan het 
polijsten van het messing meer en betere zorg 
gewijd werd. De oudere stukken onderscheiden 
zich in dit opzicht belangrijk van de nieuwere.

Gietkunst nu is vooral op Sumatra nog te 
vinden. Allereerst de vele messingdoosjes met 
sterk Hindoeïstisch reliefornament, die in 
Soengei Poear gemaakt worden. Verder de als 
gietwerk zeer interessante imitaties van rijst
schuren enz. uit do Padangschc Bovenlanden, 
die in vlakke platen gegoten worden en dan 
tezamen gevoegd. Het artistiekste werk leveren 
echter de Batak’s, voor zoover de oude kunst 
onder hen nog bekend is. Als modeleormateriaal 
gebruiken zij hars met vet gekookt en de giet
vormen worden soms met uitvoerig ornament 
versierd, dat door het ietwat harde boetseer- 
materiaal een bizonder cachet krijgt. Bij het 
gieten wordt de geest (simangot) van

messing én ijzer, het pousseeren en drijven van 
metalen, het burijnwerk, het soldeeren en cise- 
leeren benevens kunstsmeedwerk in ijzer. Een 
belangrijke reeks van bewerkingen dus, dio de 
groote belangstelling der volken uit dit Hindoe- 
tijdperk voor metaalbewerking ten uitdrukking 
brengen. Ook het vinden van don makersnaam 
op een gedreven,gouden plaat door Dr. J. Brandes 
wijst daarop; hot is gemerkt met „si tnpu gëri ( ?), 
de meestersmid Gëri.

Brons. Het heeft langen tijd don schijn gehad, 
alsof de hoogstaande bronsgieterij der Hindoe’s 
verdwenen en het geelgieterswerk der huidige 
Javanen de voortzetting zou zijn. In dat geval 
zou het laatste een zwakke schaduw van het 
eerste zijn; het bronsmengsel van koper en tin 
is van edeler gehalte dan de messing-aUiage 
uit koper en zink bestaande. De bronskleur is 
reeds nobeler dan hot ietwat schrille messing en 
als gietspijs laat het brons zich beter gieten, 
het vloeit met een toevoegsel van zink in dunne 
lagen uit. Dunner en dus smaakvoller gietwerk 
is dus bij brons mogelijk.

Intusschen is tot voor eenige jaren nog brons 
door Javanen gegoten, hetgeen door den tinrijk- 
dom van Indië verklaarbaarder wordt.

In do collectie van Prof. A. Grubauer te 
Berliiu bevond zich schitterend bronsgietwerk,dat 
door hem in een pandjeshuis te Socrabaja gekocht 
was en wat stijl betrof, den zuiver-Javaanschen 
oorsprong bewees. Vaatwerk, dun gegoten en 
subliem van kleur, uiterst verzorgde, geciseleer
de versiering, een enkele rijstkom met wat 
drijfwerk vermooid. De presenteerbladen met 
open gegoten rand, aan de bovenzijde gelig van 
kleur, aan do onderzijde warm bruin, zoodat do 
maker ook de kunst van bronsbeitsen verstaan 
moet hebben. Aan de onderzijde van een rijst- 
kom is het jaartal 1887 negatief in Arabische 
cijfers gegoten, een prachtig dokument voor het 
latere bronsgieten op Java. Veel later rappor
teerde de resident van Pekalongan, dat de geel- 
gieters aldaar „roodkoper en tin in verhouding 
van 1 :1/3 smolten, eveneens dus bronsgietsel 
met hoog tingehalte.

Een tweede overblijfsel van de Hindoesche 
metaaltechniek is te vinden in de gong-vervaar
diging te Semarang. uitvoerig beschreven door 
Edw. Jacobson en"Mr. J. H. van Hasselt (Leiden 
1907). Het gietmateriaal bestaat uit 10 dln. 
koper en 3 dln. tin. De klokspijs wordt tot groote 
platte koeken gegoten, herhaald afgekoeld 
en opnieuw gesmolten. Is het juiste mengsel 
bereikt, dan wordt de gongspijs in den vorm 
gegoten en na zorgvuldig afkoelen in den ge- 
wenschen vorm gesmeed. Daarna volgt het 
afwerken en stemmen, wat de moeilijkste arbeid 
is. Door het drijven met den hamer van binnen- 
of buitenzijde weet de gongsmid den juisten 
toon te vinden. Een ploeg van werklieden onder 
leiding van den pandji met precies voorgeschre
ven werkzaamheden is voor deze gongvervaar- 
diging noodig. Opvallend is slechts daarbij, dat 
de genoemde schrijvers geen enkelen vorm van 
offers vermelden.

Van verder bronsgietsel buiten Java is weinig 
bekend. Slechts van het Matano-meer op Celebes 
zijn bronzen armbanden bekend. Natuurlijk kan 
nader, plaatselijk onderzoek in Indië belangrijke 
vondsten aan het daglicht brengen.

Koperen messing. Uitgebreider wordt het
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i van clen bestollor (papandthan) 
Naast het smeltvuur wordt oen

■of grootouders 
aangeroepen.
•zakje met offeranden neergozet. Bij kostbaar 
materiaal komen de gieters in het dorp van don 
besteller on wordt er, al naar do grootte der 
opdracht een hond of een varken geslacht. Deze 
Bataksche goelgieters maken (of liever), maakten 
tabakspijpen,lansversieringen, gropon en sieraden 
voor kleine messen, messingbeslag aan tasschon, 
handvatsels voor stokken, kalk- on tabaks- 
doozen, sirihstampers, armbanden en vinger
ringen, veelal met traditie motie ven versierd, 
waaronder de leeuw, de hagedis en do hond eone 
belangrijke plaats innemen, 
wisten deze Batak’s meesterlijk werk te doen. 
In do collectie van Prof. A. Grubauer te Berlijn 
komt bijv. een tabakspijp van 1.30 M. lengte 
voor, een alleszins respektabel staal van geel- 
gieterij. Volledigheidshalve zij nog het in vullen 
met gala, zwarte hars op messing vermeld. 
Het koperslagerswerk, dat vooral op Java 
voorkomt, is meestal van zeer ondergeschikten 
aard. Allerlei voorwerpen van huishoudelijken 
aard worden ernaar vervaardigd. Het drijven 
van koperen voorwerpen uit één stuk komt 
alleen onder de oudere exemplaren voor; bij jon
gere bestaan ze uit verschillende deelen, die 
door soldeeren saamgevoegd worden. Interes
sant worden sommige door het laten staan der 
hamerslagen, die glinsterende cirkels in het 
koper achterlaten. Technisch mooier zijn do 
bekende tjanting’s voor het batikken en de tjap'3 
voor het drukken met was. Mot zeer bizondore

door hun bovonnatuurlijke krachten het wapen 
als weermiddel wisten te verhoogen. Nog geniet 
do wapensmid als kjahi op Java zekere onder
scheiding.

Ook bij primitieve volken komt de 
doering van den smid voor. Omstreeks 1865 
vormden do smedon op hot eiland Doréh bij 
N.-Guinea een eigen kaste. Deze namen leerlingen 
aan, die een zeker toovermiddel moesten inne
men en zich verplichten om geen varkensvleesch 
te eten. l)

Ook van Midden-Borneo wordt vermeld, 
dat do smid van beroep als iets bizonders wordt 
aangezien en door een smidsgeest (to temme) 
bezield. Als lokmiddel voor de geesten bewaren 
zij in hun smidse eenige oude kralen.

Veel gereedschap bezit zoo’n primitieve 
smid niet. Finch vermeldt van Doréh een steen 
als aambeeld, eon hamer (vermoedelijk ook van 
steen) en een blaasbalg. De laatste bestaat 
uit de bekende, bamboezen vorm. Met de ont
wikkeling der techniek stijgt het getal der ge
reedschappen. Het steenen aambeeld wordt 
van ijzer, eveneens de hamers van verschillende 
gedaante. Verder schroefbank, vijlen, tangen 
en schroevendraaiers. Ook de blaasbalg ver
andert van vorm. In Kedoe bestaat deze bijv. 
uit een kist met een Iade. In de lengte van de 
kist loopt een zuiger op en neer, terwijl onder 
aan een dor zijvlakken twee gaten zijn aange
bracht, die met een lade gemeenschap hebben, 
welke goed gesloten is en in het midden een 
opening heeft, waarin oen ijzer n buis gelaten 
is, die in den oven uitloopt. Voor de opening 
van dezo buis is in do lade een klep geplaatst, 
die zich op on neer beweegt, al naar de zuiger 
wind inlaat of dien uitdrijft, en zoodoende in 
den oven dringt. 2)

Kunstsmeedwerk is onder dit vele smidswerk 
weinig te vinden. Enkele plaatsen zijn ver
maard geworden door hot smeden van goede 
klingen, wat geenszins daaronder ressorteert. 
Zoo bijv. enkele Dajak-stammen, die boven
dien de mandau's versieren met ingedreven, 
gouden stiften en k jour versieringen aan het 
uiteinde van don kling. Smeedwerk in hoogeren 
zin is echter ijzer in het vuur kunstig gevormd 
en de bovengenoemde geslachtsmotieven zijn 
door uithakken en vijlen ontstaan. Geen eigenlek 
smeedwerk dusl

Java on Bali, ook wapensmeden op Sumatra 
en NÖgara op Bornoo geven heusche smeedkunst 
te zien. Allereerst kunstige pinangscha^cn, 
in het vuur gesmeed on dikwijls met wajang- 
koppen vormooid. Wapons, waarvan de klingen 
rijkolijk mot ingodreven goud, zilver of soewasa 
versierd zyn (goïncrusteerd). Zeer fraaie stuk
ken zijn onder dezo moestal oude exemplaren, 
die geenszins b\j go'fde, Europeesche smeedkunst 
behoeven achter to staan. Volgen de vele kris
sen m.t pamor versierd, hetgeen abusievelijk 
damasceoren genoemd wordt. Deze kunstige 
techniek is oon voortzetting van de oude krissen 
van Madjapahit. Hior word het lemmet ver
levendigd, doordat zuiver ijzer met minder 
zuiver ijzer door smeden vereenigd werd en
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zorg zijn vooral de laatste gemaakt. Gesoldeerd 
wordt met klokspijs en drek van sawah-slangen.

IJ ze r. Dit metaal komt in meerdere of minde- 
hooveelheden over nagenoeg den goheelen Ar
chipel voor. Allereerst op het eiland Karimata 
(W.kust. Borneo), waar langen tijd een goede 
ijzermijn was,en in de omgeving van het Matano- 
meer op Oelobes. Verder komt ijzererts voor op 
Sumatra, Borneo, Banka, Biiliton, Timor on 
andere,'kleine eilanden. De inlandscho ontginning 
beperkte zich op enkele uitzonderingen na tot 
Oelobes on Borneo. Eevenals men bij hot koper 
do hior en daar voorkomende koporortsen in den 
bodem liet ruston en liever gebruik maakte van 
hot ingovoordo, Japansche koper, verkoos de 
inlander ook hier het ingevoerde, Europeesclio 
materiaal boven het onzuivere, eigen ijzer en 
behielp zich mot hot laatste, waar hot oersto 
niet te krijgen was.

Do grofsmid komt eveneens in vrijwel den go- 
hcolon Archipel voor en smeedt waponsenmesson, 
soms ook landbouwwerktuigen en een volk moot 
al zeer onontwikkeld zijn, zoo do ijzorbowerking 
er ontbreekt. Hot feit, dat onder zijn bandon het 
boste wapentuig, het gosmeedo wapen ontstaat, 
geeft hem ook in Indië bizondor aanzien. Voor 
Java voert Bouffaer een interessant gegeven 
uit 1768 aan. In een Ohoribonsch wotboek 
worden koperslagers en goud- on zilversmeden, 
minderwaardige lui, als getuigen gewraakt;niet 
ochtor do ijzorsmid, do pandt. Daar zelfs goud- on 
zilvorsmedon, boworkers van edolo motalen, aan 
elk hof gezien, als getuigen minderwaardig zijn, 
is hot vermoodelijk niet het materiaal, dat don 
smid tot pandt stempelt, moer het feit, dat hij 
do vervaardiger van wapons is. Evenals in 
Europa komen ook in Indië legenden voor mot 
wapensmedon als mythologische figuren, dio

1) Otto Finch, Nou-Guinea u. s. Bowoliner. 
Bremen 1865, blz. 113.

-) Mr. J. A. v. d. Olijs, Catalogus Batavia, 
4o druk, 1885 blz. 88.
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Ook bij liet vervaardigen dezer krissen moe
ten offers den arbeid wijden. In togenstolling 
met de even oude gongfabricatie is bier een 
ingewikkeld ceremonieel voorgeschreven-, dat 
echter veel meer aan het Animisme herinnert 
dan aan de hooger staande Hindoe-kultuur. 
Deze offers moeten dienen om do goede geesten 
te bewegen de wapens te bezielen on op don dag, 
waarop de vervaardiging aan vangt, worden 
allerlei spijzen en bloemen gereedgezet, waarvan 
enkele deelen het te makon wapen moeten 
symboliseereo.

Hoewel de kunst van het pamor hoofdzakelijk 
op krissen voorkomt, wordt het ook voor andere 
wapens als staatsielansen, zwaarden en dolken 
toegepast. Wordt geen meteoorijzer bij het men
gen gebruikt, dan heet dit werk pamor pëson of 
p. sanaq, immers zijn hierbij twee soorten van 
ijzer gemengd, behoort dus ook onder de pamor- 
groep. Hot materiaal voor bet nikkel-paraor 
op Java wordt hoofdzakelijk geleverd door een 
reusachtig meteoriet blok, dat in den Kraton 
te Solo bewaard wordt. Bij do krissen buiten Java 
wordt ingevoerd meteoorijzer uit Loewoe op 
Celebes gebruikt. Dit is rijker aan nikkelgebalte 
dan het Javaansche en dit pamor onderscheidt 
zich dan ook door blankere lijnspelingen. Als 
reeds hierboven gezegd, zijn deze wapens — 
ook de Balineescbe — zorgvuldig gepolijst en 
vormen aldus een tegenstelling met de oudere 
pamor-wapens van Java, die de ijzeren men
geling toonen, zooals deze uit het vuur gekomen 
is en het moet erkend worden, dat deze intiemer 
aandoen, voor den kunstkenner van meer 
waarde zijn dan de veelal geraffineerde wapens 
van elders. Zij, die beproefd hebben zuiver 
nikkel, dat de tegenstelling met staal nog grooter 
gemaakt zou hebben, op Java in te voeren, 
handelden daarmee in strijd met de goede, 
Javanscbe traditie, die meer kunstzin toont dan 
menig blanke vermoedt. Onder de pawior-wapens 
buiten Java verdient een Torad ja-zwaard in 
het Rolt. Museum (Nr. 1669) vermelding, 
dat uitvoerig pamor-werk,echter zonder meteoor 
ijzer, vertoont. Verder het dito werk in hotvroegere 
ijzercentrum Nögara op Bornco, waar met 
meteoorijzer uit Loewoe een ragfijn pamor 
vervaardigd werd, dat men zelfs op goweerloopen 
wist aan te brengen.

Den eerbied van het aloude ijzer vindt men op 
Java typische uitgedrukt in pronkwapens met 
zwartgebeitst staal on uitvoerig ornament van 
geïncrusteerd goud of soewusa, waaruit schitte
rende werkstukken zijn ontstaan.

Dezelfde — voor ons wellicht zonderlinge 
voreeniging — vindt men ook op Balincesche 
wapens en op sieraden. Hier komt ook nog 
een meesterlijk gemodelleerde gordelhaak van 
daan, een mooi staal van ijzergietwerk, dat 
weer aan het oude tijdperk der Hindoc’s her
innert, hoewel het geensins on mogelijk is, dat 
ook nog op Java stalen van ijzergietwerk te vin
den zullen zijn.

Ook bij de Batak’s komen ijzeren sieraden 
als armbanden voor, ijzeren voetringen onder 
de Kajan-vrouwen.

Andere mot alen. Het gebruik van tin komt 
natuurlijk op de tin-eilanden Banka en Billiton 
voor. Overbekend zijn do tinnen sigaren bussen 
door Ohineezen gemaakt, meestal fraai afge
werkt en versierd. Sporadisch komt op Midden-

waardoor in hot smeedwerk een eigenaardige 
speling van lijnen ontstond. Het mengen van 
zacht en hard materiaal is daarvoor noodig en 
daar onder de Javanen door hun gebrekkige 
ijzerbereiding zuiver ijzer minder voorkwam, 
is het begrijpelijk, dat de Javanen in 1597 (zie 
het gegeven van Rouffaer) mot gretigheid het 
ijzerwerk van het verbrande, Hollandsche schip 
verzamelden. Niet rehter, omdat ijzer schaarsch 
was, doch wel, omdat het meer zuivere, Euro- 
peeschc materiaal voor de inlanders groote 
waarde had.

Dit smeden van zuiver en onzuiver ijzer komt 
veelvuldig bij Javaansche krissen voor en deze 
zijn bij do bevolking bemind, omdat het aspect 
dezer krissen zoo antiek doet.

Wat nu hier in den Hindoe-tijd wellicht on
bewust geschiedde, werd in lateren tijd opzet
telijk gedaan. Men smeedde een aantal stalen 
reepen en een aantal van het weekere meteoor
ijzer. Bijv. tusschen drie reepen staal worden 
twee reepen meteoorijzer gelegd, roodgloeiend 
verhit en door smeden vereenigd. Als de ver
menging op de gewenschte maat uitgesmeed 
is, wordt deze opnieuw gegloeid, in twee helften 
geslagen en saamgesmeed. Deze bewerking 
herhaalt zich tot een staaf ontstaan is, die uit 
55 Jagen staal en meteoorijzer bestaat. Dit 
aantal richt zich naar het patroon, dat de 
krissmid wil vervaardigen. Ook de verdere 
bewerking! Door het draaien van den gloeien - 
den staaf weet hij de lagen ijzer in verschillende 
richting te brengen. Soms slaat hij op regelmatig 
aangehouden plaatsen gaten in den staaf en bij 
het smeden vlooit het weeke meteoorijzer in 
deze openingen en vormt een bloempatroon. 
Met allerlei kunstgrepen, bijv. het aantal me- 
taallagen en do verhouding van staal tot mete
oorijzer, het draaien der lagen en het maken 
van openingen kunnen tallooze patronen ont
staan, die duidelijk zichtbaar worden, als het 
smeedwerk ingewreven wordt met een mengsel 
van citroensap en arsenicum. Bij deze bewerking 
wordt het staal zwart, terwijl het nikkelhou- 
dend meteoorijzer blank blijft. In het zwarte 
fond krijgt men de teere schakeeringen te zien 
van het ietwat blanker meteoorijzer, ontstaan 
door het mengen der beide metalen, hetgeen 
zeer juist in den Javaansche naam pamor (van 
wor= mengen) is uitgedrukt. In bizonder opzicht 
blijft een deel der Javaansche paraor-krissen 
aan het antieke voorbeeld getrouw. De opper
vlakte wordt niet glad gemaakt, niet gepolijst 
zooals bijv. de krissen van Baii en die der Buiten
bezittingen. Het lemmet blijft ietwat grof, dat 
toch niet onaangenaam aandoet, het wordt 
kernig erdoor, echt smidswerk van hooger allooi.

Natuurlijk richt zich de keuze van het pamor- 
patroon naar de plaats van herkomst, terwijl 
ook beweerd wordt, dat het eertijds de ge
woonte van den krissensmid was, zijn werk 
kenteekenen te geven. De oude herkomst en 
do vele patronen, die op voor Jecken raadsel
achtige wijze ontstaan, omgeven die pamor- 
patronen met allerlei bijgeloovig bij werk, dat 
in Javaansche geschriften over krissen en 
pamor vastgelegd is. Bizondere patronen bren
gen den drager geluk en kunnen het welslagen 

zijn ondernemingen verzekeren. In de 
sprookjeswereld leven zelfs beroemde krissen 
voort, die zelfstandig optraden.
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Java een tinnen vrouwenkam voor. Grooter 
tingebruik geeft Timor to zien, waar gogoten 
spijkers van dit materiaal de porkamenten 
versieringen van patroontasschen vasthouden. 
Eveneens als gegoten sierwerk kleine ornamon- 
tjes om do koorden van sirihtasschon te om
vatten. Ook elders in den Timor-grocp komt 
tingebruik voor. Lood daarentegen als mate
riaal voor oorhangors op Ankola onder de Ba- 
tak’s.

Goud en zilver. Het werk van den këma- 
tan, Jav. van mas = goud, van don goud- en 
zilversmid ia Indië kan over het algemeen 
niet op bizondere waardeering bogea. Hot 
twijfelachtig gehalte aan zuiver edel metaal 
is volkomen in strijd met onze inzi hten be
treffende kostbare voorwerpen en heel veel 
dingen schrikken af door hun gebrek aan massi
viteit. Er is veel, dat niet meer dan goud- of 
zilverblik is; dit nu is reeds bij het edel metaal
werk der Hindoe’s 'te vinden. Geenszins staat 
dan ook deze groep in technisch of artistiek 
belang op de hoogte van het ijzeren wapentuig I 
Toch zijn er wel belangrijke feiten te vinden, 
mits men begrijpe, dat de Oostersche opvatting 
in velerlei van de onze verschilt.

Dit edel metaalwerk komt vrij algemeen in 
den Archipel voor, concentreert zich op enkele 
plaatsen, zoo bijv. in Palembang en Padang, 
op Java o.a. in Toeban, Kediri, Grisee, Soe- 
rabaja, Solo, Djokja en Madoera, op Flores, 
Daoe bij Roti, Kisar en Loeang. Op deze Ooste
lijke eilanden veel gietwerk in edel metaal. 
De werklieden van bovengenoemde deelen 
gaan veelal met hun voortbrengselen elders 
ter markt, verkooper* en koopen weer goud 
en zilver ter omsmolting.

Hun werktuigmateriaal onderscheidt zich 
niet veel van het Europeesche, afgezien van 
den anderen blaasbalgvorm en ook do bewerking 
levert geen afwijkende verschillen. In hoogo 
mate karakteristiek is echter, dat de inlander 
in het algemeen bizondere waarde hecht aan 
de schoonheid dor metaalkleur. Terwijl wij 
er don voorkeur aan geven, edel metaal in 
zoo zuiver mogelijken vorm to bezitten, ver
mengt do inlander zijn goud en zilver met an- 
dore metalen om do klcurschoonheid to ver- 
hoogen. Dit is reeds door Rumphius opgemerkt, 
waar hij schrijft: „Dit suasso is bij do Javanen 
in grooter waarde dan onkel gout en hunne 
Keizer do Sussuhunan draagt hot meer dan 
’t gout.” Vorder, eveneens door Rouffaer geci
teerd: „Daarom draagon do Malijors on Makas- 
saren ’t zelve zoo georn aan hunne krissen, on 
aan hunne wapenen, houdende zich daar door 
in den oorlog gelukkiger.” Rumphius vermeldt 
ook do normale legoering van hot soewasa. 
„Men neemt fyn gout van 23 of 24 karaat, on 
fijn koper golijk hot Japanscho is, ieder even 
voel en dat smelt mon ’t zaamon; als men meer 
gout neemt, zoo wordt het suassa donkergeel 

zoo mooi niet.” Allerlei mengsels bestaan er. 
Atjèh gebruikt volgons 
Rumphius geeft voor het Javaansche soexoasa 
behalve koper en zilver ook fijn brons en wat 
lood op. Zilver wordt eveneens gelogeerd. Be
schouwt men veel Indisch metaalwork opmerk
zamer, dan blijkt alras, hoe ginds inderdaad 
klourkunst in metaal is bereikt, dio do onzo 
geenszins kent. Met hetzelfde dool wordt ook

het goud gebeitst, wat vooral op Atjèh voor
komt, maar zelfs op Flores nog to vinden is. 
Ook zilver wordt goboitst. In drijfwerk is de 
oude traditio nog te vindon. Vooral JBaJi kent 
dio kloeke, gedreven zilveren schotels on bekors, 
edel van vorm, van goud met haast klassieke 
lijnen. Evonzoo kunnen Atjèh en Zuid-Celebes 
fraai drijfwerk vertoonen. Filigrainwerk komt 
o.a. op Celebes, Java, Atjèh en vooral in do 
Padangsche Bovenlanden voor. Van edel metaal 
wordt een typisch gebruik gemaakt en voor de 
Batak’s <118 volgt beschroven: „Deze band, een 
mooi stuk smeedwerk, is belegd met reeksen 
steeds kleiner wordende kogeltjes, dawa-dawa 
geheeten, omdat zij op de korrels van dawa, 
een graansoort, gelijken. Men krijgt de korrels 
van verschillende grootte door hot goud of 
zilver te smelten in een kolenvuur, waaronder 
kedep ligt, het tweede vliesje van de rijstkorrel, 
dat vettig is en waarop het gesmolten metaal 
zich verdeelt als kwikzilver. Daarna worden de 
korrels stuk voor stuk op den ring gesoldeerd.” 
Met dit kogeltjes-werk weet vooral de Atjèher 
mooie dingen te maken; hij noemt het böh 
eungköt, vischkuit. Verder komt het ook op 
Zuid-Celebes, minder op Java voor. Atjèh kent 
ook het émailleeren en wel het émail champ- 
levé en het émail cloisonné. Op zilver en mes
sing wordt dit procédé ook in Soengei Poear en 
sporadisch ook op Java toegepast en onlangs 
vestigde,J. W. van Nouhuys er de aandacht op, 
dat het niëllo-werk, het onder toevoeging van 
zwavel samensmelten van lood, zilver en koper 
eveneens in Indië voorkomt en wel op voot- 
worpen van Sumatra en Celebes. Tot slot zij 
volledigheidshalve het samengebruiken van 
edele en onedele metalen vermeld; messing en 
zilver, koper en zilver, messing en soewasa, 
ijzer en goud of soewasa komen voor, altemaal 
bewijzen voor de inlandsche opvatting, dat 
niet de kostbaarheid van het metaal hoofdzaak 
is, doch do schoonhoid van het werkstuk.

J. A. L.
Literatuur'. J. A. Loebèr Jr. Techniek en 

Sierkunst in den Ind. Archipel. VIII. Hout
snijwerk on metaalbewerking. Uitg. Kol. Ind.
1916 en Bibliografie d. literatuur over Inst. 
Kunstnijverheid. Verder in Nederl.-Indië, Oud 
on Nieuw, 1916: Het vervaardigen v. krissen; 
Een Jav. handschrift van pa mor-motieven; 
Mr. J. G. Huyser, Ornamont v. Ind. Koperwerk;
1917 J. W. v. Nouhuys, Iets over metaalbe
werking i. d. Ind. Archipel.

METAMANI. Rivier in Nieuw-Guinea. Zij valt 
in zee op do Z.W.-kust van den z.g. Vogelkop. 
Zij heoft oen breedo monding, eigonlijk een baai. 
Do Z.-lijke punt daarvan is kaap Waim, de 
N.-lijko kaap Roer. Eerstgenoemde kaap is met 
haar hoog goboomto van verre zichtbaar. Op 
sommige kaarten wordt zij ton onrechto genaamd 
kaap „Sabra”. Op den N.-lijkon oovor der baai 
monden ook uit do Kais (zie aldaar), Roer en 
Dafoor. Een bank vóór de monding bemoeilijkt 
hot binnen varen, doch spoedig daarna vermeer- 
dort de diepte der geul tot 6 vadem, welko diopto 
nog grooter wordt in de eigenlijko Motamani. Do 
oevers zijn laag on begroeid met vhizophoren; 
eorst hoogerop zijn do oevers bewoond.
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*) Jaarvorslag Mus. Rotterdam, 1904, blz. 28.
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cUe vcrmocdolijk ook racer naar hot Westen 
voorkomt (Java, Sumatra) en ongestokoldo 
bladeren heeft. M. sylveslre, een algemoene soort 
op Ccram, wordt zeer hoog en levert oen rood- 
achtigo sago .

MEUKÉ*', Landschap van de onderafdeeling 
Tapafr Toean, afdeeling Westkust van Atjèh, zich 
uitstrekkend langs de kust van den Goenóng 
Kliët (grens Lbo* Pawöh-Zuid) tot aan do Gan- 
tiëng Pëloemat (grens Laböhan Adji). Naar hot 
N.O. is in het woeste gebergte, dat hot scheidt 
van Gajö Loeös, geen grens bepaald. De grootte 
kan dus slechts worden geschat op ^ 353 K.M2. 
Het zielental is ruim 5000, waaronder 1054 gere
gistreerde mannen. De Kroeëng Meuké^deeenigo 
rivier van boteekenis, is onbevaarbaar. Een 5 M. 
breede verharde weg loopt dwars door het land
schap van den Goenöng Kliët af naar de Gantiëng 
Pëloemat. De bevolking leeft van land- en tuin
bouw. Nagenoeg elke gampöng heeft een eigen lei
ding tot bewatering der rijstvelden, en overal treft 
men tuinen met rubber, kapok, peper, note- 
muskaat, klappers en nilaru. De producten wor
den per praoe vervoerd naar Tapa6, Toean en 
aldaar verhandeld. Langs de kust wordt gevischt 
met poekats (sleepnetten). Veeteelt en jacht zijn 
van geen beteekenis. Hoewel tegenwoordig 
overwegend Atjèhsch, heeft Meukéfr, evenals do 
Maleisehe staatjes, een tweehoofdig bestuur. 
De beide landschapshoofden, Teukoe Radja 
Tjoet en Dato*- Bagi galar Teukoe di Goenóng, 
wier korte verklaring dd. 23 Juni 1913 werd 
goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv.ts besluit 
van 30 Oct. d.a.v., voeren het bestuur echter 
niet gezamenlijk. Elk heeft zijn eigen gebied, 
waarin do ander niets heeft te zeggen. K' udó 
Mouké^, do twistappel tusschen beiden, staat 
rechtstreeks onder den Sjahbandar, die beiden 
landschapshoofden gehoorzaamheid is verschul
digd. Zie: Bijdragen t.d. T.-, L,- en V.k. van 
N.-I., Deel 09 (1914) bl. 448.

MEULABOH. I. Administratieve naam oencr 
tot de afdeeling Westkust van Atjèh behooren - 
de onderafdeeling, omvattend de landschappen 
Wojla, Boebön, Lhöfr-Boebön, Kawaj XVI 
(Meulaböh), Seunagan, Tripa, Seuneu *am, 
Beutöng, Toengköb en Pameuë, met totaal 
12.633 geregistreerde mannen (uit. J915), staan
de onder den assistent-resident-afdeolingschof, 
bijgestaan door een controleur. Zio Ind. Stb. 
1914 no. 87.

II. Naam, waarmee het landschap Ka
waj XVI ook wel wordt aangeduid. Zio al
daar.

III. Standplaats van den assistent-residont, 
chef der gelijknamige onderafdeeling, door 
Atjèhors ook wel Neulaböh, door Minangka- 
bauers Nalaboeah, en door ons vroeger Ana- 
laboe gehcelon. Ze ligt binnen het landschap 
Kawaj XVI aan den rechteroever der Kooala 
Tjangköj [W. (gegraven) monding der Mou- 
reubörivier] en ten Z. daarvan langs zee, aan 
de O.zijde der landtong, welke de baai van Mou- 
laböli naar het W. begrenst. Het N. gedeelte 
wordt ingenomen door de keudè of handels
wijk met eeno gemengde bevolking van 
hers, Aneu^djamèë (zie Kawaj XVI), Maleiers 
van Baroes enz. en Chineezcn. Ten Z. daarvan 
ligt dó göu'Vornementsvestiging met kantoren 
en woningen van bestuurs- en rechorcheambto- 
naren en hel militaire kampement. De handel

METEHOETOEI. Zie MUZIEK en MUZIEK
INSTRUMENTEN.

■ METEOROLOGIE. Zie OBSERVATORIUM 
• / (KONINKLIJK MAGNETISCH en METEORO- 

- ' ‘ LOGISCH).
METHODIST EPISCOPAL CHURCH. Deze in 

Amerika gevestigde Kerk verricht sedert ge- 
ruimen tijd zendingswerk te Singapore.-. Daar
door kwam zij in aanraking mëF Chineezen 
uit do Nederlandsche koloniën en dit gaf aan
leiding tot uitbreiding van haar werk ook op 
Ncd. gebied (Sumatra’s Oostkust en enkele 
havenplaatsen op Java). Zie verder ZENDING 
(Protestantsche).

METHYLSALICYLAAT. Welriekende vloei
stof, die het hoofd bestanddeel van sommige 
vluchtige oliën uitmaakt, o. a. van de m i n j a k 
gondapoera uit Java en de w inter- 
groen o i 1 uit Canada, beide uit de bladeren 
van Gaultheri«soorten gedestilleerd. De Gaul- 
theria-olie, resp. het methylsalicylaat, dient 
als geneesmiddel en parfum en kan omgezet 
worden in zuiver salicylzuur. Dergclijke oliën 
zijn in het plantenrijk zeer verspreid en schijnen 
deels eerst door splitsing van een reukeloos 
glukosied te ontstaan. Lijsten van methylsali- 
cylaat-bevattende Indische planten zijn gegeven 
door Dr. P. Van Romburgh in de Verslagen 
van ’s Iands Plantentuin te Buitenzorg over 
1896 en 18977-----------

^METROSIDEROS VERA Ndz. Fam. Myr- 
taceae. NéUir~(MAL. mol.). Hooge boom van Ce- 
lebes en het Oosten van den Archipel, levert een 
houtsoort, die een bijzondere reputatie heeft 
als buitengewoon goed bestand tegen den paal
worm, en daarom in zeewater voor allerlei doel
einden te gebruiken is. Het hout laat zich echter 
uiterst moeilijk bewerken, daar het zeer hard 
is. In de Minahasa schijnt het echter bij huis
houw en voor grootë bruggen wel gebruikt te 
worden. De afschilferende schors is een bekend 
inlandsch geneesmiddel.

METROXYLON. Roembija, Pohonsagoe(MAL.), 
Rësoela, Karasoela, Kërsoela, Krësoela, Rëmboe- 
loeng, Trëmboeloen (Jav.), Kiraj (soend.). Plan
tengeslacht der Palmen met een vrij groot aantal 
soorten in den geheelen Indischen Archipel, 
vooral in het Oosten, waar ze plaatselijk zoo 
veelvuldig optreden, dat ze bosschon vormen. 
.Ze maken een stam, al of niet gestekeld, terwijl 
de gevinde bladeren bij sommige soorten go- 
stekeld, bij andere ongestekold zijn. Nadat zo 
een bepaalden leeftijd hebben bereikt, gaan de 
planten uit den top een groote bloompluim 
maken, die vrucht zet, waarna de plant af
sterft. De meeste soorten groeien bij voorkeur 
in de heete vlakte op moerassige plaatsen. Hun 
voornaamste nut ligt in het zetmeeJgehalio 
van den stam (zie SAGO). Verder levort de 
top van de plant palmiet, van de jonge blade
ren maakt men vlechtwerk en van de volwassen 
bladeren atap en kadjang-matten. In de Mo
lukken nemen do forsche bladstelen bij den 
huishouw do plaats in van bamboe. De schil 
van do stelen is het materiaal voor do zg. Bui
ten zorg6che matten. De soorten van Metroxylon 
;zgn nog onvoldoende bekend. Voor de meest 
bekende, beste soorten gaan door M. Rurnphi, 
de Sagoe toeni van de Molukken met gestokeldo 
bladeren. Ook M. Sagus, de Sago përampoean 
der Molukken, i3 een van de bekende soorten,
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to Meulaböh is vrij levendig: er is uit voer van 
copra, boscliproducten en peper, vooral naar 
Penang, vanwaar lijnwaden, aardewerk en 
kramerijon daarvoor in ruil worden gezonden. 
De baai van Meulaböh is zeer ruim, maar ligt 
open voor Z.W. winden. Toch is do verbinding 
met den wal maar hoogst zelden verbroken. 
Landwegen verbinden Meulaböh met Kocala 
Bèë aan do Midden-Wöjla, met Langö aan do 
Bovcn-Mcureubö en met Beneden-Seunagan, 
Tadö en Tripar.

Zie Bijdragen t. d. T., L. en Vlk. v. N.-I. 
Deel 55 (1903) blz, 213.Afë&G

MEUNASAH, d. i. dorpsbcdeh'uis; zie A- 
TJÈHERS, 3 (Dl. I, blz. 92) en MOSKEE, B.

MEURA*oA. Een tot de onderafdeeling Oelèë, 
Lheuö van de afdeeling Groot-Atjèh behoorend 
oelèëbalangsehap, eigenlijk een groote moekim, 
die oorspronkelijk deel uitmaakte van do sagi 
XXV, met (uit. 1915) 549 geregistreerde man
nen. Het hoofd van Meuraftsa had vroeger ook 
gezag over de VI Moekims, maar T. Nanta 
Seutia wist daar de baas te worden en te blij
ven, in weerwil van de lang voortgezetto pro
testen van „T. Nè*- Radja Moeda Seutia”. Ge
zegde ambtstitel stempelde het hoofd van 
Meura^sa tot grootvader (nèft) van Atjèh’s vorst. 
Het was in het gebied van Meura^sa, iets beoosten 
het tegenwoordige Oelèë Lheuë, dat do lc ex
peditie in April 1873 landde. De wereldwijze 
Atjèhers daar schenen geneigd hulp en voor
lichting te geven, maar op T. Nè^’s pogingen 
tot toenadering werd niet ingegaan. Ook tijdens 
de 2c expeditie was T. Nè*- de eerste om zich te 
onderwerpen, en bij de verdere actie tegen den 
dalam werden belangrijke aanwijzingen van 
hem ontvangen. Naar zijn raad om, nadat do 
dalam gevallen was, niet to gaan stilzitten, 
maar door te ageeren, werd jammer genoeg 
niet geluisterd. Hij werd begiftigd met den Ned. 
Leeuw, maakte van 1901 op 1902 de pelgrims
reis naar Mekka en kwam in 1910 te overlijden. 
Thans staat aan het hoofd Tcukoe Tcungöh, 
voerende ook weer den ambtstitel Nè*" Radja 
Moeda Seutia en genietende eene Gouv. bezol
diging groot / 1200 ’s jaars. In de balè van 
T. Ne*- werd den 31en Dec. 1907 de eerste 
At jèhsche volksschool geopend. Nog dient melding 
gemaakt van do fraaio met snijwerk versierde 
woningen in gampong Blang, en van de in do 
gampongs Pi en Blang Oo beoefende goud
smeedkunst. Binnen liet gebied van Meurafrsa 
ligt Oelèë Lheuë. Zie aldaar.

MEUREUDOE. I. Administratieve naam conor 
tot do afdeeling Noordkust van Atjóh bohoo- 
rendo, in 1914 geschapen onderafdeeling, om
vattend do landschappen Moureudoe, Triöng 
Gadéng, Peudoeë, Pangwa en Panté Radja, 
met totaal 7220 geregistreerde Atjèhers (uit. 
1915). Van Dec. 1901 tot 1914 maakte dit 
gebied deel uit van do onderafdeeling Pidiö 
(sinds 1914 herdoopt in Sigli). Chef van do 
onderafdeeling is een Civiel Gezaghebber. Zie 
Ind. Stb. 1914 no. 87.

II. Een landschap van de gelijknamige on- 
dorafdeeling. Het beslaat ^ 480 K.M.a, waar- 

-|- 00 bebouwd, en heeft ^ 12.000 zielen, 
4019 geregistoerdo mannon (uit. 1915).

De Kroeëng Beuratjan scheidt het landschap 
in hot W. van PangWa, do Kroeëng Oelim in 
het O. van Samalanga (onderafdeeling Bircuën). 
Het met oerwoud bedekte gebergte in hot Z. 
gaat ^ 20 K.M. van do kust over in mot jong 
bosch en alang-alang begroeid heuvelland, dat, 
steeds dalend, tusschen de Beuratjan-, Mcureu- 
doe- en Oelimriviercn vooruitdringt om ^ 5 
K.M. van do kust over te gaan in een vrucht
baar, geheel tot sawahs ontgonnen laagland, 
waarin zich langs die rivieren de groote gam- 
pöngcomplexcn uitstrekken. Gezegde rivieren 
zijn bij vloed tot hoogstens 1/2 uur van hare 
mondingen voor stoombarkassen en tongkangs 
en tot 1 uur voor djalö’s bevaarbaar. Zij 
kunnen zwaar bandjiren en zetten dan de 
gampongs
water. Uit de Beuratjan- en Meurcudoerivie- 
ren wordt de geheele vlakte geirrigeerd middels 
leidingen, waarvan de voornaamste is die, 
welke beginnend ten Z. van Seunong, het water 
van do Kr. Meureudoe Oostwaarts brengt tot 
bij Oelim, en naar het Noorden tot aan het 
strand. Het landschap telt twaalf districten, 
elk onder een olèëbalang tjoet of oelèëbalang 
doeablaïh; dan een wakeuëh-gebied onder de 
afstammelingen van wijlen Teungkoe di Panté 
Glima; en eindelijk een rechtstreeksch gebied 
van het opperste landschapshoofd: den T. Tjhi* 
wien de oelèëbalang doeablaïh ondergeschikt 
zijn. Eigenaardig is de oude regeling van de 
opvolgers dor tjhifts: De familie uit twee takken 
bestaande, volgden de vertegenwoordigers dier 
takken elkaar beurtelings in het oelèëbalang- 
schap op. Terwijl het hoofd van den eenen tak 
oelèëbalang was en „tjhi*” heette, was de 
vertegenwoordiger van den anderen tak troon
opvolger, als hoedanig hij als „moeda” werd 
betiteld. In werk en inkomsten had ook de 
Moeda zijn aandeel, en voor de buitenwereld 
waren Tjhi* en Moeda één. De bevolking bestaat 
van rijstbouw. Uitvoer van rijst heeft plaats. 
De pepercultuur levert tegenwoordig niet meer 
dan 1000 pikols op. Aan pinang wordt uitge
voerd ;j- 3000 pikol, copra ^ 1000 pikol. De 
veestapel telt ^ 3000 runderen, ^ 300 kar
bouwen, en verder geiten en schapen. De vrou
wen vlechten lig- en zitmatten, waarvan er 
jaarlijks ^ 3000 stuks worden uitgevoerd. 
Hot landschap wordt W.-O. gesneden, ten eerste 
door de Atjèhtrambaan, waarin naast de tram- 
overgangen over de diverso rivieren, ook ijzeren 
loopbruggen met planken dok voor voetgan- 

.gers zijn aangebracht. In do tweede plaats, iets 
Zuidolijkcr, door do groote heirbaan Sigli- 
Samalanga, met groote stcenen bruggen bij 
Meusougit Beuratjan over do Beuratjan en bij 
Geuntong over de Meureudoerivier. Van 2 tot 3 
M. breedo oolonnewcgon en tal van vootpaden 
eomplotcoron het ruim voldoende wegennet.

III. Standplaats van den Oivielgezaghebbor 
der golijknamigo onderafdeeling, gelegen bin
nen het landschap Moureudoe, nabij het kruis
punt van Kroeëng Meureudoo on Atjèhtram- 
baan. Er ligt militaire bezetting. Via de keudè, 
staande onder eon sabanda, goholpen door 
haria on een toehapeuët, wordon jaarlijks uit- 
gevoord: ^ 1000 pikol peper, 3000 pikol pi
nang, 1000 pikol copra, 3000 matton, 100 hui
den enz. er ii gevoerd voor -j- / 15.000 aan lijn
waden, ƒ 5000 gezouten visch, / 3000 rijst, ƒ4000

1 a l1/, M. diep ondertot
'

■

;

i
I

1

een
van 
w.o.
Oelèëbalang is T. Tjhi* Ma* ödén, wiens korto 
verklaring dd. G Nov. 1911 is goedgekeurd on 
bekrachtigd bij Gouv. besluit dd. 3 Sopt. 1912.
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Koeta Radja, on staat samon met gampöng 
Baroc onder een hoofd, dat cene Gouvoriioments 
bezoldiging geniet, groot ƒ 300 ’s jaars.

MEYER (Dr. Med. ADOLF BERNARD). Geb. 
11 Oct. 1840 in Hamburg, waar zijn vader koop
man was. Na van 1862—1870 in do gcnceskundo 
en de natuurwetenschappen te Göttingen, Wee
nen, Zürich en Berlijn gestudeerd te hebben, 
maakto hij op eigen kosten van 1870—1873 
reizen over Celebes, de Philippijnen en N.W.- 
Nieuw-Guinea; sedert 1874 was hij Directeur 
van het Kgl. Zoölogisch en Antliropologiscli- 
Ethnographisch Museum” te Dresden ; op 
zijne reizen bracht hij hoogst belangrijke en 
uitgebreide zoölogische, antliropologischo en 
ethnograpliischc verzamelingen bijeen, die groo- 
tendeels in het Museum te Dresden gehuisvest 
zijn; aan de Musea te Berlijn, Londen enz. 
werden echter belangrijke gedeelten afgestaan, 
die ten deele bewerkt zijn door R. Blanchard, 
Bowerbank, Oarter, J. E. Gray, Günther, Haase, 
K. M. Heller, B. Hoffmann, Hopffor, Kirsch, v. 
Martens, Peters, Sharpe, Silvestri, Taschenberg, 
Thallwitz, Uhle, Virchow, Walden. Op zijne 
reizen over Oelebes bezocht hij boofdzakelijk 
(Nov. 1870)Makasscr; (Nov.—Juli 1871) deMina- 
hasa en naburige eilanden, (Juli—Sopt.) Goron- 
talo en omstreken — waar hij den Boliohoeto 
beklom, — en de bocht van Tomini met do 
Togean-eilanden; (Sept.—Nov.) Zuid-Oelcbes; 
(Jan. 1873) Makasser, Gorontalo, Kéroa; (Aug.) 
Makasser. Van Maart—Juli reisde hij in N.W.- 
Nieuw-Guinea en de eilanden der Geelvinkbaai. 
De genoemde baai werd door hem omgevaren; 
van daaruit trok hij door Nieuw-Guinca tot do 
Maccluerbaai. Hij overleed in 1911 te Berlijn.

Zijne reizen en de daarbij verzamelde weten
schappelijke schatten gaven hem aanleiding tot 
het publicceren van een groot getal verhande
lingen in vele Duitsche en andere tijdschriften; 
de publicaties van het Dresdener Museum (Mit- 
theilungen, 3 dln. in 4o. 1875—1878; Abhand- 
lungen und Berichte, 7 dln. in 4o. 1887—1899; 
Ethnogr. Publicationen, 12 dln. in folio 1881 — 
1899) bovatten hoofdzakelijk arbeid over den 
Indischen archipel.

MEYIER (JOHAN EMILIUS DE). Geboren 
den 7 Novombor 1848 te ’s-Gravonhago, verwierf 
in 1870 te Delft het ingenieursdiploma. Na 
eerst korten tijd in tijdelijken dienst van don 
Rijkswaterstaat te zijn geweest, werd hij in 
December 1870 ter beschikking gestold van don 
Gouvorneur-Gencraal van Ned.-Indiö. In April 
1871 werd hij benoemd tot adspirant-Ingcnieur 
bij den Watorstaat en ’s Lands Burgorlijko 
Openbare Werken, on geplaatst in de residentie 
Cheribon, alwaar hij 13 jaren achtorocn 
diende, en o. a. werkzaam was bij de 
verbetering van do Mönèntèng leiding, en de 
stuwdam in do Rambatan, door hem bo- 
schreven in het Tijdschrift dor Afd. Ned. Indië 
v. h. Kon. Inst. v. Ingoniours 1876—77 onder 
den titel „Een Indische benedenrivier”. Boven
dien gaven do werken in Ohoribon hom nog 
aanleiding tot het publiceoren van een tweetal 
verhandelingen in genoemd tijdschrift, n.1. in 
1877—78 een over „Grondtransport”,
1880—81 over de „Beproeving van _ 
Clement”.

In 1884 werd hij, na inmiddels bovorderd 
te zijn tot Ingenieur 1® klasse, ovorgoplaatst

petroleum en ƒ 1000 aardewerk, odeurs en kra- 
merijen.

Literatuur: Mededeel, v. h. Encyclop. Bu- 
Afl. I (1911) bl. 80. 4 1)2! 

MEUSEÜGIT RAJA. Atj.: „groote moskoe”. 
Zoo worden op Groot-Atjèh genoemd 1. do 
groote moskee bij uitnemendheid te Koeta Radja. 
2. de nog bestaande moskee te Indrapoori in do 
sagi der XXII Mockims. 3. de moskee te Indra- 

in do VT Moekims der sagi XXV. 4.

reau,
I

L
peuroca
de moskee te Indrapatra, ongeveer waar nu La- 
döng ligt, in do sagi XXVI. Van 3 en 4 bestaan 
nog slechts de sporen. (Zie Dr. 0. Snouck Hur- 
gronje: De Atjèhers, I. 87). Tijdens de le 
'Atjèh-oxpeditie branddo de möuseugit raja ter 
hoofdplaats af, werd veroverd, verlaten, heroverd, 
en ten slotte kwam Generaal Kohier er te sneu
velen. Onze troepen kozen er hun leger, en do 
vruchteloozo verkenning van den Dalam, de 
slotacte van de expeditie, had ook van hieruit 
plaats. Ook bij do 2e expeditie was de moskee 
een der objecten onzer actie, en werd mede van 
hieruit verder tegen den Dalam geageerd. Na 
afloop werd ze geheel opgeruimd, maar, naar 
aanleiding van beloften, gedaan, eerst door 
Generaal Van Swieten en later in Maart 1877 
door den Gouv. Generaal Van Lansberghe, tijdens 
zijn bezoek aan Atjèh, werd ze op Gouv.ts kosten 
herbouwd. Op 9 Oct. 1879 vond de eerste steen- 
legging plaats, waarbij Generaal Van der H.yden 
de feestrede hield, en op 27 Dec. 18S1 geschiedde 
de plechtige overgave van het gebouw „aan het 
volk van Atjèh” door den Gouverneur Pruys 
Van der Hoeven. Op diens voorstel werden ook 
bij Gouv.ts besluit dd. 6 Febr. 1882 zoogenaamd 
„personeele toelagen” toegekend aan één imam, 
één chatib en twee bilal’s. Dr.C.Snouck Hurgron- 
je.noemde de moskee in 1899 „een ledig monu- 

‘ ment onzer dwaasheid” en oordeelde de oprich
ting van dat kostbare stijllooze bouwwerk en de 
aanstelling en bezoldiging van het annexo 
personeel, met de bedoeling den Atjèher te 
toonen, dat wij den islam niet wenschten te be
strijden: „een der vele dure fouten, die den aan
vang onzer Atjèh-bemoeiingen kenmerkten”.

Het grootste deel van het gebied om den 
soeltansdalam heen, ^ 24 gampöng’s aan weers
zijden van de Atjèhrivier, ontleende ook aan de 
groote moskee zijn naam. Het werd bestuurd 
door een panglima, wiens ambt erfelijk was on 
van een gewoon oelèëbalangschap slechts door 
den naam en de nabijheid van den Dalam viel te 
onderscheiden. De panglima Meuseugit Raja 
mocht enkel zijn gebied aan den linker oever 
duurzaam bezitten. Dat aan den rechter oever

r

1

i-
= ging over aan den Kali Malikön Adé, en werd 

na de verbanning van den laatsten titularis en 
de opheffing van dat ambt in 1906, direct ge
steld onder den controleur te Oelèë Lheuë. Tot 
laatstgenoemd ressort behoort mede het ge
bied van den panglima aan den linker oever met 
+ 600 geregistreerde mannen.Die panglima geniet 
eene Gouvememcntsbezoldiging. groot / 900 
’s jaars, waarbij voor don tegen woord igen titu
laris nog komt eene persoonlijke toelage groot 
/ 3900. Aan den rechter oever in de gampöngs 
Peunajöng met Lam Poeló en Lam Dingen, 
Beurawé en Lam Bhöfr, wonen 185 geregistreer- 
den.

5

, on in 
Portland

De pasar Meuseugit Raja met ruim 300 geregis
treerde mannen behoort tot de onderafdeeling
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naar Batavia, en aldaar werkzaam gesteld bij hot 
Departomont der Burgorlijko Openbaro Wer
ken.

1901 overviel, dwong hem, zijne betrekking neder 
te leggen, en in October van ditzelfdo jaar Indië 
voor goed te verlaten.

Reeds in Januari 1902 werd hij benoemd tot 
hoofdredacteur van „De Indische Gids”4 wolko 
botrckkrng hij tot Octobor 1913 op lofwaardigo 
wijze vervulde.

Bovendien werd hij in 1906 lid van hot 
bestuur des vereeniging „Moederland en Kolo
niën”, en in 1911 voorzitter, welke functie hij 
tot zijn overlijden bekleedde.

Ook vond hij nog tijd om in 1904 een rap
port te schrijven over do „Irrigatie op Java” 
ten behoeve van het te St. Louis in October 
van dat jaar gehouden internationaal Ingenieurs 
Congres, terwijl hij ook medewerkto aan do 
1° uitgave dor „Encyclopaedie van’Nederlandscb- 
Indië”. Eveneens van zijn hand is nog een 
artikel in hot „Tijdschrift v. h. Aardrijkskundig 
Genootschap” van 1913 over „De vaarwaters 
naar Soerabaya in den loop der tijden”.

Hij overleed den 26 November 1913. Uit
voerige levensberichten verschenen in „De In
genieur” no. 5 van 1914 van de hand van den 
oud-Directeur A. P. Melcliior (waaraan de voor
gaande bijzonderheden zijn ontleend) en in do 
Januari aflevering 1914 van „Do Indische Gids” 
van den Heer H. D. H. Bosboom.

MIANA (MAL., soend.). Zie COLEUS SCU- 
TELLARIOIDES.

MIANGAS of PALMAS. Eiland behoorendo 
tot de afdeeling Talaud-eilanden, residentie 
Menado. Het ligt op ongeveer 5° 31' 5 N.Br. 
en 126° 33' O.L. dicht bij do Philippijnen. 
Het eiland is laag en is O.-W. 1850 M. lang, 
aan de Zuidzijde ligt een begroeide rots. In 
1892 werd de kampong Miangas gebouwd. 
Onze zendelingen hebben de bevolking tot het 
Christendom bekeerd. Zie verder GRONDGE
BIED (Dl. I, blz. 826).

MICHELA CELEBICA Kds. fam. Magnoli- 
cciceae. Tjëmpaka oetan alocs (menado), Wasi- 
jan (minah. landst). Buitengewoon groote 
boom (50—55 M. hoog, 1—2 M. stamdiameter) 
in do bergstreken van N. Celcbes. Levert het 
kostbaarste on meest gezochte timmerhout van 
de Minahasa van gele kleur met bruine strec- 
pen, zeer bestand tegen invloeden van weer 
on dieren.

MICHELIA CHAMPACA L. Tjëmpaka (mal., 
soend.), Tjëmpaka, Tjop&ka, Kan til, Pëtjari 
(jav.). Vrij hoogo boom, in Java beneden 1200 M. 
aangoplant om do welriekende geelachtig-roodo 
bloomon, met zoor goed hout, dat men op Java 
echter weinig gebruikt, daar men de boomen 
om do bloomon spaart. Deze laatste worden 
door do vrouwen in het haar gedragen, terwijl 
men er een vette olio mee parfumeert, bestemd 
om hot haar te zalven. Do fijngestampte zaden 
zijn een inlandsch geneesmiddel.

MICHELIA MONTANA BI. Mangli, Kajoo tra- 
was, Tjëmp&kü djahé (jav.), Manglid, Ki 
djahó (soend.). Groote boom uit het Westen 
van den Archipel en Br.-Indië, op Java, 
vooral in sommige deelon van O.-Java, tot 

1650 M. boven zee. De spint riekt, even
als do bloemknoppen, naar versche gember, 
vandaar do inlandscho namen. Het kernhout is 
donker na het kappen, doch wordt aan do lucht 
bleekor. Het is in groote afmetingen te krijgen 
en wordt om zijn sterkte en duurzaamheid

In 1885 vertrok hij mot vorlof naar Europa 
on werkte in zijn verloftijd mede aan do „In
dische Morcuur”, waarin verschoidono bijdragen 
op technisch gobied door hem worden geplaatst. 
Genoemd worden ocno „Schets vano o. a.mog
do ontwikkeling on hot beheer der Openbaro 
Worken in Britsch-Indië”, en eeno beschrijving 
der „Irrigatiewerken in Egypte”. Bovendien was 
hij een trouw medewerker aan het in 1886 op- 
gorichto weekblad „De lngeniour” waarvoor hij 
do verslagen dor vergaderingen van hot Kon. 
Inst. v. Ingenieurs schreef, en bovendien nog 
vele bijdragen over do meest uiteenloopendo 
technische onderworpen leverde. In Maart 1887 
in Indië teruggekeerd, word hij herplaatst aan 
hot Departement, alwaar hij werkzaam bleef tot 
Maart 1890, toen hij na zijn bevordering tot 
Hoofdingenieur der 2° klasse, werd aangewezen 
tot Chef der lc Watorstaatsafdeeling. Dit bleef 
hij tot 1892, toen hij benoemd werd tot Chef 
der technische afdeeling A van het Departement 
dor B. O. Werken. Ondanks do veel omvattende

-
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en vermoeiend o werkkring aan het Departement, 
en vóórdien als Afdcelings-Chef, vond de Meyier 
nog tijd tot het schrijven en publicecren van 
velerlei verhandelingen en artikelen in het 
Tijdschrift der Afdeeling N. I. van hot Kon. 
Inst. van Ingenieurs, van welke afdeeling hij 
voorzitter werd. Bovendion schreef hij voor de 
„Waterbouwkunde” der Delftscho Hooglecraren 
Hcnkct, Schols, en Teldors, het deel „Be
vloeringen”, een standaardwerk, waarin zijno 
zeldzame belozonhoid en kennis ten volle uit
kwamen.

In 1897 vertrok hij ten tweede male met een 
verlof wegens langdurigen dienst naar Europa. 
In zijn verloftijd verscheen van zijn hand eeno 
„Studio over vaste stuwdammen in verband 
mot do voorgenomen opstuwing der Solo ri
vier” (Ingenieur 1898 no. 3 en 4) en eone uit
voerige bijdrago voor het werk „Nederlandsch 
Indië gedurende het Regentschap van Koningin 
Emma”, waarin do bolangrijksto werken werden 
gememoreerd, die door do bemoeienis van hot 
Departement dor B. O. Werken in bedoeld tijd
vak waren tot stand gebracht, niet alleen op 
Waterstaatsgebied, doch ovencons op dat der 
Posterijen en Telcgraphic.

Nadat hij in Juni 1898 teruggekeerd was, 
werd hij enkele dagen later benoemd tot Di
recteur van het Departement dor Burgorlijko 
Openbare Werken. Onder zijn Directeurschap 
viel de staking der Solo-rivior bevloeiingswerken, 
en do benoeming van oeno Commissie van ad
vies, waarin ook do Meyier zitting nam. Om
trent do te volgen gedragslijn bestond in don 
boezem dor commissie geon eenstemmigheid. 
De Meyier stond eeno staking der werkzaam
heden voor on zooals bekend geacht mag worden, 
werd zijn advies tenslotto govolgd.

Toon in October 1900 do Solo-Commissie hare 
opdracht had volvoord, keordo de Meyier, die 
zich voor do medewerking aan hot samenstellon 
van hot rapport naar Nederland begeven had, 
wedor naar Indië terug, om do leiding van zijn 
Departement wedor op zich to nomen. Echter 
slechts voor betrekkelijk korten tijd. Eeno ern
stige ongesteldheid, welke hom in Septembor
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gala mot do landschappon Banawa on Tawaëli, 
Paloo mot do landschappon Paloo, Bolomaroo 
of Boromaroc, Sigi, Dolo on Koelawi, Toli Toli 
mot hot gelijknamige landschap, Parigi mot do 
landschappon Pjf-igi on Moöctong, en Poso met 
do landschappon, Todjo, Poso, Loree en Oena 
Oona (laotsto wijziging bij Ind. Stb. 1916 no. 
722). Do geheelo afdeeling wordt door zelf- 
besturende landschappon ingenomen. Zij is 
zoor dun bevolkt; bij eone opporvlakto on
geveer zoo groot als dio van Nederland be
draagt de bevolkingsterkto 170.000 zielen. Aan 
het hoofd staat een assistent-resident met stand
plaats Donggala, bijgestaan door controleurs 
of civiele gezaghebbers als onderafdeclingschefs. 
Voor de uitoefening van hun dienstwerk hebben 
de besturende ambtenaren de beschikking over 
een schroefstoomjacht in de Tominibocht en 
een motorboot in de Straat Makasser. Voor 
het beheerder financiën van de gezamenlijke zelf
besturen in het ressort is één afdeelingskas in 
het loven geroepen, waarin al hunne inkomsten 
worden gestort en waaruit hunne u.t ;a\\n wor
den gekweten. Over het dienstjaar 1912 bedroe
gen de totaal-inkomsten dezer kas / 492 229,17 
met inbegrip van een overschot van vorige 
dienstjaren, groot / 190.131.056, do totaal uit
gaven beliepen ƒ 204.010,34. Midden-Celebes 
restitueert thans volledig allo door het Gouvt. te 
zijnen behoeve gedane uitgaven, welke voor 1 914 
werden becijferd op ruim 105000 gulden. (Med. 
Ene. Bur. II bl.85—205, Tijds. Aardr. Gen. 
2e Serie deel XXXI bl. 618 vv. en 725 vv.)

MIDDEN-DOESOEN. District der onderafdec- 
ling Moeara Téwé, afdeeling Doesocnlanden (zie 
aldaar) dor residentie Z.- en O.-afd. van Bornco.

MIDDEN-LOMBOK. Onderafdeeling van de 
afd. Lombok (eiland van dien naam), in 1896 
opgericht (zie LOMBOK), bestaando uit do 
Sasaksche districten Praja, Djonggat, Batoe- 
kliang en Kopang. De hoofd plaats, standplaats 
van een controleur, is Praja.

MIDDEN-SOEMBA. Onderafdeeling der af
deeling Soomba, residentie Timor en O., be
staando uit do landschappon Napoe, Kapoen- 
doek, Kanatang, Lewa, en Taboendoong, en 
onder bestuur van don Assistont-Rcsident, te
vens chef der afdeeling. Waingapoo (tevens 
afdeelingshoofdplaats) is zijne standplaats, welke 
plaats, gelegen aan do baai van Nangamesi, 
geregeld door de booten der Kon. Pakotvaart 
Mij. wordt aangedaan.

MIDDEN-TIMOR. Onderafdeeling der afdee- 
ing Noord- en Midden-Timor, residentie Timor 
en O., bestaando uit het landschap Mollo onder 
don Assistent-Resident, chef der afdeeling.

MIDDEN-EN ZUID-MANGGARAI. Onderaf
deeling der afdeeling Flores, residentie Timor 
on O., omvattondo het ressort Todo van het 
op het eiland Flores gelegen gebied van het 
landschap Bima onder een gezaghebber bij hot 
Binnen], Bestuur met standplaats Roeteng.

MIDDENGEBERGTE. Een gebergte in do 
residentie Sumatra’s Westkust, dat zijn naam 
ontving van de Midden-Sumatra Expeditie. 
Het is de waterscheiding tusschen do Batang 
Hari en de Koeantan, en vangt aan bij de 
hoogvlakte van Alahan Pandjang, waar het 
tusschen de beide meren door samenhangt 
met hot Barisan-geberglo. Oostolijk van het 
Danau di Baroeh komt men na oen hoogen

voor grooto bouwwerken gebruikt, soms ter 
vorvanging van djati.

MICHELIA VELUTINA Bl. Mangli, Tjëmp&ka 
djahó, Kajoe Këmbang, Baros (jav.), Manglid 
(soend.). Zeer groote boom, tusschen 800—1400 
M. boven zee over geheel Java voorkomend, doch 
zoor versproid en zeer zelden in volwassen oxom- 
plaren. Het citroongele,lichtbruin gevlamde kern- 
hout is een van de fraaiste houtsoorten van Java 
en wordt wegens zijn uitstekende eigenschap
pen op vele plaatsen liooger gestold dan djati. 
Hot heeft bovendien oen aangenamen geur.

MICHIELS (ANDREAS VICTOR). Gcb. 30 
April 1797 te Maastricht, uit het huwelijk van 
J. Michiels, procureur, en A. E. Gillis, trad hij 
reeds op 17-jarigen leeftijd in militairen dienst 
en wel aanvankelijk als 2e luit. bij het Franscho 
leger, spoedig daarna in denzelfden rang bij het 
Ned.-Indische leger. Na den slag bij Waterloo te 
hebben bijgewoond en tot len luit. bevorderd te 
zijn geworden, vertrok hij in 1817 naar Java; daar 
onderscheidde hij zich terstond bij de onderdruk
king van een opstand in Oheribon, werd 19 Aug. 
1818 tot kapitein benoemd, nam deel aan den 
oorlog tegen Dipa Nëg&ra en klom 8 Mei 1827 
op tot den rang van majoor. Na de beëindiging 
van den strijd op Java werd hij naar Sumatra 
overgeplaatst, doch reeds 22 Febr. 1831 benoemd 
tot adjudant van den Gouv.-Generaal Van den 
Bosch. Den 17en Mei 1832 tot luit.-kol. benoemd, 
woonde hij in datzelfde jaar de expeditie in 
Krawang bij en in 1833 de expeditie naar Djam- 
bi. In 1837 werd Michiels benoemd tot militair 
kommandant op Sumatra’s Westkust, waar hij 
zich zeer verdienstelijk maakte bij de vermees
tering van Bondjol, ten gevolge waarvan hij 
3 Oct. 1837 tot kolonel bevorderd werd. Het 
volgende jaar werd hem de betrekking opge-‘ 
dragen van civiel en militair gouverneur van 
Sumatra’s Westkust.

. r
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In deze aanzienlijke betrekking hoeft Michiels 
zich in hooge mate onderscheiden. De verovering 
der XIII Kota’s, van Baros, Tapoes en Singkel 
werd door hem geleid en de opstand in Batipoeh 
gedempt; een aanval op de O. grenzen werd door 
hem afgewend en Soengei Pagoe bezet. Als be- 
looning daarvoor werd hij benoemd tot adjud. 
in buitengew. dienst bij den Koning en later tot 
generaal-majoor titulair (1843). Ook op admini
stratief gebied heeft Michiels een belangrijken 
maatregel tot stand gebracht door de invoering 
van de verplichte levering der koffie aan het 
Gouv., waarover zie KOFFIE. Den 19en Febr. 
1849 werd hij voorloopig benoemd tot komman
dant van het Ned.-Indische leger, in afwachting 
van de komst van den aangewezen bevelhebber 
Hertog Bernard van Saksen Weimar Eisenach. 
In die hoedanigheid werd hij geplaatst aan het 
hoofd van de 3de expeditie tegen Bali; na aldaar 
herhaaldelijk -zegevierend te zijn opgetreden, 
sneuvelde hij bij den overval van het bivak 
onzer troepen te Kasoemba op 25 Mei 1849. 
Zijne nagedachtenis werd geëerd door de oprich
ting van een monument op een der wegen van 
het Waterloo plein te Batavia en een ander op 

, bet Michiclsplein te Padang.
MIDAI. Eilandje tusschen do Groot- en Zuid- 

Natoena-eilanden. Bekend om zijn klapper
cultuur. Zie POELAU TOEDJOEH.

MIDDEN-CELEBES. Afdeeling der residentie 
Menado, omvattende de ondorafdeelingen Dong-
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bergrug aan eon secundaire waterscheiding, 
ten Oosten waarvan zich hot Middongoborgto 
tot ruim 2000 M. hoogte verheft. Het zet zich 
dan 18 K.M. in Z.O. richting voort om bij don 
oorsprong van de Simpang in hot Zuiden on 
do Pètangki in het N. om te buigen naar het 
N.O., welke richting ongeveer 40 K.M. is to 
volgen. De Goenoeng Soengiri verheft zich in 
dit deel tot 1900 M. Daarna neemt het gebergte 
12 K.M. lang een N.lijke richting aan, om ver
volgens bij den 1626 M. hoogon Goenoeng Soc- 
lah Z.O. om te buigen en over to gaan in do 
diluviale vlakte.

MIDJÈN. Hoofdplaats van hot district Wë- 
doeng, afdceling en regentschap Dëmak der 
residentie Scmarang, gelegen aan de Serang- 
rivier, tegenover Wëlalian, welke laatste plaats 
door eon stoomtramlijn met Pëlëmkërëp (zie 
MA JONG) is verbonden.

MIDJÈN-DÉSA. Zie DESA’S (VRIJE); I, blz.

boschrijk terrein, waarbij men alle boven water 
uitstekende takken en verhevenheden overdekt 
vindt mot gevluchte mierenkolonies.

Economisch kunnen de mieren zoowel nuttig 
als schadelijk zijn, hot is echter waarschijnlijk dat 
het nut do schade overtreft. De allerschadelijkste 
soorten, nl. do bladsnijdcndc uit Z.-Amerika, 
ontbroken in den N.-I. archipel. Bijzonder nuttig 
zijn do mieren als verdelgers van andere, schade
lijke, insecten, vooral termieten, die zij verslin
den, overal waar zij hunne gangen opengebroken 
aantreffon; men heeft echter opgemorkt, dat zij 
nimmer zelf het metselwerk der witte mieren 
openmaken, hoe dun de wand daarvan ook zijn 
moge. Verder zijn de mieren met de termieten in 
de tropen de grootste opruimers van allen dier
lijken en plantaardigen afval, en daarmee tevens 
belangrijke humusbereiders. Voor de betrek
kingen tusschen mieren en de door haar bewoon
de planten, zie men het art. MYRMECO- 
PHILIE. Omtrent hunne samenleving (sym
biose) met andere insecten, vooral kevers en 
bladluizen, die men daarom micrengas- 
t o n noemt, zij hier slechts vermeld, dat de 
zonderlinge Pavssiden-kevers met hunne won
derlijk gevormde sprieten in den N.-I. archipel 
voorkomen in mierennesten, waarin zij zijn 
aangetroffen door den Heer Pasteur (Notes 
Leyden Museum, Vol. XVIII, 1896), verder dat 
door Schimper schildluizen zijn aangetroffen als 
melkvee van de Imb vb -mier, die holle Cecropia- 
takken bewoont, en eindelijk, dat volgens West- 
wood en Hcrrich-Schafer op Java zelfs een vlin
der op of in mierennesten zou leven, nl. do 
Lycaenide Symetha, die het vliegen heeft afge
loerd, on lango pooton met verdikte tarsen bezit. 
Zij is afgebceld door Horsfield (Transact. Entom. 
Soc. London, II. Ser. Vol. V).

Van alle ondergroepen, waarin de mierenfa
milie wordt verdeeld, komen vertegenwoordi
gers in den N.-I. archipel voor.

Van de onderfam. der Forinicinae, die geen 
angel bezitten, en bij welke het verbindings- 
steeltjo tusschen borststuk en achterlijf éénledig 
is en een schubje draagt, zijn do meeste soorten 
onschadclijk en wojnig lastig, maar sommigen 
vermogen wondjes te bijten, waarin zij tegelijk 
een dropje gif laten vloeien uit de klieren aan het 
uiteinde van hun achterlijf. Enkele vervaardigen 
nesten of nestjes, aan takken of bladeren opge
hangen als die der wespen, van papieraclitigo 
stof gevormd uit aaneengesponnen bladeren. Bij 
dit spinnen gebruikt Oecophylla smaragdina, do 
gewone gele mier, en misschien andere soorten, 
hare eigeno larven als spoel, door ze op te vatten 
met haro kaken en heen en weer te bewegen, 
waarbij do larf een spindraad afgeeft, door welke 
do bladeren aancongchecht worden. Stukjes 
blaren, kleine stcontjes en allerlei verder afval 
worden door andere mieren aangebracht en ingo- 
voogd in het spinsel. Niet slechts het nest, maar 
ook versperringen rondom den stam, waaraan 
zich dit bevindt, worden aldus vervaardigd. 
Raakt men het nest aan, dan stormen onmiddel
lijk de mieren in grooten getale naar buiten, 
nemen een dreigendo houding aan en veroor
zaken een ratelend geluid, door hun lichaam 
tegen den drogen bladwand van ’t nest aan te 
slaan. Andere leven onder steonen en gras. Bij 
sommige soorten is het borststuk toegerust met 
lange en vreemdsoortige stekels, hoorns en door-
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MIDOENGJEN (eil. Japén). Zie KOESKOE

ZEN.
MIEREN. Sëmoet (jav.,mal.), Sireum (soend.). 

Dit artikel beoogt niet meer dan enkele mede- 
deelingen te doen over Mierensoorten en ge
slachten, die voorkomen in den N.-I. archipel, 
daar het natuurlijk onmogelijk is, in dit werk 
zelfs een beknopt overzicht te geven over bouw, 
levenswijze, instinct, geestelijke ontwikkeling 
enz. der mieren in hot algemeen. Voor die onder
werpen raadplege men b. v.: Brehm’s Thier- 
leben, Insecten; Lubboclc, Ants, Bees and Wasps; 
W. Marshall, Leben und Treiben der Ameiscn, 
Leipzig 1889; Wroughton, Our (Indian) Ants, 
Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 1891, 1892; 
Rolhney, Notes on Indian Ants, Transact. 
Entom. Soc. London 1889 bl. 347, 1895 bl. 195; 
Wasmann, Die Gctreidesammelnden Ameiscn, 
(Stimmen aus Maria-Laach); ld., Die zusarn- 
nicngesotzton Nester und gemisclitcn Koloniën 
der Amcisen; Beccari, Malesia, Vol. II, 1884; 
Forel, Die Nestor der Ameiscn, Ziirich 1892. 
Voor systematische indoeling en soortbeschrij
ving: Forel, Les Formicides de 1’empire des 
Indes et do Ceylon, Journ. Bombay Nat. Hist. 
Soc. 1892; Mayr, in Tijdschr. d. Ned. Entom. 
Ver. Dl. X, 1867, bl. 33; ld., Myrmekologischo 
Studiën; ld., Beitrage zur Ameiscnfauna Asiens, 
Verhand 1. Zool. Bot. Ges. Wien, 1878 bl. 64; 
Erncry, Ann. Soc. Entom. Belg. T. 40; ld., Ann’ 
Soc. Entom. Franco LXII, LXIII, 1894; ld., 
Zool. Jahrbiicher 1895, Abth. System. 8 Bd. 5 
Hft.; Jerdon, (Ants of Southern India) Madras 
Journ. of Litt. a. Sc. Vol. 17, 1851; ld., Annals 
of Nat. Hist. Vol. 13; Sykcs, (Indian Ants), 
Trans. Ent. Soc. London I, 1834, bl. 101.

Mot dezon naam worden hier alleen bedoeld do 
werkelijke mieren, behoorendo tot de familie der 
Formicidae, uit de orde der Vliesvleugelige In
secten (Ilymcnoptera), ondororde dor Acvleata of 
angoldragondo; niet de zoogenaainde witte 
mioron of tormioton (zio aldaar), dio tot eon 
geheel andere orde behooren. Echte mieren zijn 
in don N.-I. achipel ovonals in andere tropischo 
landen talrijk, zoowel wat individuen- als wat 
soortental aangaat (Wallaco schat dit laatsto 
in geheel Indië op 800, andoren op minder), on 
spelen er een belangrijke rol in do stofwisseling 
der levende natuur. Hunne talrijkheid wordt 
hot best zichtbaar bij overstroomingen van
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voor roofinsccten, wier aandacht daardoor van 
de veel kleinere arbeiders zou worden afgeleid; 
Reichenbach daarentegen nam waar, dat zij als 
slagers dienden, door grooto buit in stukken te 
bijten, welke stukken dan door de kleinere ar
beiders naar huis werden gesleept.

Solenopsis, de gewone roode mier, in huizen, 
bouwt echter aardheuveis; Meranoplus (muero- 
natus, op Sum.) sterk bohaard en daardoor gelij
kend op een spin; Monomorium pharaonis L., 
een zeer kleine gele mier, met blinkend achter
lijf. Dit miertje is cosmopoliet, gelijk trouwens 
met nog eenige soorten het geval is, die door 
schepen van haven tot haven zijn overgebracht. 
Literatuur. K. Escheride. Die Ameise. Braunsch- 
weig 1906.

MIERENEGELS (Echidnidcie), een van de 
beide families der Vogelbekdieren (zie aldaar), 
leven in Australië en op Nicuw-Guinea en enkele 
naburige kleinere eilanden. Uiterlijk onderschei
den ze zich van de andere familie der onder
klasse, de Omithorhynchidae, door het bezit 
van harde stekels, behalve de haren; door hun 
cylindrischen snavel en door hot ontbreken 
van zwemvliezen. Tanden zijn geheel verloren 
gegaan, met uitzondering van een „eitand”, 
een tand van eenvoudigen bouw, die reeds bij 
het embryo in het ei gevormd wordt en in het 
midden der bovenkaak is ingeplant; hij dient 
om de eischaal open te breken, wanneer het 
jonge dier zoover ontwikkeld is, dat het het ei 
verlaten kan, en valt daarna uit. Nadat het ei, 
dat een ovalen vorm heeft (grootste doorsnedo 
32 15 m.M.) gelegd is (als regel wordt niet meer 
dan één ei tegelijkertijd gelegd), brengt de moe
der het op nog onbekende wijze in een broed- 
buidel, welke met dien der Buideldieren te 
vergelijken is: het is een naar voren geopende 
zakvormige inzinking van dat gedeelte der 
buikhuid, waarop, in de twee „mammaarzak- 
jes” (zie VOGELBEKDIEREN), de melkklic- 
ren uitmonden. Tijdens het embryonale leven 
komt de buidel niet alleen bij het wijfje, maar 
ook bij het mannetje voor; bij beide gaat hij 
later verloren om alleen bij het wijfje zich 
in eiken bronsttijd opnieuw te vormen on na 
het vrijkomen van het jong weer te verdwijnen.

In den buidel komt het jonge dier uit het ei; 
het is dan nog naakt en blind en slechts Il/a 
c.M. lang. Aanvankelijk blijft het in den bui
del en wordt hier gevoed met het product der 
melkklieren. Deze „melk” heeft niet alleen een 
andere chemische samenstelling dan die der 
hoogere Zoogdieren, maar ook een ander voor
komen: ze is dik en taai en wordt waarschijn
lijk door de moeder uit de melkklieren naar 
buiten geperst en door het jong opgelikt; 
zuigen is natuurlijk door hot ontbreken van 
tepels ónmogelijk. Eerst wanneer het jong een 
lengte van 8 a 9 c.M. bereikt heeft en de stekels 
beginnen door te breken, komt het uit den bui
del. Het leeft dan in kleine holten in den grond, 
maar kan in den eersten tijd nog nu en dan 
in den buidel opgenomen worden, zoowel ter 
bescherming als om gevoed te worden.

De Mierenegels zijn dieren van geringe of 
middelmatige grootte, met korte pooten, korten 
staart en kleine oogen. De mannetjes dragon 
aan eiken achterpoot op den voetwortel een 
beenige, met hoorn beklcede spoor, waarop een 
klier uitmondt. Waarschijnlijk staat deze mot

ncn.-Gr'L. Mayr noemt 11 geslachten als in- 
lieemsch in don N.-I. archipel, daaronder zijn 
het rijkst aan soorten de geslachten Polyrhachis 
en Camponotus. Tot dit laatste behoort de groot
ste mierensoort G. gigas Latr., die 28 m.m. lang 
wordt en 2 vormen van arbeiders, groot- en 
klcinkoppige, heeft. Camjjonotus compressns is do 
large black ant van Eng.-Indië. Prcnolcpis longi- 
cornis daarentegen is zeer klein, donkerbruin met 
gele haartjes rijkclijk bekleed, en huist (in de 
omstreken van Batavia) onder steenen, maar be
klimt boomen,"vooral de pompelmoes, in wier 
bloesems zij doordringt. Op bepaalde tijden komt 
zij bij duizenden aan de oppervlakte van den 
grond, met veel fijn verdeelde aarde en een me
nigte cocons; in haar gezelschap vertoont zich 
altijd een kleine kakkerlak, die tegelijk met haar 
weer verdwijnt, en nooit ergens anders te zien 
is dan bij de miertjes.

Plagiolepis gracilipes is een roestkleurige mier 
van middelbare grootte, die in huizen (b. v. te 
Batavia) zeer gewoon is, onder steenen of in kis
ten huist, maar geen eigenlijk gezegd nest bouwt, 
daar hare poppen zonder bedekking op een hoop
je bij elkaar liggen. Deze soort is zeer lastig en 
schadelijk.

Ofschoon men aardmieren en boommieren kan 
onderscheiden, werd toch opgemerkt, dat som
mige soorten haar woonplaats afwisselend kie
zen: in droge streken nestelen zij in den bodem, 
in vochtige of vaak onderloopende daarentegen 
op boomen. Mierenhoopen, zooals in ’t gematigde 
Europa, zijn in Indië onbekend.

Odontomachinac zijn de zoogenaamde grijp- 
tang-mieren, die zeer lange haakvormige kaken 
hebben, waarmee zij zich vastklemmen terwijl 
zij steken, daar zij met een angel gewapend zijn, 
ofschoon haar achterlijfssteel slechts éénledig is. 
Zij leven solitair, en doorwandelen de bosschen.

Bijzonder pijnlijk is de giftige steek der Pone- 
rinae, die een éénledigen steel hebben, maar een 
insnoering tusschen den tweeden en derden ach- 
terlijfsring. Hiertoe behooren de merkwaardige 
springende mieren, waaronder grooto soorten 
met geweldigen angel (Harpegnathus).

Bij Dorylinae komen in ’t geslacht Typhlopone 
blinde wijfjes en arbeiders voor; tot Dorylus be
hooren zeer grooto soorten, die een merkwaardige 
gelijkenis met wespen vertoonen. Mr. Piepers be
schreef haar zwermen (Tijdschr. der Ned. Entom. 
Ver.).

Een tweeledige steel tusschen borststuk en ach
terlijf kenmerkt de angeldragende Myrmecinae, 
waartoe o. a. de gevreesde Sëmoet api behoort. 
Zij zijn zeer roofzuchtig en vreten letterlijk alles. 
Zelfs water vermag haar niet tegen te houden, 
zoodra er maar een weinig stof op ligt, olie daar
entegen is een goede afsluiter. Hiertoe behooren 
o. a. de geslachten Eremastogasler, die nesten in 
huizen en op boomen bouwen, en daarin cellen, 
waarin zij kleine spinnen bergen; en Pheidole, in 
bosschen onder den bast en in den grond, zich 
voedend met insectenlarven en vooral termieten, 
maar ook voorraden aanleggend van gras en 
zaden, die zij soms naar boven brengen om te 
drogen. Naast de kleine, ijverige en weerbare 
arbeiders komen zoogenaamde soldaten voor met 
reusachtige koppen, maar die zoo traag en onbe
holpen zijn, dat zij nauwelijks iets tot verdedi
ging der kolonie kunnen bijdragen. Bates 
onderstelt daarom, dat zij bestemd zijn tot
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het geslachtsleven in verband. Door hot bezit 
van een sterk ontwikkelde huidspior kunnon 
do dieren zich op do wijze van ogels oprollen. 
Do lage trap van ontwikkeling, dien de Mie
renegels onder de Zoogdieren innemen, blykt 
ook daaruit, dat de lichaamstemperatuur laag 
is en niet constant: men heeft temperaturen 
van 22 tot ruim 36° waargenomen.

De Mioronegels voeden zich met wormen en 
insekten, die zij vangen door middel van do 
kleverige, wormvormigo tong, welke door do 
nauwe,
gelegen mondsplect ver uitgestoken kan worden.

Tot de Mierenegels behooren de geslachten 
Echidna, met *5 nagels aan alle voeten en een 
rechten snavel, die ongeveer zoo lang is als do 
rest van den kop; Zagloss'us (Proëchidna), ge
woonlijk met 3 nagels aan de voeten, een naar 
onderen gebogen snavel, die ongeveer tweemaal 
zoo lang is als do kop en goed ontwikkelde 
uitwendige ooren; en het door Kerbert opgestelde 
geslacht Prozaglossus, met een snavel als die 
van Zaglossus, maar met 5 nagels. Van het 
eerste en het laatstgenoemde geslacht zijn 
slechts een paar vormen (Echidna aculeata 
lawesi Rams, en Prozaglossus bartoni O. Thom.) 
van Nieuw-Guinea bekend, die alleen Oostelijk 
van de Fly-rivier voorkomen, Zaglossus daar
entegen leeft in Westelijk Nieuw-Guinea en 
op Salawati. Van dit geslacht zijn een aantal 
soorten beschreven, die onderling hoofdzake
lijk in dichtheid der beharing on in kleur ver
schillen en misschien beter als lokale rassen

reizen, tot welko hij in staat gesteld werd door 
financieelo hulp van het Keizerlijk Hof en hot 
Keizerlijk P«us3isch Aardr. Genootschap te St. 
Petersburg. Als lovensdoel had hij zich gesteld 
hot vcrzamelon van gegevens omtrent de 
bewoners van do Melanesischc en Mikrone- 
sischo eilanden en Nieuw-Guinea, waarbij zijne 
onderzoekingen betreffende do bevolking van 
Z.W. Nieuw-Guinea inzonderheid voor Ned.- 
Indië van belang zijn. Hij verbleef daar van 25 
Februari—25 April 1874 om vergelijkende stu
dies te maken met betrekking tot de ethnogra- 
phie van Z.W. en N.0. Nieuw-Guinea (aan de 
naar hem genoemde Maclaykust, thans een deel 
van Kaiser Wilhelmsland) en ontdekte tijdens 
dit verblijf het bergmeer Kamaka Waller (zie 
aldaar). Van den toenmaligen Gouv.-Generaal 
van Ned.-Indië Loudon ondervond de onder
zoeker op zijne reizen door N.-I. veel steun. 
Door zijne ongedurigheid vertoefde Maklay nooit 
lang op dezelfde plaats en bracht hij zelden 
iet3 tot een vruchtbaar einde. Zoo faalde hij 
in zijne pogingen tot het oprichten van tropische 
zoölogische stations (alleen te Sydney is tijdens 
zijn verblijf aldaar een station te zijner be
schikking gesteld) en publiceerde hij van zijne 
studies slechts voorloopige mededeelingen in 
verschillende tijdschriften [waaronder in Na- 
tuurk. T. v. N.-I. Deelen 33—36 (1873—76), 
Tijdschr. T., L. on V. (1876) no. 23], zonder tot de 
uitgave van het steeds voorgenomen groote werk 
in de Russische taal te kunnen geraken. Zijne 
studies hebben zich minder op geografisch en 
zöografisch gebied bewogen dan wel op dat der 
anthropologie, waarbij de Melanesischc en Pa- 
poesche rassen zijn bijzondere aandacht hadden.

Hij overleed 14 April 1888 te St. Petersburg. 
Zie over zijne reizen en werken: Dr. O. Finsch 
in do Deutsche Geogr. Blatter Band 11 (1888) 
blz. 270—309 en Band 12 (1889) blz. 68, waarin 
een overzicht van zijne publicaties in verschil
lende tijdschriften (buitenlandsche en Ned.- 
Ind.) is opgenomen; A. Wichmann, Nova Gui
nea II, blz. 151—154, 184—186, 226—228, 
264—265, 291, 324—325. Omtrent zijne we
tenschappelijke nalatenschap bestaat nog eene 
mededeeling van A. Grigorief, Int. Archiv für 
Ethnogr. 12. Leiden, 1S89, blz. 21.

MIKRAB, zie MOSKEE, A.
MILIK. Zie GROND (RECHTEN OP DEN), 

Dl. I, blz. 822.
MILITAIRE TEHUIZEN. Twee zendelingen 

van do Rhoin. Miss. Gesellschaft,de Heeren Dorn- 
saft te Padang, sedert 1881 en Braches, te 
Bandjörmasin sedorfc 188S, gevoelden zich ge
drongen een poging te doen om de Euro- 
peesche militairen in hun woonplaats te onttrek
ken aan do veelvuldige verleiding, waaraan zij 
blootstaan, en hun iets te vergoeden van het 
huiselijk leven, dat zij door hun positie in Indië 
ten eenonmalo ontberen. Om don „koloniaal” be- 
kommoido zich destyds niemand; hij was geheel 
uit de Europeescho samenleving gestooten. 
Beide hoeren stelden met hunno echtgonooten 
een gedeelte van hun woning op vaste tijden 
voor hen open; zij gaven hun gelegenheid den 
avond aangenaam en nuttig door te brengen, 
terwijl tevens godsdienstoefeningen met hen 
gehouden worden. Ondanks de moeilijkheden, 
aan dit work vorbonden, on hoewel teleurstellin
gen natuurlijk niet uithieven, slaagde toch de

aan het uiteinde van den snavel
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van éón soort, Z. bruyni Ptrs. e Dor., kunnon 
beschouwd worden; het zijn Z. bruyni bruyni 
Ptrs. o Dor. (Arfak-gebergte), Z. bruyni vil- 
losissirna Dubois (Oostclijke kusten dor Gocl- 
vinkbaai en Noordkust), Z. bruyni nigro-acu- 
leala Rothsch. (Westelijkste gedeelte van Nieuw- 
Guinea), Z. bruyni goodjellowi O. Thom. (Sa
lawati). Do Zaglossus-soovton bereiken tot on
geveer 1 M. lengte. Zo schijnen alleen in het 
gebergte voor te komen, doch van de levenswijze 
is weinig bekend. Waarschijnlijk loven ze, even
als Echidna, overdag in door hen zelf ge
graven holen om eerst in het donker voor den 
dag te komen. Gevangen exemplaren kunnen 
met aardwormen gevoed worden; waarschijnlijk 
vormen deze, met insekten, ook in de natuur 
hun voedsel. Volgens een mededeeling van Bruyn 
aan de eerste beschrijvers, Petors en Doria (An- 
nali Musea Gonova, Vol. IX, 1876/77) zou hot 
dier door de Papoea’s dor Noordkust gevan
gen en gegoten worden; de inlandscho naam 
is daar nokdiak.

Over Zaglossus zie Kerbert, Bijdr. t. d. Dier
kunde, afl. 19, Leiden 1913, en: Zoologischer 
Anz. 1913, bl. 162.

MIERENLEEUW = Myrmeloon. Zio BONG- 
KANG en NETVLEUGELIGE INSEOTEN.

MIKLUCHO MAKLAY (NIKOLAI NIKOLA- 
JEWITSCH), ton onrechte ook wel genoemd 
N. von Miklucho Maclay, werd geboren om
streeks 1846 in oen dorp van het Russische 
gouvernement Novogorod of op een landgoed 
in de Oekraino en ging op 19-jarigen leeftijd 

Duitschland, alwaar hij aanvankelijk te
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naar
Hoidelberg in do rechtswetenschappen stu
deerde om daarna to Jena en Loipzig zich op 
do natuurwetenschappen toe te loggen. Al spoe
dig maakte hij naam door zijne onderzoekings-



1 MILITAIRE TEHUIZEN—MILITIE.728

genoemde inrichtingen heeft aanleiding gego\en 
do stichting van „neutrale” Te uizen. Der

gelijke inrichtingen bestaan to: Batavia, Tji- 
m°-hi, Malan-, Semarang, Djokjokarta, Soera- 
baja, Makasscr.

Naast de Oantines en do verschillende parti
culiere inrichtingen zijn door de Rcgcoring 
zoogenaamde „Dagverblijven” ingericht, waar 
geen alcoholhoudende dranken mogen worden 
verkocht en gebruikt.

De Roomsche kerk werkt niet door Tehuizen; 
een R.K. Tehuis bestaat nergens; vroeger was 
er een te Buitenzorg.

Literatuur: de jaarverslagen van de Verecni- 
ging, later den Bond, aanvankelijk gepubliceerd 
in het tijdschrift „Bouwsteenen”; sinds dit niet 
meer verschijnt geeft de vereeniging zelf haar 
„Mededeelingen” uit. (Drukkerij dor Wcesin- 
richting te Neerbosch).

MILITIE. De invoering van den militairen 
dienstplicht in Indië, die reeds sedert vele jaren 
een onderwerp van gedachten wisseling uit
maakte tusschen het Leger best uur, de Indische 
Regeering en liet Opperbestuur en waarvan de 
noodzakelijkheid ook meermalen in de Volks
vertegenwoordiging en in openbare geschriften 
werd bepleit, is mogelijk geworden door de wet 
van 23 Mei 1917 (Ned. Staatsblad no 418), 
waarbij artikel 113 van het Regeeringsregle- 
ment in dier voege werd gewijzigd, dat de eigen
lijke weerplieht, de verplichting tot vordedi- 
ging van het grondgebied, die vóór dien alleen 
rustte op aan bij ordonnantie aan te wijzen 
leden van de schutterijen, x) werd opgelegd aan 
de ingezetenen, die Nederlandsche onderdanen 
zijn*); gehandhaafd bleef in het nieuwe artikel 
de aan alle ingezetenen opgedragen verplich
ting om mede te werken tot bewaring van rust 
en orde. Het tweede lid van het nieuwe artikel 
schrijft voor, dat bij algemeene verordening zal 
worden bepaald, wie in den zin van het artikel 
als ingezetenen moeten worden beschouwd, 
welk voorschrift ten doel heeft te voorkomen, 
dat niet uit in Indië gevestigde ouders geboren 
Nederlanders, die in het bezit van een toela
tingskaart zijn 3) c»i derhalve niet gerekend kun
nen worden tot de ingezetenen in den zin van 
artikel 106, in verband met artikel 105 va») het 
Regeeringsreglemcnt, zich gedurende vier jaren 
aan den verplichten krijgsdienst zouden kunnen 
onttrekken.

Ter gedeeltelijke uitvoering van do bepalin
gen in het nieuwe artikel 113 Rogecringsrcglo- 
ment werd bij het Kon. besluit van 26 October 
1917 no. 47 (Ned. Stb. tio. 610) vastgesteld het 
„Dienstplichtbesluit voor Ned.-Indië”, behel
zende de grondslagen van het dienstplichtstelsel 
voor de Nederlandsche onderdanen van Euro- 
peescho afkomst. Bij do schriftelijke en monde
linge behandeling van het wetsontwerp tot 
wijziging van artikel 113 Regeeringsreglemcnt 
in de beide Kamers der Staten-Genoraal zegde

*) Zie de ordonnantiën in de Ind. Stb. 1904 
no. 424 on 1915 no. 360,

2) Voor het Nederlandse}] onderdaanschap, 
zie de wet van 10 Februari 1910. Ind. Stb. 
no, 296.

3) Zie het Toelatingsbesluit in Ind. Stb.
1911 no. 138 en ook dat in Ind. Stb. 1916 
no. 47.

poging op beide plaatsen zoozeer, dat weldra te 
Batavia (1890) het voorbeeld gevolgd werd. In 
een daarvoor speciaal in gericht gebouw werd 
een Militair Tehuis gesticht, en voor deze in
richting heeft do zendeling, later godsdienstleer- 
aar ton behoeve van de minder gegoede Europe
anen en militairen (zie EEREDIENST, Dl. I, blz. 
660) P.B. Haag zich zeer verdienstelijk gemaakt. 
Nog altijd wijdt hij aan dit werk zijn krachten.

Aanvankelijk werd hot oprichten en onder
houden van Militaire Tehuizen beschouwd als 
behoorende tot den werkkring van den Ned. 
Militairen Bond, die in het vaderland soortge
lijken arbeid verricht. Vandaar, dat de in 1891 
opgerichte „Vereeniging voor Evangelisatie 
onder de Militairen in Ned. Indië” zich aanvan
kelijk uitsluitend met. evangelisatiearbeid bezig 
hield, en wel onder Europeeschc militairen. Toen 
echter de Ned. Mil.Bond zich uit Indië terug
trok, veranderde genoemde vereeniging haar 
naam, zij werkt thans onder d en van: „Christe
lijke Militairen Bond voor Oost- en We t-Indië’ , 
als rechtspersoon erkend bij Kon. Besluiten 
van 18 Sept 1891, No 19 en 8 Mei 1911, No 58, 
gevestigd te Am->t,?rdam. Deze heeft nu eigen 
Tehuizen te Buit nzorg, Tj rnahi en Meester 
Co nelis. De inrichtingen staan onder leiding van 
een c htpaar, dat. zich geheel aan dezen arbeid 
wijdt. De Tehuiz n zijn steeds toegankelijk voor 
de militairen, wanneer zij vrij zijn van dienst. 
In de groote ontvang tzaal is een buffet, waar 
do bezoekers tegen geringen prijs niet-alcohol- 
houdende ververschingen kunnen bekomen. 
Verder is er gelegenheid voor billard en andere 
spelen en wordt er-gezorgd voor degelijke lec
tuur, zoowel periodieken als boekwerken; elk 
Tehuis heeft een bibliotheek. Een huisorgel 
ontbreekt nergens. Meestal worden door de gere
gelde bezoekers vereenigingen gesticht met het 
doel om elkander nuttig en aangenaam bezig to 
houden, waarbij ook de zang aIj hulpmiddel 
wordt gebruikt. De huisvader bezoekt zieken 
en gestraften ; hij en zijn c chtgenoote trachten 
zich zooveel mogelijk voor den koloniaal nuttig 
te maken. Het Hoofdbestuur in Nederland be-
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noemt „Plaatselijke Besturen”, die den huisva
der in het beheer bijstaan; de eigenlijke leiding 
en verantwoordelijkheid berust bij het Hoofd
bestuur. Sedert de Europeeschc militairen uit- 

. sluitend op Java in garnizoen liggen zijn de 
vroeger op de Buitenbezittingen bestaande Te
huizen (Fort de Koek, Padang Pandjang en 
Kota Radja) opgeheven.

Ook elders in Indië behartigen predikanten, 
zendelingen of godsdienstleeraars de belangen 
der militairen, zoo mogelijk door het oprichten 
van Tehuizen, anders op andere wijze, waarbij 
de Bond zijn medewerking ve'leent, vooral door 
het verstrekken van lectuur. Dergelijke Tehuizen 
bestaan te: Padang, Bandoeng, Ambarawa, 
Magëlang, -terwijl zondór tehuizen wordt ge
werkt te: Malang, Koeta-Radja (Atjèlx), Salatiga, 
Semarang, Soerabaja, Djokjokarta. Sedert 1900 
heeft ook het Leger des Heils zich aan dezen 
arbeid laten gelegen liggen, door militaire Tehui
zen op te richten te Batavia, Bandoeng, Malang, 
Semarang, Socrakarta, en Soe abaja; in ichting 
en werkzaamheid komen vrijwel overeen met die 
van d'.n Bond, waarmede 
officieele betrekki

ze echter in geen
g staan.

Het godsdienstig karakter van al de boven-
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do Minister van Koloniën toe, dat omtrent do 
grondslagen van het dicnstplichtstolsol voor do 
niet-Europeescho Ncderlandsche onderdanen do 
— in Mei 1918 voorde eerste maal bijeenkomen
de — Volksraad zal worden gehoord on dat in 
afwachting van do vaststelling van die grond
slagen, voor deze groop van onderdanen de 
gelegenheid zal worden geopend vrijwillig 
krijgsdienst- te vervullen.

Teneinde de Indische Regecring voor te lich
ten omtrent de plannen en voornemens van het 
Opperbestuur nopens de legervorming in het alge
meen en den dienstplicht voor nict-Europeanen 
in bet bijzonder, werd in September 1917 de 
oud-luit.-gen.-tit. C. H. van Rietschoten naar 
Indië gezonden en aldaar tot Regeerings-com- 
missaris benoemd.

Het boogcr genoemde Dienstplichtbesluit regelt 
de rechten en verplichtingen van de ingezetenen 
ten aanzien van den verplichten krijgsdienst- bij de 
landmacht, die onderscheiden is in „de militie” en 
„den landstorm”. De dienstplicht is persoonlijk 
en algemeen voor alle mannelijke ingezetenen, 
van een leeftijd van 18 a 19 tot 45 jaar, dio 
Ncderlandsche onderdanen zijn en niet beboo- 
ren tot de Inlandsche of de daarmede gelijkge
stelde bevolking. Op 32-jarigcn leeftijd gaan do 
dienstplichtigen van de militie over naar den 
landstorm. Van den dienstplicht zijn vrijge
steld zij, die een geestelijk- of een godsdienstig 
menschlievend ambt bekleeden of daartoe wor
den opgeleid, alsmede zij, die — ter beoordec- 
ling Van den Gouverneur-Generaal — in „bij
zondere gevallen” verkeeren (zie de artikelen 
13 en 14 van het besluit).

Bij de niet-beredon wapens, wapenonder- 
deelen en diensten duurt de eerste oefening ten 
hoogste 81', maand, bij de bereden wapens, 
en wapenonderd celen ten hoogste 2 jaren. Van 
de eerste oefening zijn vrijgesteld zij, dio reeds 
eene verplichte eerste oefening bij do land- of 
bij do zeemacht in Nederland of in de Kolo
niën hebben doorloopen, zoomede zij, dio in 
Nederland of in de Koloniën vrijwillig hebben 
gediend tenminste gedurendo een tijd gelijk 
aan den duur van de eerste oefening. In verband 
mot deze laatste bepaling is, ten gerieve van do 
Ncderlandsche jongelieden, dio zich in Indië 
willen vestigen en hier te lande niet hebben ge
diend, bij het Kon. besluit van 9 Januari 1918 
no. 42 eene regeling getroffen, die het voor deze 
jongelieden mogelijk maakt bij do korpsen van 
hot leger in Nederland eene vrijwillige verbinte
nis aan to gaan voor den duur van do eerste 
oefening; zij zullen alsdan in Indië alloon voor 
herhalings-oefeningen in werkeJijkon dienst heb
ben to komen.

Laatstbedoelde oefeningen duren voor do 
miliciens van de onbereden wapens, wapenon- 
derdeelen en diensten in totaal ten hoogste 48 
dagen — verdeeld over ton hoogste drio tijd
perken —, en voor dio van do bereden wapens 
en wapenonderdeelcn ten hoogste 28 dagen.

Het dienstplichtbesluit huldigt het beginsel 
van „kaderplicht”, d. w. z. dat do militieplich- 
tigen, die geschikt worden geacht voor hot bo- 
kloeden van een rang, al naar gelang van de be
hoefte, worden aangewezen om tot officier, 
onderofficier of korporaal to worden opgeleid.

Do militicplichtigcn worden voorloopig alleen 
bestemd voor die wapens, waarbij het grootsto

tekort aan Eur. vrijwilligers bestaat, namelijk 
de infanterio en de vcsting-artillerie en voor 
de verschillende diensten. Teneinde tot den gc- 
rcgelden toestand te geraken, dat jaarlijks ééne 
lichting 18 a 19 jarigen wordt ingelijfd, zullen 
gedurende de eerste vijf jaren na de invoering 
van den dienstplicht telken jare twee ploegen 
— in 1918, en wel in Juli, één zoodanige ploeg —, 
elk bestaande uit twee oudere lichtingen in 
werkelijken dienst komen en zal in verband daar
mede de duur van do eerste oefening worden 
gesteld op 6 maanden in stede van op 81/, maand.

Op de landstormplichtigen rust in gewone 
tijden alleen de verplichting om kennis te geven 
van hunne verblijfplaatsen; tot werkelijken 
dienst zijn zij alleen verplicht, indien de Gouv.- 
Generaal, krachtens do hem bij artikel 2 van 
het Dienstplichtbesluit verleende bevoegdheid, 
de militie en den landstorm, hetzij geheel hetzij 
ten deele, buitengewoon bijeenroept.

Dienstplichtigen kunnen niet dan met hunne 
toestemming voor diensten buiten Ned.-Indië 
worden gebruikt en nemen geen deel aan mili
taire expeditiën, d. z. die militaire onderne
mingen van eenigen omvang door troepen van 
het veldleger, die ten doel hebben het Neder- 
landsche gezag te bevestigen, wanneer dit door 
de inheemsche bevolking dermate wordt be
dreigd, dat de ter plaatse gelegerde gewapende 
politie of garnizoenstroepen geacht worden den 
toestand niet te kunnen beheerschon.

Literatuur: H. Bakker. „Het nieu\ve artikel 
113 Regceringsrcglement en het Koninklijk be
sluit tot regeling van don militairen dienstplicht 
voor Europeanen in Nederlandscb-Indië.” * ,
’s Gravenhage. Do Gebroeders van Cleef, 1917. C ' j '

MILLEM (ton rechte MÈLËM jav.). Zie 
KARPERACHTIGEN.

MILLEPORIDAE. Uydrozoa, die een mas
sief skelet afscheiden. (Zie NETELDIEREN 
en KORAALRIFFEN).

MILLETTIA SERICEA W. et A. fam. Legu- 
minosae Papilionatae. Akar toeba (mal.), 
toeba, djënoe (Jav.), toewa (soend.). Een 
grooto klimmende heester mot tot pluimen 
vereenigde bloemtrossen van vuilpaarse bloe
men, bij voorkeur op modderigen bodem groei
end aan rivieroevers e. d. De zwartbruine, hou
tige wortels stoken ton deele boven het slijk uit, 
en leveren geknousd een vischvergif, dat even
als de toeba van Dorris elliptica in sterke ver
dunning visschon bedwelmt. Beide soorten wor
den dan ook als toeba gebruikt, hier de een 
hot moest, daar do andorc.

MILLIES (HENRICUS CHRISTIAAN). Gcb. 
to ’s Gravenhago 15 Oct. 1810. In 1827 als stu- 
dont aan het Luthersch seminarium te Am
sterdam ingeschreven, werd hij in 1832 tot pro
ponent bevorderd; eerst 5 jaar later werd hij 
predikant.In 1847totHoogIeoraar aan het Lutker- 
scho seminarium benoemd, kon hij ten govolgo 
zijner zwakke gezondheid eerst 6 Nov. 184S dat 
ambt aanvaarden, hotgeon hij in Sept. 1856 ver
wisselde met do betrekking van Hoogleeraar in 
do Oostorsche taal- on lottorkunde to Utrecht.
Hij overleed aldaar don 26stcn Nov. 1868.

Do voornaamste goschriften van Millics heb
ben betrekking op Ned.-Indië. Zijn hoofdwerk: 
„Rechorches s. 1. monnaics dos indigènes de 
1’archipel indien et do la péninsulo malaie, La 
Hayo” werd na zijn dood in 1871 uitgogeven;
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welke liet voorsto paar een deksel over de ge- 
slaclitsopeningen vormt, de 5 volgendo daaren
tegen aan hun binnonzij kieuwplooien dragen, 
die als de bladen van een boek opeonliggon. 
Aan ’t achtereind van dit middenlichaam vindt 
men de aarsopening. Het achterste deel van 
deze lichaamsafdceling, dat geen ledematen 
draagt (metasoma), bestaat uit 6 versmolten 
segmenten, die bij dc Gigantostraca geschei
den blijven. 3o. een lange beweeglijke staart- 
stekcl (telson). Bij de pas geboren jongen ont
breekt de stekel nog en in dien toestand herin
neren de dieren aan Trilobieten, uitgestorven 
Orustaceën uit het palaeözoïsch tijdperk. Vol
gens sommigen (J. van der Hoeven, „Recherches 
sur Thistoiro naturelle et ranatomic des Li- 
mules”, Leyde 1838) dient de stekel tot wapen; 
zeker is hot, dat zij zich daarmee weten op te 
heffen en om te wentelen, als zij toevallig op 
hun rug terecht zijn gekomen.

Soorten van Tacliypleus en Carcinoscorpius 
bewonen den Indischen Archipel, China, Japan 
en het Oostelijk deel van den Indischen Oceaan. 
Een andere vorm, Limihis (Xiphosura) poly- 
phemus, komt langs dc Oostkust van Noord - 
Amerika voor tot in de Antillen, en verschilt 
in sommige opzichten van de soorten, der Pa
cific, o. a. in de zorg voor haar nakroost. Deze 
zonderlinge geographische verspreiding ver
klaart zich door den hoogen geologischen ouder
dom der Limuliden, die reeds uit het Palaeo- 
zoïsch tijdvak bekend zijn, terwijl in liet Trias 
de naaste verwanten der recente vormen ge
vonden zijn.

In het Zuidelijk halfrond ontbreken de Lijnu• 
liden, in het Noordelijk komen zij niet hoogerop 
voor dan 44° breedte.

De Mimi’s zijn bewoners van vlakke, zandige 
kusten, waar zij op ^ G voet diepte zich in 
het zand begraven, zoodat alleen het middendeel 
van hun vóórlichaam, met do 2 paar oogon, 
even daarboven uitsteekt, of waar zij dicht 
over den bodem rondzwemmen, telkons met 
de punt van den staartstekel op den bodem steu
nend. Zij voeden zich met wormen on andere 
dieren. In den paartijd begeven de wijfjes zicli 
’s avonds naar de kust, elk beladen met een 
mannetje, dat zich met de voorsto ledematen 
aan haar vastklemt. In de strook, die bij ebbo 
droogvalt, graaft hot wijfje van den Atlantischon 
Limulus polyphcmus een ondiepen kuil on schiet 
daarin haar kuit, waarover het mannetje do 
hom heenschiet. Dan sluit het wijfje do kuil 
en beide keeren naar hun woonplaats terug. 
Bij de soorten uit den Indischen Archipel 
draagt het wijfje de eieren aan de bladpooton, 
maar toch komen zij in den paartijd naar de 
kust. Geduronde die bruid vaart en het eicrleggen 
klemt hot mannetje zich zóó vast, dat het slechts 
met geweld is los te rukken en zelfs niet loslaat, 
als men het wijfje uit het water licht. Dit weten 
de inlandsohe vissehors, die de Mimiparen op- 
wachten bij fakkellicht en de wijfjes spietsen. 
Waarschijnlijk is dit de reden, dat do Mimi een 
plaats inneemt in den Javaanschen dierenriem, 
en wel die, welke in onzen zodiaak door do twee
lingen wordt bekleed. Op de Javaansche bekers, 
waarop de dierenriem-teekens staan afgcbeeld, 
zijn de Mimi’s met hun voorstukken naar elkaar 
töe afgebeeld. Zie Prof. J. A. 0. Oudemans, 
Ilmoe Alam, III, 1881, p. 107 on PI. III.

het was voorafgegaan door „De munten der 
Engelschen voor den Oost-Indischen archipel, 
Amst. 1S52” en „Notice sur les nouvolles mon- 
naies pour les col. or. neerl.” (Revue de la numis- 
mat. beige 1S5S). Belangrijk is ook zijne ver
handeling „Over de bronnen voor dc beoofening 

• der kerkgeschiedenis van Ned. O.-I.” (Werken 
Kon. Akad. v. Wet. Versl. Letterkunde, VII, bl. 
12). Bovendien verschenen nog verschillende 
artikelen over Ned.-Indië door hem bewerkt, 
o. a. de bibliografie van Celebes in Aardr. en 
Stat. Woordenb. van Ned.-Indië en opmerkin
gen over oud-Javaanschen dierenriem in Werken 
Kon. Akad. v. Wet. Versl. Lett. VII, bl. 297. 
Millies, die tijdens zijn verblijf te Amsterdam lid 
was van het hoofdbestuur van het Bijbelgenoot
schap, heeft als zoodanig en ook reeds vroeger, 
krachtig medegewerkt tot dc uitzending van ge
leerden naar Ned.-Indië, ter bestudeering der 
inlandsche talen, in het belang der bijbelver
taling en daardoor ook den stoot gegeven tot de 
beoefening van verschillende dier talen o. a. door 
Matthes, Neubronncr v. d. Tuuk en Hardeland.

Zie P. J. Yeth, T. v. Ned.-Indië, 1869, I, dl. 
304; J. O. G. Boot, Jaarboek der Kon. Akad. v. 
Wetensch. 1S68, bl. 104.

MILLIOENPOOTEN. Zie DUIZENDPOOTEN.
MIMBA (jav.). Zie AZADIRAOHTA.
MIMI. Malcische naam voor de Molukken- 

krab of degenkrab (Eng. King-crab), in het 
Ambonsch Maleisch Balancas genoemd, waar
van eenige soorten, vroeger tot het geslacht 
Limulus, thans tot de geslachten Tachypleus 
en Carcinoscorpius gerekend, den Indischen 
Archipel bewonen. Rumphius beschrijft de „Mo- 
luksche krab” met vermelding, dat zij vroeger 
door Seba Cancer perversus genoemd werd, om
dat het achtereind van haar lichaam in een ste
kel uitloopt, terwijl andere krabben en kreef
ten vóór aan het kopborststuk een scherpe 
punt bezitten. Zij behoort tot de Merostornata 
of Pantserkreeften, een groep, die met de Arach- 
noidea of Spinachtigen tot de hoofdklasso 
der Euchelicerata vereenigd wordt. Vroeger 
meende men echter, dat de Merostornata nauw 
verwant waren aan de Orustaceën, terwijl men 
tegenwoordig in de tot de Spinachtigen behoo- 
rende Scorpioenen de naaste verwanten der 
Merostornata ziet. De Merostornata verdeelt 
men in Gigangtostraca, uitgestorven reuzenkreef
ten uit het Palaeozoïsche tijdvak en Xipho
sura, waartoe behalve uitgestorven vormen, 
ook de Molukken-krab behoort. Het lichaam 
van de Molukkcnkrab bestaat uit drie afdee- 
lingen: lo. een zeer groot halfcirkelvormig 
voorstuk (prosoma), dat naar achteren tor 
weerszij in een punt uitloopt, aan de rugzij ge
welfd is, en hier twee paar oogen draagt — een 
middelst paar enkelvoudige en een zijdelingsch 
paar samengestelde — aan de buikzij daaren
tegen concaaf, met in het midden een overlangs 
spieetvormige mondopening, ter weerszij be
grensd door 6 paar ledematen, waarvan het 
eerste veel korter is dan de 5 volgende. De 
basaalleden der 5 achterste ledemaat-paren 
fungeeren als kauwstukken; 2o. een veel smal
ler, omgekeerd trapeziumvormig middenstuk 
(mesosoma en metasoma), dat ter weerszij 5 of 6 
stekels draagt en van achteren eveneens in 
twee punten uitloopt, terwijl het aan de buikzij 
6 paar blad vormige pootaanhangsels bezit,
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MIMI—MIMICRY. 731

De Maleiers en Ohineezen eten dezo dieren, 
die op de meeste vischmarkten worden ver
handeld. Hier en daar worden do stekels, aan 
spiozen bevestigd, door de inlanders als wapens 
gebruikt.

MIMICRY. Is de naam door Engolsche natuur
onderzoekers

con grooto betcekonis aan toe, te weten dat de na- 
gebootsto vormen door hot bezit van stoffen, die 
een onaangenamon geur verspreiden, wordon ver
meden door op insecton azende vogelsoorten, 
welko andere dagvlinders wel vervolgen. De op 
hen gelijkende vlinders, ofschoon zelf niet oneet
baar, zouden dientengevolge ook van de vervol
ging dozer vogels vrij blij ven. Uit onzen archipel 
haalt Wallaco als voorbeelden aan: de naboot
sing van Euploea midamus, een veel voorkomen
de fraaie Danaïde, door de zeldzame Papilio- 
niden P. paradoxa en P. aenigma, en die van de 
nog fraaiere Euploea rkadamanthus door Papilio 
caunus. Somtijds vertoont alleen het wijfje 
eener vlindersoort een nabootsend kleurenkleed, 
en verschilt tegelijk sterk van het mannetje. 
Zoo gelijkt het wijfje van de Nymphalide-dag
vlinder Iiypolimnas misippus sprekend op dat 
der Danais chrysippus, oen over Afrika en Azië 
verspreide, zeer gewone Danaïde, terwijl het man
netje niet aan de nabootsing meedoet.

Van verschillende zijden is tegen deze be
schouwingen het bezwaar ingebracht, dat dag
vlinders in het algemeen zoo zelden door vogels 
worden vervolgd, zoodat het voordeel der ge
lijkenis nog twijfelachtig is. Onafhankelijke pa- 
rallele ontwikkeling speelt zeker bij het ver
schijnsel ook dikwerf een rol, maar is ter ver
klaring van vele gevallen onvoldoende, waar de 
gelijkenis met verschil in bouw gepaard gaat. 
Zoo kunnen b. v. lange veelledige sprieten nage
bootst worden door verlenging van eenige 
weinige sprietleden.

Als een geval van mimicry onder vogels ver
meldt Wallace de gelijkenis tusschen het ge
slacht Tropidorhynchus (Monnikvogels) uit de fa
milie der Honingvreters (zie HONINGVOGELS)
(Melliphagidae), die behooren tot de vogels, 
kenmerkend voor Australië en de Molukken, 
en het ondergcslacht Mimeta uit de familie der 
Wielewalen. De Tropidorhynchen zijn krachtige, 
strijdbare vogels, die zich in troepen verzamelen 
om vijanden te verjagen, waartoe zij elkaar roe
pen mot hun luide stem. Zij zijn donker en vaal 
gekleurd, terwijl daarentegen de meeste Wiele
walen geclbont goteekond zijn, behalve juist de 
Mimeta's, welke op de verschillende eilanden der 
Molukken een merkwaardige overeenkomst met 
de daar inhcemsche soorten der Tropidorhynchen 
vortoonen. Zoo heeft T. bourouensis een groote, 
kale, zwarte plok achter hot oog, die bij M. bou- 
rouensis wordt nagebootst door een plek zwarte 
voeren, terwijl een groep schubachtige srnallo 
veeren op de kruin van Tropidorhynchus bij 
Mimeta eveneens aanwezig schijnt, omdat elk 
harer kruinvccron, die niet versmald zijn, een 
doffe ovorlangsche lijn vertoont. Do Tropido 
rhynchen hebbon in don nek een lichtgekleurd 
kapje, gevormd uit vreemdsoortig torugge- 
bogen veeren, waaraan zij hun naam van Mon
nikvogels ontlooncn, en dit wordt bij Mimeta 
nagebootst door een lichten band. De snavel van 
Tropidorhynchus draagt op zijn basis een uitste
kende kiel, on even zoo die van Mimeta, schoon 
de Wielowalen anders dio eigenaardigheid niet 
bezitten. Evenzoo wordt T. subornatus van 
Ceram nagebootst door M. forsteni van datzelfde 
eiland, on ook op Timor on Djilo-Morotai komen 
soorten van beide geslachten, schoon iets minder 
sterk op elkaar gelijkend, voor.

Deze verschillende gevallen van nabootsing

ven aan het verschijnsel, dat 
dieren uit allerlei groepen in voorkomen, kleuren 
en bewegingen een bedriegelijke gelijkenis ver- 
toonen met vormen uit andere groepen, waar
mede zij niet de minste verwantschap bezitten, 
terwijl zij in even groote mate verschillen van 
hunne werkelijke natuurlijke verwanten. Dezo 
overeenkomst in uiterlijk moet voor de naboot
sende dieren gepaard gaan met eenig in ’t oog 
springend voordeel: de aard van dit voordeel 
kan het beste blijken uit voorbeelden, als daar 
zijn de gelijkenis van weerloozo vlinders, ke
vers en vliegen op met angels bewapende 
wespen, bijen, hommels of mieren, die van week- 
lijvige kevers op steenharde en dus oneetbare 
soorten, die van weerlooze kevers, krekels en 
andere insecten op roof-insecten (b. v. loopke
vers) met krachtige kaken, die van vliegen 
(Volucella, Bombylius) (wier larven parasitisch 
leven in bijen- of hommel-nesten) op de bijen of 
hommels in wier nest zij moeten sluipen om hare 
eieren te leggen, die van spinnen op mieren, van 
rupsen op slangen, die van niet-giftige slangen 
op giftige, van weerlooze vogels op roofvogels

gogo
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Hieruit blijkt, dat weerlooze dieren vaak do 

gedaante bezitten van weerbare, waardoor zij 
waarschijnlijk ontsnappen aan vervolgingen, 
maar dat omgekeerd ook vervolgers optreden 
onder het mom van vreedzame vormen, waardoor 
zij hunne slachtoffers kunnen naderen, zonder 
dat deze zich van eenig gevaar bewust worden.

Bij de beoordeeling, of een geval van gelijkenis 
tusschen twee niet verwante diervormen mag be
schouwd worden als Mimicry, moet het (volgens 
Wallace) voldoen aan do volgende voorwaarden: 
lo. do twee vormen moeten dezelfde, of aan el
kaar grenzende landstreken bewonen, gewoonlijk 
zelfs dezelfde plekken; 2o. de eeno vorm (do nage- 
bootste) moet in grooten getale voorkomen, en 
de een of andere eigenaardigheid bezitten, dio 
haar tot voordooi strekt; 3o. de nabootsende 
vorm daarentegen moet geringer in aantal zijn.

Een bijzonder geval van mimicry wordt door 
velen gezien in het feit, dat sommige vlindersoor
ten in gedaante, tinten, schakeering en wijze van 
vliegen storke golijkenis vortoonon mot de leden 
van een geheel ander geslacht van vlinders, dan 
waartoo zij volgens hun lichaamsbouw en andere 
beslissende systematische kenmerken mooten ge
rekend worden, terwijl zij van do overige leden 
van dit hun eigen geslacht even sterk verschillen 
als zij gelijken op hunne schijnvorwanten. In do 
oude wereld zijn het vooral de Dagvlindcrfami- 
liën der Danaïden on Acraeïden, die door som
mige soorten van meerdere andere vlindorge- 
slachten, b. v. Papilioniden, Nymphaliden en 
Piefiden schijnen te worden nagebootst. Do 
natuuronderzoekers Bates en Wallace, dio hot 
eerst dit feit hebben opgemerkt bij do Brazili- 
aanscho familie der Ileliconiden en de verschil
lende haar nabootsende soorten —■ nl. van het 
PieriV/en-geslacht Leptalis, van een geslacht der 
Eryciniden en van 3 verschillende geslachten van 
•overdag vliegende nachtvlinders, — kenden er
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op hunne omgeving komen te gelijken, en daarvan 
onmogelijk te onderscheiden zijn zoolang zij 
stil zitten.

Weer een ander geval van beschermende na
bootsing leveren de dieren, die van kleur kunnen 
veranderen, een vermogen dat niet slechts aan 
den Kameleon, maar ook nog aan tal van andere 
dieren, Ongewervelde zoowel als Gewervelde,, 
eigen is. Inktvisschen b. v. vermogen hun kleur 
snel te wijzigen, en volmaakt gelijk te maken aan 
den met schaduwvlakjes overzaaiden zandbo
dem der poeltjes in het rotsstrand, waarin zij 
zich schuil houden. De boenglonhagedis is groen 
te midden van het loof, bruingrauw op stammen 
of op den grond en wordt daarom vaak met den. 
onjuisten naam Indische kameleon bestempeld. 
In beide gevallen houdt het vermogen van 
gelijkmaking op, zoodra men de dieren blind 
maakt.

Maar tot zekere hoogte vindt men bij alle die
ren, die hetzij aan vervolgingen blootstaan, of 
omgekeerd zelf levende prooi moeten besluipen,, 
eigenaardigheden van kleur en vorm, die hen 
minder tegen hun omgeving doen afsteken. Zoo 
is proefondervindelijk bewezen, dat de lichte 
buik- en donkere rugkleur bij tal van vogels, vis
sollen en zoogdieren hen minder in ’t oogvallend 
maakt, doordien hunne omtrekken samensmel
ten met de tinten hunner omgeving. Vooral bij 
zwemmende dieren is deze tegenstelling tus- 
schen rug en buik sterk uitgesproken, en dient 
klaarblijkelijk om hen te verbergen zoowel voor 
de boven als voor de onder hen zich bevindende- 
vervolgers.

Bij talrijke dieren met standvastige kleuren 
is de algemeene tint in harmonie met de hoofd
kleur hunner omgeving. Zoo treft men groeno 
vogels vooral in de woudstreken tusschen de 
keerkringen aan, evengoed als witte dieren in de 
poolstreken, en zandkleurige in de woestijnen. 
Maar ook onafhankelijk van klimaat of wereld
deel bezitten vele boschdieren, b. v. boomkikkers,, 
boomslangen, tal van rupsen, slakken, kevers, 
sprinkhanen enz. volmaakt dezelfde tint van 
groen als het gebladerte waartusschen zij zich 
ophouden.

Ook kleuren, die schijnbaar met de omgeving 
in sterke tegenstelling zijn, kunnen juist bijdra
gen om hunne bezitters minder in ’t oogvallend 
te maken; zoo gelijken sommige schitterende 
bladkevertjes op dauwdroppels, waarin hot zon
licht speelt, en bezitten die vlinders en sprink
hanen, welke, als zij bij het neerstrijken hunne 
vleugels snel toeslaan, geheel met. hunne om
geving gelijk worden, juist een zeer bontgekleur
de bovenvlakte hunner achtervleugels, die hij 
het gaan zitten plotseling verdwijnt.

Men heeft echter goede reden om aan te ne
men, dat bij een groot aantal andere bont of wit 
gekleurde dieren (b.v. veelkleurige boomkikvor- 
schon en rupsen, zoowel naakte als sterk behaarde 
witte uiltjes) deze schitterende uniform hun tot 
vrijbrief dient tegen de aanvallen van roofdie
ren, omdat deze daardoor gewaarschuwd wor
den, dat zij oneetbaar zijn. Zulke kleuren noemt 
men daarom waarschuwingstinten. Do dieren,, 
die ze-vertoonen, onderscheiden zich door hun 
driest en openlijk optreden. Misschien bohooren 
tot deze categorie ook sommige lichtgevende- 
vormen.

MIMIKA. Eene rivier op de Zuidkust vam

van de cenc diersoort door de andere zijn niet 
scherp af te scheiden van de Beschermende 
Gelijkenis (Protective Rcsemblance), die zeer 
algemeen in het dierenrijk valt op te merken, en 
waaronder verstaan wordt de meer of minder 
volkomen overeenkomst tusschen een dier en 
zijn omgeving, waardoor het zoowel voor de 
vijanden, welke het vervolgen, als voor den buit 
waarop het aast, wordt gemaskeerd. Do meest be
kende voorbeelden dezer gelijkenis zijn de wande
lende takken en bladeren : Rechtvleugelige Insec
ten (Zie REOHTVLEUGELI GEN),wier vleugels, 
pooten en sprieten in kleuren vorm de allermerk
waardigste gelijkenis vertoonen met de twijgen 
of het loof der boomen, waarop zij zich gewoon
lijk ophouden. Sommige hunner bootsen dorre 
bladeren of takken na, andere groene; de eerste 
vindt, men tusschen het afgevallen loof op den 
grond, de laatste op de planten. Sommige bid
sprinkhanen (Mantiden) hebben volkomen de
zelfde kleur en vorm als de bloembladeren 
waartusschen zij verscholen zitten, loerend op de 
insecten, welke uit die bloemen honing komen 
zuigen. Ook onder de Dagvlinders bootsen vele 
vormen b. v. Kallima (zie aldaar) dorre blade
ren na zoolang zij stilzitten, nachtvlinders lijken 
vaak op boombast enz.

De gewoonten der tak- en bladinsecten werken 
er toe mede, hen onzichtbaar te maken. Zoo 
hangen de eerste losjes tusschen de werkelijke 
takken, en strekken daarbij hunne lange pooten 
onsymmetrisch uit, wat een zeer ongewoon 
verschijnsel onder insecten is. Wallace kreeg op 
Borneo een soort (Cerostylus laceralus), die ge
heel begroeid scheen met een kruipende mos- 
plant of Jungermannia, zoodat dan ook do 
Dajak, die haar bracht, beweerde dat het dier, 
schoon levend, werkelijk met mos was begroeid; 
terwijl in waarheid de huid overal olijfgroene, 
bladachtige aanhangsels vormde,

Een bijzonder sterk uitgesproken geval van 
nabootsing vertoont de franje-gekko (zie GEK
KO’S), Ptyckozoon homalocepkalon, bij wien niet 
alleen de grauwe bruine en gelige tinten en 
teekeningen, maar ook de zonderlinge franje
achtige lappen aan de huid van kop, staart en 
ledematen een volmaakte gelijkenis veroorzaken 
met den boombast, waarop het dier zich bij 
voorkeur vastklemt. Bedriegelijke gelijkenis 
met boombast is trouwens bij tal van dieren op 
te merken, vooral onder insecten (b.v. takvor
mige spanrupsen); slechts wanneer zij zich be
wegen zijn zij daarvan te onderscheiden, het 
opmerkelijkst zijn diegene, welke in Ideur en 
relief van oppervlakte de korstmossen naboot
sen, waarmee de boomstammen zijn begroeid. 
Men kent ook insecten, spinnen en slakjes, die 
volmaakt op vogeluitwerpselen gelijken, b. v. 
kleine Buprestiden (prachtkevers), die altijd 
juist op de middennerf van een blad gaan zitten.

Op de koraalriffen zijn de dieren van allerlei 
aard (b. v. visschen, krabben, slakken, zeeane
monen, ringwormen), die tusschen en op de 
levende koraalstokken leven, even bont ge
kleurd als deze: diegene daarentegen, welke 
in de meer landwaarts gelegen zone van afge
storven koraal worden aangetroffen, egaal 
grauw getint, maar dikwerf even ruw en grillig 

oppervlakte als de koraalfragmenten zelf. 
Sommige hunner bedekken hun rug met stukjes 
zeewier en anderen afval, waardoor zij volmaakt

.:

:

'

;

i
:

■.

\
van



MI MI KA—MI N AH AS A. 733

van Celebes, behoorendo tot de residentie Mo- 
nado en gelegen tusschen 0° 51' en 1° 51' 40" 
N.B. en 124° 18' 40" en 125° 21' 30" O.L., 
dat door zijne geologische gesteldheid samen
hangt met de vulkanonreeks, welke zich over 
do Sangi- en Talaoet- (Talaud) eilanden naar do 
Philip);ijnen en verder over Formosa tot aan Ja
pan uitstrekt. De naam beteekcnt „bondge
nootschap” (zie Graafland, Minahasa I, blz. 3) 
tegen Mongondou, dat vroeger hier volgens 
overlevering, vaak roofde en plunderde.

Aan drie zijden door de zee bespoeld en in 
het Zuiden door de van het honderdtoppige ge
bergte of den Woeloer-Mahatoes afstroomende 
rivieren Poïgar en Boe jat van het aangrenzende 
landschap Bolang-Mongondou gescheiden, vormt 
deze landstreek met de overigens schaars be
volkte omliggende eilanden een min of meer afge
rond geheel, dat door de vruchtbaarheid van den 
bodem, de goede geaardheid der bevolking en 
do met zoo gunstigon uitslag bekroonde invoe
ring van den Christelijkcn godsdienst gedurende 
do laatste zeventig jaren in hooge mate de aan
dacht heeft getrokken.

Do grootte van het landschap bedraagt 
4786 K.M.a. De hoofdzetel van het Europeesch 
bestuur is gevestigd ter hoofdplaats Menado, 
aan de gelijknamige baai in het Noordwesten; 
de Minahasa behoort administratief tot de af- 
deeling Menado en wordt verdeeld in drie on- 
dorafdeelingen: Menado, Tondano en Amoe- 
rang, welke worden beheerd door controleurs, 
die ondergeschikt zijn aan den A3s.-resident 
der afdeeling.

Die onderafdoelingen zijn weder ondervor- 
deeld in districten, ten getale van 16, staande 
onder inlandsche hoofden, nl. voor de afdeeling 
Menado: Menado, Ban tik, Tonséa en Maoembi; 
voor de onderafdeeling Tondano: Tondano- 
Toelian, Tondano-Toelimambot, Kakas-Rem- 
bókken, Tomohon-Sarongsong, Langowan en 
Pasan-Ratalian-Ponosakan; voor de onder
afdeeling Amoerang: Romoön-Tombasian, Tom- 
paso, Kawangkoan, Sonder, Tombariri en 
Tonsawang. (Zie voor de nadere beschrijving 
onder do verschillende districten). Do gezamenlij
ke bevolking bedroog in 1915 ruim 210.000 zielen 
en is verspreid over ongeveer 300 dorpen of nogo- 
rijen, waaronder dio, waar do controleurs ver
blijf houden (onderafdeelingshoofdplaatsen) en 
die, waar de districtshoofden wonen, (districts
hoofd plaatsen). Was vroeger de bevolking nog 
al eons aan verplaatsing onderhevig, waartoe 
verwoesting door opidomieën of ongunstige 
oogstjaren dan wel grillen van hoofden eeno ge- 
rcede aanleiding waren, daaraan is in den laatsten 
tijd een einde gemaakt, en wordt daarentegen 
gedurig getracht, als dit zonder stoornis kan 
geschieden, kleinoro kampongs tot één groo- 
toro te vereenigen of in een sterker bevolkte 
to doen opgaan; hoofdzakelijk ten einde zoo- 
doendo hot getal lagere hoofden to vermindoron 
on do bevolking aldus van velo lasten en ver
plichtingen to onthofton.

Met verwijzing naar tal van geographischo, 
historische, economisclio en politieko bijzon
derheden, welko reeds in do artikelen OELE- 
BES, MENADO enz., zijn ter sprako gebracht, 
vordient hot volgondo nog vermelding.

Do grond is zeer vulkanisch, maar tevens 
zeer vruchtbaar. Do plantengroei is woolderig,

Nieuw-Guinoa ten Westen van Kaap Stconboom. 
De mond ligt op 136° 27' 30" O.L. on zij ont
springt op hot Nassaugebcrgte (zio aldaar). Do 
mond is 80 M. breed en alleen bij vloed voor 
kleine stoomschepen toegankelijk door een nauwe 
geul. Het terrein aan den benedenloop is laag 
en moerassig, begroeid mot rhizophoren. Langs 
•de oevers strekt zich echter een 70 M. breedo 
zandstrook uit mot klappers en tjëmara’s. 
Na drio kwartier stoomens is het water zoet, 
de oevers zijn daar hoog met grooto verschei
denheid in plantengroei (vruchtboomen, arèn, 
rotan). Op 5.5 K.M van de monding ligt de kam
pong Wakatimi; hier valt de uit het Westen 
komende Kaparé in de Mimika. De Kaparó 
neemt weer do Watoeka op. Op iederen oever 
bij de monding staat een complex lange, primi
tieve hutton, door tussclienschottcn in een groot 
aantal vertrekken verdeeld, hetwelk eenigszins 
wijst op een gezinsleven. Waar de Mimika uit 
het heuvelterrein treedt, ligt de kampong Pa- 
rimau; op ongeveer 16 K.M. ten N. daarvan 
de kampong Wamberimi, in het gebergte op 
een hoogte van 700 M. Deze kampong is be
woond door een dwergstam, Tapiro genaamd. 
Langs de Mimika trachtte Wollaston, hoewel 
tevergeefs, in 1910 de Oarstensz-toppen te be
reiken. (Zio ook A. F. R. Wollaston, Pygmies 
and Papuans en Reports on the Collections 
made bij the British Ornithologists’ Union 
Expedition in Duteli New-Guinea 1910—1913).

MIMOSA PUDICA L., fam. Leguminosae-Mi- 
moseae. Daoen tidoer, D. Koetjing (mal.). Een 
heestertje uit trop. Amerika, dat reeds sedert 
lang op Java verwilderd is en tot een lastig on
kruid is geworden, vooral ook wegens de stekels, 
die do voeten kwetsen. Daarom als grondbe- 
dekker en groene bemester minder geschikt. 
Het is bekend om do zeer gevoelige bladeren, 
die bij do minste aanraking bewegingen uitvoe
ren (kruidje roer-me-niet, daoon hidoep (mal.) 
djoekoet borang (soend.). Het gebruik van 
daoen tidoer als slaapmiddel in hoofdkussens 
dor inlanders berust op de slaapbcwegingen der 
bladeren.

MIMUSOPS ELENGI L., fam. Sapotaceae. Tan- 
djoeng (mal., jav., soend.). Een zeer veelaange- 
planto boom met fraaie kroon en geurige bloemen. 
Deze vallen tegen den ochtend af en worden 
door do inlanders opgeraapt en aan snoeren 
geregen. Ze behouden nog vele dagen haar bui
tengewoon aangenamen geur. Andere deolon 
van do plant worden algemcon als inlandsch 
geneesmiddel gebruikt, bv. do bast togen koorts 
on als mondspoeling, de bladeren in den vorm 
van sigaretten (rokok sëriawan) tegen mond- 
spruw, do onrijpo vruchten tegen diarrheo en 
do zadon togen oogziekten. Het hout heeft wei
nig waarde.

MIMUSOPS KAUKI L. Sawoo (mal.), Sawo 
djawa (jav.). Vrij lage, doch dikke boom, dicht 
bij don grond vertakt, vaak aangeplant, in liet 
wild alleen op zandige stranden on koraaleilan
den. Het fraaie, bruinachtig-roodo kernhout is 
een prachtig meubelhout, zeer bruikbaar voor 
draaiwerk. Do bloemen verkoopt men in den 
inlandschon medicijnhandel, do fraaie, rood- 
bruino vruchten worden alleen door de inlandors 
gegeten.

MINAHASA. Land bcsch rij ving. Noord
oostelijk dool van het Noordelijk schiereiland
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: op do familie als rechtspersoon) overgaat. Dit 
inlandsch beziti'ccht van ontgonnen grondon 
(oeoemaan) kan worden uitgeoefend door 
individuen óf door families; de eerste worden 
tan ah pasini of individueelo gronden, de fa- 
miliegronden worden — in anderen zin dan 
daareven — tanah kalakeran of [collectieve 
gronden genoemd. Vroeger bleven de familie- 
gronden meestal onverdeeld; tegenwoordig wordt, 
deels onder den invloed eenor landraad juris
prudentie van betwistbare juistheid, zulke 
grond vaak onder de familiegenooten verdeeld. 
De familiegronden worden door do leden der 
familie bebouwd, en wel door ieder voor een deel, 
als de uitgestrektheid toereikend is, anders bij 
beurten. Het oudste familielid is hoofd en wijst 
dan voor elk jaar het deel aan, dat ieder lid 
bebouwen mag, of regelt de beurten. Bij de rijst
cultuur op droge velden bestaat de gewoonte 
een veld, dat een jaar bebouwd is, eenigen tijd 
braak te laten liggen; naarmate dit braaklig- 
gen langer of korter duurt, dragen de velden 
verschillende namen, zooals r o k a t, 1 of 2 
jaar braak liggende gronden; sawookau, 
waarop reeds eenig kort hout is opgeschoten, 
en k a k a i n, waarop dit reeds hoog is opge
groeid. Het beschikkingsrecht van het district 
ten opzichte der bebouwde gronden openbaart 
zich in de eerste plaats in het verbod om gron
den aan vreemdelingen van buiten het dis
trict te vorkoopen; het district kan echter woesto 
gronden tijdelijk aan vreemdelingen in genot- 
recht geven — gewoonlijk voor één jaar — 
tegen uitkeering van een deel van den oogst 
als recognitie. In bijzondere gevallen kan echter 
aan vreemdelingen grond voor onbepaalden 
tijd worden toegestaan, mits dezen de dien
sten ten behoeve der hoofden prestoeren, 
waartoe anders de leden van het district ge
houden zijn, zoodat zij dubbelen dienst doen 
voor de hoofden van twee districten. Blij
vende rechten op den grond verkrijgen zij ook 
dan niet; alleen wanneer zij als leden van 
het district worden toegelaten, verwerven zij 
ook do rechten der ingezetenen. Ook op <le wijze 
van bebouwing oefent het district invloed uit, 
daar do gronden niet willekeurig beplant mogen 
worden, maar om beurten braak moeten lig
gen, terwijl het voorts in vroeger tijd gebruikelijk 
was de velden van ieder dorp gemeenschappelijk 
en terzelfder tijd in orde te brengen. Dio op 
de aangewezen plaats geen gronden bezat, 
moest zo in deelbouw nemen of huren van

men vindt in do Minahasa nog uitgestrekto 
wouden met fraaie houtsoorten (ebben- en 
ijzerhout enz.) en vele orchideën-soorten. Tot 
de voornaamste voortbrengselen bohooren: Co- 
cosnooten, waarvan do bevolking op grooto 
schaal copra bereidt; rijst, dio het meestop 
droge velden, echter ook op sawalis wordt ge
kweekt (do rijstschuur der Minahasa wordt 
gevormd door de stroken bij Toudanp_ en Ka
li as,--waar de bevolking bijna uitsluitend van 
Men rijstbouw bestaat); mais (miloe genaamd), 
dat bij gebrek aan padi een koofdvoedsol uit
maakt; tabak, op do inlandscho markt wel 
gewild, in geringe hoeveelheid en muskaat
noten, die als tweede soort goede prijzen behalen. 
Menige veldarbeid wordt door de bevolking 
verricht in verplicht onderling hulpbetoon der 

SiT' / dorpsgenooten (m a p a 1 o e s). De Minahasa 
wordt in alle richtingen door een net van goede 
wegen doorsneden (voor de voornaamste wegen 
zie bij do onderafdeelingen), waarvan het on
derhoud wegens het ongelijke terrein veel ar
beid vordert; niet altijd is bij het aanleggen 
het belang der om- of bijwonenden in het oog 
gehouden, en bovendien is het land niet dicht 
bevolkt, daar deze streek in grootte ongeveor 
gelijk is aan de residentie Semarang, maar een 
paar millioen inwoners minder telt. De dorpen 
zijn regelmatig aangelegd en de meestal op palen 
gebouwde huizen worden aangetroffen op door 
levende heggen gescheiden erven en dienen 

^ , tot woonplaats van een enkel gezin. De veestapel 
)/ . - /} " bestaat hoofdzakelijk uit varkens, runderen en

' f j ^ ' V> paarden. Varkeosvleesch vormt het meest ge-
~ f] t c '* • ^liefde voedsel der Christenbevolking en wordt 

;.K v . ” '-óp velerlei wijzen toebereid; de runderen dienen 
*v^'

.

CS

in den regel als trekdieren, de veeteelt gaat in 
den laatsten tijd vooruit; en de Minahasa- 
paarden, door kruising van andere rassen 
ontstaan, zijn sterk en voor het bergachtig 
terrein uitnemend geschikt. Do scheepvaart 
is weinig ontwikkeld; met de vischvangst 
houden zich meestal de Mohammedaanscho

' r

C i•* *-.. v

strandbewoners bezig en de eigenlijke inland
scho handel is van geringen omvang. Op de 
hoofdplaatsen is do handel bijna geheel in han
den van Eur. firma’s, Chineezen en Arabieren. 
De ingevoerde waren worden door kleinhande
laars tot diep in de binnenlanden verkocht of 
geruild tegen verschillende producten.

- - - iyat de rechten op den grond betreft, zoo staat
de grond naar do volksinstellingen — waar
aan de domeinvorklaring van woeste gronden 

, Qcis-d** *n Stb. 1877 no. 55 geen afbreuk kan doen — 
onder het beschikkingsrecht van het district, 
waarin hij gelegen is; het district toch is de 
pakasaan (territoriale eenheid), vanouds be- 

f staande, voortgekomen uit den vroegeren wa- 
lak of stam (genealogische groep), bij de ves- 

: tiging van ons gezag als de grondslag der ad
ministratieve indeeling genomen, eerst balk 
(verbastering van walak) en thans district 
genoemd. De woesto gronden (taloen) nu zijn 

^ ten dienste van het algemeen (tanah kalakëran 
collectieve gronden); ieder lid van het district 
mag in de bosschen hout kappen en producten 
zamelen. Ook heeft hij het recht dien grond 
te ontginnen; de grond blijft dan nochtans 
onder bet beschikkingsrecht van het district, 

de ontginuer verkrijgt het inlandsch 
bezitrecht, dat op zijne erfgenamen (meestal

!i

&:Y' an
deren, die daar een zóó groot grondbezit 
hadden, dat zij hunne landen niet zelf konden 
bebouwen en dus verplicht waren deze op aan
vraag in deelbouw te geven of te verhuren. 
Waren er vele personen, die op die plaats geen 
gronden hadden, dan werden de gronden een
voudig verdeeld krachtens het beschikkingsrecht 
van district of dorp en kreeg elk hoofd van een ge
zin een stuk grond ter bebouwing voor een jaar, 
zonder dat op de rechten der bezitters gelet 
werd; deze werden echter na afloop van het 
oogstjaar weder van kracht.

Het mapaloes is een onderling hulpbetoon, 
waartoe men verplicht is krachtens hot blooto 
feit van zijn dorpslidmaatschap, en hetwelk 
onder leiding staat van hot dorpshoofd; als 
jongelingen en meisjes er tezamen aan deelno 
men, is hot een gelegenheid voor kennismaking

rS- , /herkt* 3Ayy
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on vrijage. Den avond te voren worden do 
dorpelingen tot dezen arbeid opgeroopon. Loopt 
dit hulpbetoon over een beperkt aantal ge
zinnen, dan bepaalt men er zich gewoonlijk 
toe in iederen tuin een dag te werken, maar 
liep het over een groot aantal, dan word do 
uitgestrektheid gronds vastgesteld, dio be
werkt zou worden on eerst als dat werk 
klaar was, ging men naar het land van een 
ander. De bezitter van den tuin moet voor 
eten zorgen; wordt hij ziek, zonder op do gron
den van al de leden gearbeid te hebben, dan moot 
hij een plaatsvervanger stellen of een volgend 
jaar de schade inhalen. Behalve bij grondbe
werkingen voor dorpsbelangen komt dit verplich
te hulpbetoon ook te pas bij sterfgeval.

Bevolking. Van waar do eerste bewoners 
herwaarts togen, is nimmer geboekstaafd en 
thans moeilijk uit te maken; maar de in het oog 
loopend gelijkheid van zeden en gebruiken, in 
verband met den algemeenen aard en de taal- 
synoniemen, wettigt het vermoeden, dat dit deel 
van Celebes hoogstwaarschijnlijk van uit do 
Noordelijker gelegen eilanden is bevolkt en dan 
met groote tusschenruimten of lang na elkander, 
waa door het taal- of dialectverschil, zoo het 
nog niet aanwezig was, tevens wordt verklaard.

In de meeste volksverhalen wordt Lumimu’ut 
als do stammoeder van het Minahasische volk 
voorgesteld. Zij is geboren uit een steen, die door 
de golven bespoeld en daarna door do zon be
schenen wordt; de steen begint te zwecten, en 
hie uit ontstaat Lumimu’ut (lu'ut = zwe t). 
Door den W-. sten wind bevrucht, bevalt L. van een 
zoon, To’ar genaamd.

Uit het huwelijk van Lumimu’ut en To’ar, die 
niet weet, dat L. zijne moeder is, komende góden 
( n half-goden en ook de stamvaders van hot 
Minahasische volk voort.

Uit de verschillende verhalen aangaandeLu- 
mimu’ut en To’ar is nog duidelijk na te gaan. dat 
Lumimu’ut eene verpersoonlijking der aarde, 
en To’ar van de zon is. Ook uit den bijnaam 
van Lumimu’ut:Si Apo’nimema’ in Tand1 „do 
Vrouwe die de aarde(hct eerst) heeft bebouwd” 
blijkt ten overvloede, dat Lumimu’ut do Aard- 
godin is, en wel de planten en boomen voortbren
gende Aarde. Haar beeld vindt men als knop op 
den staf gedragen,doordopriesters en door hen,dio 
alle tuinoffers hadden volbracht. Deze „sineka’- 
dan” werd door den priester overhandigd aan 
do tuinpriesteres, als zij gedurende het „maëng- 
kët” (een der offerzangen) boziold waardoor do 
nimema’ in Ta na’ en dezo dus voorsteldo. 
De knop is van geel koper en van platten vorm, 
en stelt voor het beeld der Apo’ nimema’ in Tana’ 
met een gezicht naar elke zijde, daar zij verleden 
en toekomst kent.

Volgens de logende werd de woonplaats dor 
vorschillonde stammen bepaald door de góden 
(voorouders) in eene vergadering rondom don 
„Watu Pinewètèngin” (Steen waar verdeeld is), 
aan don Noordelijken voet van den berg Tonde- 
rukan. Bij iedere beslissing der Oudsten gaf do 
god Muntu untu (de hoogst gezetene, de aller
hoogste) een schrap op den steen, indien de god 
Kopcro (do verbieder, do verhinderaer) het be
sluit goedkeurde.Deze teekens worden nog aange
wezen op dien steen, die eenige tientallen jaren 
geleden weer is uitgegraven.

De voornaamste stammen zijn : de Tomboeloe’,

do Tonséa’ en de Tontèmboan (vroeger ook wel 
Tompakowa gonaamd). Hierbij kan ook do stam 
der Tolöoer genoemd worden. Do stam der 
Tomboeloe’ schijnt wel een overwegend gods- 
dienstigen invloed uitgeoefend te hebben op do 
andere stammen, daar vele offerzangen door do 
geheele Minahasa in de taal der Tomboeloe’ 
gezongen werden. Vijf der acht Minahasische 
stammen, n.I. Tomboeloe’, Tonsêa’, Toloöer, 
Tontèmboan en Tonsawang, en de drie niet 
echt-Minahasische: Bantik, Bcntènan en Pona- 
sakan, hebben hunne eigen taal behouden, 
hoewel op alle scholen het Maleisch do voertaal 
voor het onderwijs is en ook de godsdienst-pre- 
diking en het godsdienstonderwijs doorgaans in 
het Maleisch geschieden.

Als vreemdelingen, die zich in de Minahasa 
hebben neergezet, worden genoemd de leden van 
den stam der Bantik en de inwoners van Bèn- 
tènan, dio in taal veel overeenkomst vertoonen 
met de Sangireezen, en verder de inwoners van 
Ponosakan, die verwant zijn met Mongondou.

Het waren de eerste drie stammen, benevens 
die der Toloöer, welke door de elkander opvol
gende vorsten van Bolaang Mongondou onop
houdelijk beoorloogd werden, en die, in de 
overtuiging, dat zij ieder voor zich niet sterk 
genoeg waren om den vijand weerstand te bieden, 
zich onderling verbonden, en overeenkwamen 
met vereende krachten aan die gedurige oorlogen 
een einde te maken. Van dat tijdstip af noemden 
zij zich Minahasa „één geworden” (van het 
stamwoord „esa” = één, met het prefix maha 
en het infix in).

In dien aartsvaderlijken tijd werd geen ander 
gezag erkend dan dat der oudsten (o e k o e n g) 
en hadden, als bij andere volken in den natuur
staat, de dappersten of zij, die zich daarvoor 
wisten uit te geven, het hoogste woord. Deze oud
sten werden geacht het meest ervaren te zijn in de 
kennis der vanouds gevolgde zeden en gebruiken 
en hadden tevens door hunne maagschap den 
grootsten invloed. Als zij niet overeenkomstig 
do gewoonte verschillende aangelegenheden 
regelden, werden zij eenvoudig afgezet on door 
anderen vervangen. In later jaren deelden zij 
hunnen overwegenden invloed met wichelaars en 
waarzeggers, die onder meerdere benamingen wel 
het meest onder die van w a 1 i a n, als zooge
naamde priesters of priesteressen, boven hunne 
natuurgenooten in geslepenheid uitmuntten en 
een handig gebruik wisten te maken van de licht- 
geloovigheid der groote menigte. Hieruit ontspon 
zich langzamerhand eene inlandscho maatschap
pij, zooals dio bij de eerste aanraking met Wes- 
terscho natiën word waargonomen en over wier 
samenstelling eerst door veler onderzoekin
gen eenig meerder licht is opgegaan, al blijft eeno 
juisto voorstelling door den sedert plaats gehad 
hebbenden overgang tot het Christendom min of 
meer onvolledig.

In 1079 werd het eerste verbond met do 
Hollanders gesloten. Do Minahasors, do Span
jaarden moede, riepen de Hollandors te hulp om 
de vreemde ovcrheerschers te verjagen. Volgens 
sommigen dagteekent uit dien tijd de inlandscho 
benaming der hoofdon kapala ivalak, verbasterd 
tot „kapala balk” (zie MENADO). Langzamer
hand is dio titel vorvangen door dien van „hoe- 
koein” met do bijvoeging’ van „besar” en „ke- 
doea” voor eerste en tweede districtshoofden
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eenig belang, wat in hot dorp of n huis voor
viel. Immers de geesten deolaen in alles, on 
moesten gunstig gestemd worden om onheil af 
te weren.

In do uitgebreide literatuur over do Minahasa 
vindt men tal van beschrijvingen dier offers, 
welke naar gelang van het doel, dat bereikt 
moest worden, zeer uiteenloopen, maar het 
nauwkeurigst zijn toegelicht voor den stam dor 
Toöcmbocloo en wel wat betreft de formaliteiten 
bij de ontginning, het beplanten en den oogst dor 
padituinen, door don zendeling N. P. Wilken 
in do Medcdeelingon van wego het Ned. Zende
linggenootschap, VII, bl. 121 vlg. en voor die, 
welke tot het familieleven kunnen gerekend 
worden, door Dr. J. G. F. Riedel in het Inter
nationals Archiv für Etlinographio, VIII, 
bl. 89 vlg. verder ook in aantcekeningen bij 
en de inleiding op de Tontemboansche Teksten, 
„Vertaling” uitgegeven door J.Alb. T. Schwarz, 
oud hulpprediker van 
Leiden 1907.

„toea” voor dorpshoofden. De oudereen van
lsto districtshoofden dragen ook dikwijls den 
titel van „majoor” eone onderscheiding, die 
dagtcckcnt uit den tijd van den Java-oorlog van 
1825—1830, toen enkele hoofden met hunne 
onderhoorigen mede uitrukten.

Bij de opvolgende uitbreiding van het Neder- 
landsch gezag, hetgeen vooral noodig was, toen 
do verplichte koffiecultuur grooter toezicht 
derde en nieuwe, meer op Wcstcrscho leest ge-, 
schoeide bepalingen de aloude tradities en ge
woonten verdrongen,is getracht voorde afdceling, 
door Europeesche ambtenaren bestuurd, zooveel 
doenlijk het stam- of takverschil te behouden; 
maar is, wat de districten betreft, bij uitsterving 
van regeerende geslachten of moeilijkheid in do 
keuze van een vervanger, ook al wegens te gerin- 
gen omvang, nu en dan eene samensmelting 
gevolgd, voorde leus door eene collectieve bena
ming tegen vergetelheid bewaard, maar feitelijk 
totale afschaffing ten doel hebbende. Terwijl er 
dus in 1840 nog 27 verschillende districten, alle 
met afzondelijkc hoofden bestonden, is dit getal 
thans tot 14 verminderd, en het is een feit dat 
deze regeling niet storend in werkt op den gere- 

'gelden gang van zaken. Do districtshoofden 
worden door het Gouvernement aangesteld, de 
dorpshoofden worden door de bevolking gekozen, 
in tegenwoordigheid van den Controleur.

Eene geheel juiste beschrijving van de vroe
gere godsdienstbegrippen en gewoonten der 
Minahasers is niet meer te geven, daar hiernaar 
geen volledig onderzoek is gedaan, toen het 
daartoe nog de rechte tijd was. Het voornaamste 
middel daartoe, kennis der landstalen was niet, 
of niet vo.'doende aanwezig. Uit de verschillende 
volksverhalen kan duidelijk blijken, dat de 
góden die door de oude Minahasers vereerd 
werden, ten eerste verpersoonlijkingen van na
tuurverschijnselen en — krachten waren,' verder 
vergode voorouders, en ten derde in góden om
gezette eigenschappen (zie ook het artikel HEI
DENDOM); terwijl het heidendom zeer zeker 
zijn centrum had in de verschillende plechtig
heden, welke het doen slagen van den oogst 
ten doel hadden. De „tuinpriester” on „tuin
priesteres” waren dan ook de voornaamsten van 
allen, die in godsdienstige zaken als leiders en 
raadgevers optraden. Voorname drijfveeren bij 
alle godsdienstige handelingen on offers waren 
angst voor do geesten en jacht naar voordeel. 
De godsdienstige handelingen hieruit voort- 
spruifcende, waren ten slotte een vaste gewoonte 
geworden, daar slechts weinigen meer den dio- 
peren zin der godsdienstige gebruiken wisten 
te doorgronden.

De verschillende tuinoffers werden tot

:

vor-

Sonder. E. J. Brill

De Minahasers hadden do gewoonte hunne 
dooden bij te zetten in een „timboekar”, of 
„tiwoekar”, in andere streken ook wel „wa- 
roega” genaamd: een groote, steenen urn, met 
deksel, waarin het lijk in zittende houding ge
plaatst werd. Men vindt deze timboekar’s nog 
door de geheele Minahasa, meest half in den 
grond, het best onderhouden echter in een kerkhof 
tusschen Ajermadidi en Tondano. Zij zijn in 
zandsteen uitgehouwen en met allerlei voor
stellingen versierd: koppensnellers, terugkeerend 
van een sneltocht en derg. (Zie Intern. Archiv 
für Ethnogr. XVIII).

Thans is de bevolking voor het groot
ste deel tot het Christendom overgegaan. 
Do heidenen die er nog zijn, sterven langzamer
hand uit, daar hunne kinderen de school be
zoeken/, en volwassen geworden, zich meestal 
laten doopen. Het aantal Christenen wordt 
ongeveer op 200.000 geschat, terwijl de Moham
medanen die er gevonden worden, al en vreem
delingen zijn: afstammelingen van Javaanscho 
bannelingen uit den oorlog van 1825—1830 
te Tondano en ve.dor eonige Gorontalcescho 
nederzettingen aan do kustplaatsen.

Over den invloed, dien de aanneming van hot 
Christendom op do bevolking heeft uitgeoefend, 
wordt niet door allen op gelijke wijze geoor
deeld. Niet to ontkennen is echter, dat er door 
het Christendom eono groote omkeer in het 
volksleven heeft plaats gehad. Moge ook al 
de invlcfed van het Bestuur hebben medege
werkt om to bevorderen, dat de bevolking thans 
bohoorlijk gekleed gaat, dat aan het bijeen
wonen van vole gezinnen in één huis een eindo 
i9 gemaakt, dat het koppensnellen en het voort
durend elkander beoorlogen geheel tot het ver
leden bohooron, toch kan het ontzachlijk groote 
verschil tusschen den Minahaser van 70 jaar 
geleden en thans moeilijk anders dan aan don 
invloed van het Chris: ondom worden toego- 
schreven. Om te kunnen beoordeelen in hoe 
verre het Christendom in het volksleven is 
doorgedrongen, mag men niet vergeten, dat 
nu eerst het derde geslacht Christen is, zoodat 
al het oude bijgeloof nog bij lange na niet ver
dwenen is. Er wordt nog wel geloof gehecht 
aan de voorspellende beteekenis van vogelge- 
schreeuw, en een enkele maal wordt ook nog
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dagenlange feesten uitgebreid, totdat men, 
wellicht voor de groote kosten, welke zulko 
feesten medebrachten, die „fosso’s” om do 
twee jaar hield, zoodat men toen den tijd be
gon te berekenen naar „groote” en „kleine” 
jaren, d. w. z. jaren, waarin de fosso’s gehouden 
werden, en jaren, waarin zij niet gehouden 
werden.

Daar de godsdienst geheel was samengeweven 
met het maatschappelijk leven, waren de offer
feesten onafscheidelijk verbonden met de goede 
zeden, zooals die toen ter tijd werden opgevat. 
Niet alleen bij alles wat den landbouw betrof
moest geofferd worden, maar ook bij alles van
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wol *8 nachts, bij 
duivel” verjaagd. Men durft dit echter niet 
openlijk te doen, daar do publieke opinio, het 
volk in het algemeen genomen, deze handelwijze 
afkeurt on naar Ohristelijken maatstaf veroor
deelt.

Door gemeenschap van godsdienst voelt de 
Minahassor zich nauwer met zijne Europeesche 
regeerders verbonden, maar men vindt dan ook 
niet bij hom die onderworpenheid, die men 
bij andere volkstammen in don Archipel aan- 
treft.

Hot meerendeel der bevolking kan lezen en 
schrijven, en de meer ontwikkelden verlaten 
hun land om als beambte op Java of elders een 
goed loon te verdienen. Ook op verschillende 
ondernemingen zijn zij zeer gewild als boek
houder en derg. Vele jongelieden teekenen ook 
voor soldaat en hebben als „Amboneesch sol
daat” in het leger een goeden naam. Voor de 
Minahasa zelf is dit uitzwermen jammer, daar 
op deze wijze de meest flinke en vooruitstrevende 
elementen het land verlaten.

De vrouw is in ontwikkeling ongeveer de ge
lijke van den man. Het aantal meisjes en jon
gens, dat de lagere school bezoekt, is gelijk. 
Meisjes van 16, 17 jaar geven tegenwoordig 
ook onderwijs op do school, anderen leggen het 
klein-ambtenaarsexamen af, weer anderen wer
ken als klerk op een kantoor. Er zijn er ook, 
die naar Java gaan, om zich daar in een of 
ander vak te bekwamen.

De inlandscho handel is vrij ontwikkeld. 
Vooral in de hoofd plaats van het district Sonder 
vindt men vele inlanders, wier hoofdmiddol 
van bestaan do handel is. Hier ook vindt mon 
vrouwen, die geheel zelfstandig handel drijven.

Het uitvoerigste geschrift over de Minahasa 
is: N. Graafland, „De Minahassa”, waarvan do 
eerste druk in 1869 verscheen en een tweede, 
omgewerkte uitgave in 1898. Ook in verschil
lende deelen der Mcded. v. h. Ned. Zend.gen., 
hot T. v. Ncd.-Indië, het T. v. h. Bat. Gen. ko
men bijdragen over deze landstreek voor van 
A. F. v. Spreeuwen berg, N. P. Wilken, J. G. F. 
Riedel, J. A. T. Schwarz, F. S. A. do Clercq, G. A. 
Wilken, E. J. Jellcsma e. a., terwijl eene be
langrijke samenvatting der flora van de Mina- 
liasa in 1898 verscheen als XIXo Meded. uit 
’s lands plantentuin: Dr. S. H. Koorders, „Ver
slag eener botanische dienstreis door de Minahasa 
tevens eerste overzicht der flora van N. O. Co- 
lobes uit een wetenschappelijk en praktisch 
oogpunt. Ook de aantcokeningen bij de Tontem- 
boanscho verhalen (Vertaling) uitgegeven door 
J. Alb. T. Schwarz, bij E. J. Brill, Leiden 1907 
geven vele bijzonderheden aangaande do vroo- 
gero gewoonten enz.

MINAHASSISCHE TALEN. De talen, die in 
de Minahasa wordon gesproken, bohooren tot 
de grooto Filippijnscho taalgroep, speciaal tot 
drie verschillende onderdooien daarvan. Do 
eigenlijke Minahassischc talen, die in het groot- 
sto deel van dit kleine land .worden gesproken, 
vallen weder in twee afdeelingen. Do eorsto 
wordt gevormd door hot Tomboeloo’-sch, Ton- 
dano-sch on Tonsea’-sch, do tweedo bestaat 
uit het Tontcmboansck en het Tonsawangsch. 
Hot Bantiksch on het Bentonansch behooren 
tot do Sangiroesche talen, het Ponosakansch is 
een dialect van het Mongondousch.

epidemie, do „ziokte- De voornaamste en bost bekende Minahassische 
taal is het Tontemboansch. Vroeger word deze 
taal vaak Tompakëwa-sch genoemd, 
dit is do waro naam niet. Zij wordt gesproken 
in do districten Sondër, Kawangko’an, Tom- 
paso’, Roomo’ong en Tombasian der afdeeling 
Amoerang en in het district Langowan der 
afdeeling Tondano. Het aantal sprekers be
draagt ruim 50.000. De taal valt in twee dia
lecten; het voornaamste heet Matana'i, het 
andere Makela'i, naar de woorden tana'i en 
kela’i „aldus”. Het laatste is het heerschende 
dialect in Langowan en Tompaso’ en in enkele 
dorpen van Kawangko’an. In do distric
ten Roemo’ong en Tombasian komen beide 
dialecten nevens elkaar voor, omdat die stre
ken zijn bovolkt uit het gebied der beide 
dialecten. Naar den woordvorm is het Ton
temboansch niet vocalisch of half-vocalisch; 
alle medeklinkers kunnen eindsluiters zijn, 
doch niet-oindlettergrepen zijn nimmer geslo
ten. In het klankstelsel komen b en d al
leen voor in geprenasaleerden of gepreham- 
zeerden vorm, terwijl de g spirant is; zuivere 
mediae ontbreken dus. Hamzah is zeer frequent; 
alle medeklinkers kunnen worden gepreham- 
zeerd. De palatalen ontbreken, wat een alge- 
meone trek is bij do Filippynsche talen. De 
k, ng en ngk worden gepalataliseerd na i, dus ik, 
ing en inglc worden tot itj, inj en int]. In het 
Makela’i heeft deze klankovergang niot plaats.

De klank der R. G. H.-wet is in het algemeen 
hamzah, b.v. ra'oem (naaien), wa’a (gloeiende 
kool). De voornaamste elementen der woord
vorming zijn de affixen. Het belangrijkst zijn 
de prefixen, die bizondcr talrijk zijn; ook de 
infixen en do suffixen zijn niet weinige. Met 
de voor- en in voegsels worden ook aangeduid: 
het Futurum (de Aorist), het Praeteritum, het 
Durativum, de Intentionalis en de Instrumen
tale vorm. Het Duratief kenmerkt zich door 
het prefix ma-,pa-, hot Futurum (de Aorist) 
door hot infix oem, het Praeteritum Imperfec
tum door het samengestelde prefix nima. 
het Praeteritum Perfectum door ni-oem, de 
Intentionalis in het Duratief door më-, in het 
Praeteritum door nimé-. De Instrumentale 
vorm, die passief is op te vatten, heoft het 
prefix i- in het Durativum on omschrijft het 
Praet. met ai-, verkort uit nimai-, Praet. Perf. 
van den stam ai „herwaarts komen”, waardoor 
de dader der handeling wordt voorgosteld als 
teruggokcerd van het bedrijven der daad. 
Hetzelfde vindt men in do andere afdeeling der 
Minahassische talon on in het Mongondousch. 
Do achtervoegsels duiden hot zuivere en het 
locaal-passief aan. In do vormveranderingen 
harer beide lidwoorden bezit de taal een middel 
om den nominatief, den accusatief, den genitief 
on het meervoud uit te drukken. Doch do ver
voegde werkwoordsvormen, met pronomina 
porsonalia praofixa kent het Tontomboansck niet.

Hot Tonsawangsch sluit zich aan bij hot 
Makela’i-dialect van hot Tontemboansch, maar 
spreekt do k voor een groot deel uit als spirant 
ch; ook vortoont het klankstolsel, door het op
treden van t on j eenigo toenadering tot het 
Mongondousch.

Van do andere afdeeling is het Tomboeloo’-sch 
do belangrijkste taal.'Het wordt gesproken in 
het N.W. der Minahassa, n.1. in do districten
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tot (Tomb. Gatechisatie-bockje), 1913; E. J. 
Jellesma, Bijdragen tot do kennis van het 
Tompakëwa’scli, Verh. Bat. Gen., dl. XLVII, 
le stuk (1892); Dr. H. H. Juynboll, Pakowa’sche 
Teksten, Bydr. K. I. 6, I, bl. 315, vlgg. (1895); 
Tontemboansche Teksten, uitgegeven door J. 
Alb. T. Schwarz, Leiden, E. J. Brill, 1907; 
Tontemboansch-Nederlandsch Woordenboek, met 
Nederlandsch-Tontemboansch Register, door 
ld., 1908; Het Verhaal van den Gulzigaard, in 
het Tontemboansch, Sangireesch en Baro’e; 
tekst, vertaling en aanteekeningen, door J. Alb. 
T. Schwarz en N. Adriani, Verh. Bat. Gen., 
dl. LVI, 3do stuk (1906); N. Adriani en M. L. 
Adriani-Gunning, Hoofdstukken uit de Spraak
kunst van het Tontemboansch (1908); J. G. F. 
Riedel, Tooe oenseasehe Fabelen met Nedor- 
landsche vertaling en aanteekeningen, Tijd- 
schr. Bat. G n. XVII, 302—315; Jan Ten Hove, 
Het verhaal van Tanod Mololipu (tekst en ver
taling), Meded. Ned. Zend. Gen. XLVII (1903), 
373—377; ld. Een Minahassisch verhaal met 
aanteekeningen, Bijdr. K. I. 7, II, 498—507; 
ld. Tetudu poto wia se tou paad Masidi (catechi- 
satie-boekje in het Tonsea’sch); An Amut un 
tarëndëm ne Tonsea’ ipawolanda, pinantik ni 
Jan ten Hove (Tonsea’sch-Nederlandsch Woor
denboekje).

MINANGKABAU. Nagri in de residentie 
Sum. Westkust, ongeveer 3 K.M. ten N. van 
Fort van der Capellen aan den weg naar Tan- 
djoeng. Volgens de bevolking dezer streek zoude 
het vermaarde buffelgeveeht, waaraan het land 
den naam van Minangkabau zoude te danken 
hebben, bij de tegenwoordige nagri van dien 
naam hebben plaats gehad; men vertoont er 
een karbouwehoorn, die aan den overwonnen 
buffel der Javanen, zoude hebben toebehoord 
(men vgl. Opstellen over Minangkabau, II, T. B. 
G. 1915). Deze nagri (badplaats, prachtig bron
water) ligt tusschen den bovengenoemden weg 
en den rechteroever der Sélo (zie FORT VAN 
DER OAPELLEN).

MINANGKABAU. Geschiedenis. Voor 
de geschiedenis van Minangkabau in den Hindoe- 
en Hindoe-Javaanschen tijd wordt verwezen 
naar SUMATRA, Daarin valt een periode, 
die wel niet nauwkeurig is vast te st llon, doch 
vermoedelijk in do 14e of löe eeuw ligt, dat het 
oude rijk, dat mot den naam van Minangkabau 
werd aangeduid, geheel Midden-Sumatra om
vatte, d. w. z. het gebied gelegen tusschen het 
rijk van Palombang en de rivier van Siak aan 
do Oost- en tusschen het rijk van Mandjoeto 
on de rivier van Singkel aan de West-zijde. 
De kern van dit uitgestrekte gebied bestond 
uit het eigenlijke rijk van Minangkab. u (do 
alam minangkabau), dat ongeveer samenviel 
met do tegenwoordige Padangsche Bovenlanden, 
en het waren do vorsten van dit land, die hun 
invloedssfeer van de Westkust tot aan de Oost
kust wisten uit te breiden over de rijken van 
Indrapoera, Jndragiri en Djambi. Maar veel 
heeft waarschijnlijk het gezag der Minangkabau- 
sche vorsten in do grenslanden nooit te beteeke 
nen gehad, on lang heeft do eenheid van het rijk 
dan ook niet stand gohoudon. Reeds in do 
16o eeuw noemen de reizigers, die Sumatra be
zochten, Indrapoera, Indragiri en Djambi als 
zelfstandige staten, een van hen zelfs Minang- 
kaba i als ce.i vazalstaat van Kampar(?). Hoe

Menado, Kakaskasën, Tombariri der afdeeling 
Menado en in het district Tomohon-Sarongsong 
der afdeeling Tondano; het aantal der sprekers 
bedraagt ongeveer 30.000. In klankstelsel is 
het Tomboeloe’-sch oudorwetscher dan het 
Tontemboansch. Het vortoont in een zijner 
beide dialecten de h nog als sluiter; het andere 
dialect heeft de h nog alleen in het midden.'der 
woorden; het Tontemboansch mist de h. 'Het 
verloop van k tot tj heeft in het Tomb. niet plaats. 
De r-klank komt voor in twee uitspraken, eene 
alveolaro en eene cerebrale. In het Tondanosch 
is het juist zoo. Het Tonsea’-sch spreekt do l 
uit als eene palatale d, aan welke men nog zeer 
goed hare afstamming van de l kan hooren. 
De g klinkt in de Minaliassiscke talen als de 
Nederlandsche g, wel iets zachter, maar toch 
nog velaar. Belangrijke punten van onderscheid 
tusschen de beide afdeelingen der Minahas- 
sische talen zijn verder: het gebruik van in- als 
infix in do actieve vormen en de samentrekking 
met oem, waar beide infixen naast elkaar komen 
te staan, tot tra. Dit is eigen aan de Tomboeloe’- 
sche afdeeling; de andere heeft in de actieve vor
men geen invoegsel in, maar een voorvoegsel 
ni-. Het Tontemboansche nima- en ni-oem- 
zijn in de Tomboeloe’-sche groep dus minah- 
en -im-. Het Tontemboansch trekt het achter
voegsel -ën samen met een voorafgaanden 
klinker, het Tomboeloe’-sch enz. doen dit niet. 
Het Praeteritum der Instrumentale vormen 
wordt in deze afdeeling omschreven met mimei, 
in het Tontemboansch is dit reeds tot a- ver
sleten. Verder ligt het onderscheid tusschen de 
beide afdeelingen vooral in den woordenschat. 
De benamingen der verschillende begrippen 
zijn echter slechts voor een klein deel anders; 
meestal is alleen de beteekenis van de gemeen
schappelijke woorden hier of ginds verschoven.

Wat van de letterkunde is uitgegeven, vindt 
men hieronder genoemd. Het is alleen Tontem
boansch (dierenverhalen, legenden, vertellingen, 
liederen in soorten, dorpsgeschiedenissen en 
mededeelingen van ethnografischen aard), Tom
boeloe’-sch en Tonsea’-sch (verhalen en liederen). 
Bij de overige stammen der Minahasa zijn de 
Tomboeloe’-sche liederen zeer in trek, zoodat 
door vele andere stammen Tomboeloe’-sch 
wordt gezongen en hunne poëzie vele Tomboe
loe’-sche woorden bevat.

. 'Literatuur: Wilken en Niemann, Bijdragen 
tot de kennis der Alfoersche taal in de Mina- 
hassa, Legenden, Fabelen en Raadsels, Proeve 
eener Grammatica v. h. Tomb. (1866); Niemann, 
Mededeelingen omtrent de Alfoersche taal van 
N.O. Celebes, I, Woordenlijst, Bijdr. JC. I., 3, 
IV (1869), bl. 203—251, 400—445, 3, V. (1870), 
bl. 69—120; II, Spreekwoorden en eigenaardige 
spreekwijzen in het Tombulusch, Ibid., bl. 
195—209; Alfoersche Gebeden, Tijdschr. Bat. 
Gen., dl. XL (1898), bl. 571—580; Dr. J. Bran- 
des, Une forme verbale particulière duToumbulu, 
Hommage au Oongrès d. Orientalistes de Hanoi, 
de la part du Bat. Gen., bl. 45—52 (1902), 
ld., Het infix in, Album Kern, bl. 199—204 
(1903); ld., Taalkaart der Minahassa, uitgeg. 
d. h. Bat. Gen. (1904); Tuturu potot wiase pa’ar 
masidi (Tomb. Oatechisatie-boekje), 1905; Pr. 
A. Bolsius, Une légende alfoure, Anthro- 
pos, dl. IV (1909), bl. 879—891; Pr. A. O. F. 
Van Velzen Oeng Kitab Toetoeroe’ Sarani pino-
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dit echter ook zij, do „lconingen” dier rijkon 
bleven nog lang daarna met een mystiek ge
tint ontzag naar hun vorstolijkon broedor 
in hot kernland als naar den primus intcr paros 
opzien. Ook in het Westen was hc, gebied dor 
Minangkabauscho vorston aanmerkelijk kleiner 
geworden. Een hunner nl., die gehuwd was met do 
oudste dochter van den vorst van Atjèh, had, 
wegens ontrouw aan zijn gemalin, twist gekregen 
met zijn sohoonvader on dezen al het zeestrand 
van af Atjèh tot aan Mandjoeto als erfelijke 
bezitting moeten afstaan. Zoodat toen de Neder
landers in het begin der 17e eeuw zich in den 
Indischen archipel kwamen vestigen, het rijk 
van Minangkabau weer vrijwel tot het kernland 
was ingeslonken.

De overlevering doet de vorsten van Minang
kabau afstammen van Iskandar Dzoe’1 Kaïnain 
(Alexander de Groote), die drie zoons had. Van 
deze drie broeders werd Maharadja Alif vorst van 
Turkije (Roem of Roehoem), Maharadja Depang 
van China, en Maharadja di Radja van Minang
kabau. Behalve den titel van Sari Maharadja 
(verheven keizer) voerden de vorsten van Mi
nangkabau ook nog dien van Jang di Partoean, 
en noemden in hunne brieven de behcerschers van 
China en Turkije overeenkomstig de overlevering 
hunne broeders. Aan deze en dergelijke mythen 
kan natuurlijk slechts weinig of geen waarde 
gehecht worden. Do oorsprong der dynastie ligt 
in het duister. Zij bereikte haar groctsten luister 
eerst na de Hindoe-Javaanseho invasie op het 
eind der 13e eeuw. Voordien zal do vorst van

schijnt hot recht van don opvolger op den troon 
door eenigo rijksgrooten betwist te zijn (Dagh- 
register 1680, blz. 128, 716, 721), doch 
toon plaats gehad hebbende verdceling 
het ryk is waarschijnlijk geen sprake geweest.

Volgens do overlevering is het rijk van Mi
nangkabau van oudsher bestuurd geweest door 
drie vorsten (de radjö nan tigö aélö), „die gelijk 
in aanzion stonden, en als een koord waren 
getwijnd uit drie draden, doch ieder met een eigen 
gezag.” De eerste, de oppergebieder was de 
Radjö Alam, de eigenlijke vorst van Minang
kabau, die te Pagarroejoeng zetelde; de tweede 
de Radjö Adat, die do hoogste macht bezat in 
adatzaken en te Boeö verblijf hield; de derde 
de Radjö Ibadat,’ die met het oppergezag in 
zaken, den godsdienst betreffende, was bekleed 
en te Socmpoe Koedoes woonde. Deze drie vorst
on werden verder voorgelicht en bijgestaan door 
vier rijksgrooten, de zoogenaamde Basar Ampat 
Balai, dat zijn de Bandaharö (of Toeankoe 
Titah) van Soengai Tarap, de Toean Kali van 
Padang Ganting,de Mangkoedoem van Sol manifr, 
cn de Indömö (of Toean Pandjang) van Soe- 
roeasö, die den titel droegen van Datoeft Pa- 
moentja6 en de rijkskleuren benevens het vor
stelijk scherm mochten gebruiken. Ieder hunner 
had een gebied, waar hij van de bevolking 
belastingen mocht innen. Deze machtssfeer 
(hun rantau genoemd) was voor den Bandaharö 
de Bandar nan sapoeloeh, de zuidelijke landen 
aan de Westkust; voor den Indömö de Noor
delijke landen aan die kust, Padang en Pariaman, 
voor den Toean Kali de Batang-Hari-districten 
en voor den Mangkoedoem de Minangkabausche 
nederzettingen op het Maleischo schiereiland 
(do Nëgri Sembilan). Voorts werden allo zaken 
vooraf aan hun oordeel onderworpen, met 
name de adatzaken aan den Bandaharö, en de 
godsdienstzaken aan den Toean Kali; en eerst 
als men het niet eens kon worden, respectieve
lijk voor den vorst van Boeö en dien van Soem- 
poe Koedoes gebracht, terwijl de eindbeslissing 
dan aan den oppergebieder to Pagarroejoeng 
was overgelaten. De Mangkoedoem was in het 
bizonder belast met do beslechting van de tal
rijke geschillen tusschen de gemeenten (nagari) 
onderling, ook weder met direct hooger beroep 
op den Radjö Alam. Naast do genoemde vier 
rijksgrooten stond nog als vijfde de Toean 
Gadang van Batipoeli, „dio van ieder onaf
hankelijk is, en zijn kracht zoekt in eigen per
soon.”

Van do vroegere grootheid van deze personen 
is thans weinig meer overgebleven. Het geslacht 
Indömö is uitgestorven, de overigen zijn afge
daald tot gowone volkshoofden met locaal 
wat mcor gezag dan deze. Het vorstengeslacht 
werd door do godsdienstige sekte dor Padri’s • 
uitgorooid op één persoon na, Radjö Alam 
Mooning Shah, dio door do vlucht wist te ont
komen. Hij werd in 1822 door Raaff terugge
roepen on tot regent aangesteld, doch in 1833 
gevangen gonomen en naar Batavia verbannen, 
waar hij op 21 Maart 1849 overleed (zie PADRI). 
Do laatste vrouwelijke afstammeling der Mi
nangkabauscho dynastie, Toean Gadih Rénö 
Soempoe, overleed in 1912. Vermelding ver
dient nog, dat in do 18e en 19e eeuw door Mi
nangkabau (hetzij door don Radjö Alam, hetzjj 
door don Mangkoedoem) naar de nederzettingen

van een 
van

.

Minangkabau waarschijnlijk niet meer dan een 
stamopperhoofd geweest zijn. In £aka 1197 
(A. D. 1275) landde een Javaanscli leger, afge
zonden door koning Körtanagara van Singasari; 
deze expeditie heeft klaarblijkelijk succes ge
had, daar elf jaar later aan de boven-Batang- 
hari, dus in het hartje van Sumatra, op bevel 
van genoemden Javaanschen koning een Arno- 
ghapüga-beeld werd opgericht; in de daarop be
trekking hebbende inscriptie wordt als vorst 
van ’s konings Sumatraansche onderdanen Mau- 
liwarmadewa genoemd, dio dus to beschouwen 
is als een soort onderkoning. Zoo stond ook do 
meest bekende dezer Sumatraansche vorston, 
Adilyawarman (^ 1340—1375), onder Javaan- 
scho suzoreiniteit, althans in het begin zijner 
regeoring; desgelijks wordt in de Nagarakör- 
tagama onder do onderlioorighedon van Ma- 
dhapahit ook „Minangkabwa” opgegeven. 
Uit Aditya warman ’s tijd datceren do meeste 
der Hindoo-oudheden, welke thans nog in Mi
nangkabau worden aangotroffen.
HEDEN. Na dozo periode van bloei volgon 
eenige eeuwen, waarin niets van de lotgevallen 
der Minangkabauscho dynastie is bewaard 
gebleven. Hoe, wanneer en waarom de vreemdo 
overheorschers het land weder hebben verlaten, 
is onbekend. Eerst na do vestiging der Neder
landers op Sumatra in do 17e eeuw hoort men 
weder hot een en ander. Op gezag van Van 
Bazel wordt gewoonlijk aangenomen, dat om
streeks het jaar 1680 het ryk, bij den dood van 
Keizer Alif, dio geen rcchtstrcekscho erfgona- 

had, door oneenigheid onder de protenden-

*Zie OUD-

men
ten, in drieën werd verdeeld, to woton Soengai 
Tarap, Soeroeasö cn Pagarroejoeng. Inderdaad 
zijn er omtrent genoomd jaar binnenlandsche 
twisten over do troonsopvolging geweest, en
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sclie Bovenlanden en aangrenzende strekon 
bewoont.

De Minangkabau-Maleiers houden zichzelf 
voor directe afstammelingen van Aloxandor 
den Groote. Diens zoon zou zich mot zijn volgo- 
lingen op den Mërapi hebben gevestigd on do 
stamvader van het Minangkabausche volk ge
worden zijn. In later tijd zou dit volk van het 
gebergte zijn afgedaald en zich over hot vorder 
land hebben verbreid.

Volgens Junghuhn bohooren do M.Maloiors tot 
een der drie oerrassen, welke door generatio origi- 
naria ter plaatse, waar zij leven, zijn ontstaan. 
Hij onderscheidde het Negritenras, het ras der 
Bataks, Dajaks en Alfoeren, waartoe ook do 
Niassers, Pasoemahs, Timoreezen, Balineezen 
on Boeginoezen worden gerekend en als derde 
het Maleische oerras, waartoe zouden bohooren, 
behalve do Minangkabau-Maleiers, de Malaka- 
Maleiors, Atjèhers en Javanen.

Hagen ziet in de M. Maleiers eon kruising van 
het Maleische oerras (Oermaleiers-Indonesiërs) 
mot vreemde elementen. Deze opvatting vindt 
men ook bij Deniker: „On peut se demandor 
si les Malais (c’est & dire les Malais proprement 
dits de la presqu’ ile Malaise et de Menang-kabau 
dans Sumatra, ainsi que les Ja van ais, les Sonda- 
nais, et „les Malais” riverains des autres iles) 
ne sont pas une nation mixte, issue du mélange 
des Indonésiens avec les éléments divers, bir- 
mans, négritos, hindoes, chinois, papous etc.. ?

De huidkleur der M. Maleiers is in don regel 
cene lichtbruine, niet zelden met eeno ietwat 
roode of bruingroene bijtint. De vrouwen zijn 
over hot algemeen lichter van kleur dan do 
mannen. Do huid voelt week, fluweelachtig en 
koud aan. De nagels der hand laat men gaarne 
lang groeien, vooral van duim, ringvinger en 
pink; bovendien worden zij vaak rood gekleurd. 
De kleur der oogen is donkerbruin, liet haar is 
bruinzwart en vaak golvend. De baard en snor 
zijn in den regel slechts zeer weinig ontwikkeld. 
Ook op liet overige lichaam is do beharing go- 
woonlijk gering. Bij 40% der door Kleiweg de 
Zwaan onderzochte lieden (6G9 in aantal) vond 
hij scïiuingeplaatste oogspleten; bij 25% zag hij 
een Mongolenplooi. Hij onderscheidt, wat het 
gelaat betreft, twee typen, n.1. een smal en fijn 
type en een grof, minder intelligent type. Hot 
eerste is gekenmerkt door eon lang en smal go- 
laat, hoog on gewelfd voorhoofd, hoogo smallo 
en niet zelden convexe neus, dunne lippen, 
weinig uitgesproken of geen prognathie. Bij hot 
grove typo heeft men een breed en plat gelaat, 
met uitspringende jukbeenderen, broeden, platten 
on vaak concavon neus, wijd uitstaande neus
vleugels, dikke lippen, duidelijke prognathie, 
laag voorhoofd, dikwijls oen Mongolenplooi. 
Hunne tanden laten de Minangkabauers vaak 
vijlen on bovendien kleuren zij de o verblijvende 
tandstompen zwart. Vaak brengen zij nog in do 
gevijlde tanden stukjes goud in. Tegenwoordig 
echter stellen vele M.-Maleiers, vooral do 
kustbewoners, prijs op ongevijlde, witte tanden. 
Struma komt bij vrouwen zoowel als bij mannen 
zeer veelvuldig voor. Jongens zoowel als meisjes 
worden besneden; bij do meisjes wordt daarbij 
een klein stukje van de clitoris afgosnedon. 
De vrouwen maken groote gaten in do oorlellen 
voor de oorsieraden.

Als gemiddelde lichaamslengte geeft Kleiweg

op het Maleische schiereiland achtereenvolgens 
vijf vorsten werden afgevaardigd, die daar als 
Jang di pertoean bösar van Sri Menanti van 
1770—1832 hebben gcrogeord. — Het gezag 

• der vorsten, zoowel als dat der rijksgrooton 
heeft, behalve misschien in de oudste tijden, 
niet veel te betcekcncn gehad, on vooral door 
het zegevieren der democratische beginselen 
van Datoe*" Parapatih nnn Sabatang een gevoe- 
ligon knak gekregen. Het vorston geslacht stond 
eigenlijk geheel buiten het volk. Gold voor 
den Minangkabauer matriarchaat en het huwe
lijksverbod in hetzelfde geslacht, de vorst daaren
tegen werd opgcvolgd door zijn directe afstam
melingen en was tot huwelijk in zijn eigen ge
slacht verplicht. Ook bezat de vorstelijke familie 
zelf geen duimbreed grond. De oudheid, zoowel 
als deze afzondering en geslotenheid der Minang
kabauscho dynastie, die haar maakte tot een 
der vorstengeslachten van het zuiverste bloed 
in den Maleischen Archipel, zijn oorzaak geweest 
van het ietwat mystieke ontzag, dat haar zelfs 
door grooteren en meermachtigen dan zij werd 
toegedragen.

Ten slotte nog iets over de twee groote staat
kundige figuren uit de Minangkabausche over
levering, de halfbroeders Kjahi Katoemang- 
goengan en Datoefr Parapatih nan Sabatang. 
Aan den laatste wordt de matriarchale en 
democratische inrichting der hedendaagsche 
Minangkabausche maatschappij toegeschreven. 
Kjahi Katoemanggoengan zou de patriarchale 
en autocratische richting voorgestaan hebben. 
Onder beide leiders hebben de Minangkabauers 
zich in twee partijen gesplitst. — respectievelijk 
de larèh Kötö Piliang en Bodi Tjaniago —, 
wier naijver zoover ging, dat daaruit binnen- 
landsche oorlogen zouden zijn voortgesproten.

Wat den naam van Minangkabau betreft, 
deze wordt door de overlevering in verband 
gebracht met eene door Javanen ondernomen 
maar verijdelde poging om het land te onder
werpen (de expeditie van den vorst Kërtana- 
gara ?). De beide vijandelijke partijen nl. kwa
men overeen om de beslissing van den strijd 
te doen afhangen van dien tusschen twee buffels. 
Die van den Minangkabauer was overwinnaar 
en als herinnering aan dit feit werd aan het 
rijk den naam van „de buffel overwint” (manang 
kabau) gegeven. Dr. Neubronner van der Tuuk 
geeft echter in zijn Woordenboek (blz. 542) 
aan, dat de beteekenis van den naam van het rijk, 
in verband met 'pinang Jeabhu, waarschijnlijk „oor- 
sprongland” is, en daarom Minangkabau beter 
dan Menangkabau zou zijn. In de handschriften 
vindt men dan ook meestal met Arabische letters 
minang geschreven, en door de bevolking hoort 
men het ook altijd zoo uitspreken. Andere aflei
dingen zijn die van maïnang kabau = een kar
bouw verzorgen, en die van J. Rigg (Tijdschr. 
Ind. Taal en Letterk. Gc jaarg. 1844, blz. 232) 
uit de combinatie van de drie Singaleesche 
woorden Mau-Angka-Ba.hu, die mensch-zinne- 
beeld-arm (gezag) zouden beteekenen.

MINANGKABAU-INSTITUUT. Opgericht in 
Nov. 1917, op denzelfden voet als de Atjèli-, 
Bali-, Oostkust van Sumatra- en Zuid Suma
tra-Instituten. (Zie INSTITUTEN, bl. 15G).

MINANGKABAUERS (of: MANANGKABAU- 
ERS, of MÈNANGKABAUERS). Zoo noemt 
men de bevolking, die hoofdzakelijk do Padang-
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do Zwaan op lö7 c.M.; als kleinste maat vond hij 
141 on als grootste 173 c.M. Aan do kust vond hij 
con grootero lichaamslengte dan meer in het 
binnenland. De spanwijdto vond hij gomiddeld 
7,74 c.M. grooter dan do lichaamslengte. Als 
relatieve armlongte (d.w.z. in verhouding tot do 
lichaamslengte) wordt opgegoven 44, 50; als 
relatieve totalo bocnlengto 53, 62. Do absolute 
lengte dor hand is gemiddeld 16,85 c.M. Zeer vaak 
ziet men een zeer groote tusschenruimto tusschen 
den grooten en tweeden teen en bovendien eene 
binnenwaartscho kromming der twee buitenste 
teenen. De index cephalicus is gemiddeld 82,18; 
bij 2,3% was do hoofdwijzer kleiner dan 75, bij 
23% tusschen 75 en 80 en bij 74, 5% grooter dan 
80. Slechts 1,6% bleken te zijn chamaoprosoop 
(gezichtsindex kleiner dan 75), 80%^'mesopro- 
soop (gezichtsindex tusschen 75 en 90) en ^ 
19 % leptoprosoop (morphologische gezichts- 
indox grooter dan 90).Het haar, dat gitzwart en 
grof is, dragen de mannen over het algemeen 
kort afgesneden; in enkele streken echter hangt 
het tot op do schouders of is het in een knoop 
onder den hoofddoek samengebonden. Soms 
wordt tot op den jongelingsleeftijd één lange 
lok gespaard, veelal ter aanduiding van een 
bijzonder beroep als ma'indang-speler e.d. De 
vrouwen maken zich een kapsel, dat verschilt 
naar do landstreek, waar zij wonen. Het haar is 
bij dezen of in een strik opgenomen, of op het 
midden van het hoofd gescheiden en van achteren 
tot één vlecht gebracht, óf wel — en dit is vooral 
op de hoofdplaatsen het geval — er is zonder 
hulp van spelden, tegen het achterhoofd een 
sierlijke wrong van gemaakt, bekend onder 
don naam van k o n d é. Bij de kinderen wordt 
hot geheel of gedeeltelijk weggeschoren; gewoon
lijk heeft men daarbij één, twee, drio of meer 
bosjes (meestal een oneven aantal) laten staan, 
die óf uitgekamd óf gevlochten en dan aan de 
uiteinden mot con wollen kwastjo of een amulet 
versierd zijn. Zindelijk is men op den haardos 
over ’t algemeen niet, zoodat do reinheid ervan 
in hoogc mate to wcnschon overlaat. De meeste 
mannen dragen geen baard; die bij ouderon van 
dagen is meestal dun en schraal. Gewoonte is het 
om met een ijzeren tangetje do baardharen on 
de baren onder de oksels en bij de schaamdeolen 
uittotrekkon, dit laatste zoowel bij vrouwen als 
mannen.

Bij feestelijke gelegenheden, en meermalen 
ook in hot dagelijksch loven, worden kinderen 
en jongelieden ingowrevon met con wit blan
ketsel, in de Padangscho Bovenlanden b a d a k 
genoemd, waarmede men borst, armen, voor
hoofd en wangon geheel bostrykt of hier on daar 
slechts enkele mouckes aanbrongt.Meormalon 
vertoont do huid, die over hot algemeen donker
bruin, bij sommigen vaalgeel is, licht gekleurde 
vlokjes, pana u goheeton en voor zeer fraai 
gehouden ; bij sommige mannen on vrouwen treft 
inon op de huid groote, roomgele vlokken aan en 
daaraan gaat niet zelden het verschijnsel gopaard, 
dat wonkbrauwon en oogleden wit zijn.

Do klcederdracht van de Minangkabausche 
bevolking is zeer uiteenloopond. Wanneer do 
Minangkabauor thuis is of den arbeid op hot veld 
verricht, draagt hij gewoonlijk niets meer dan 
een hoofddook on een korte broek of een lap, dio 
slechts even over do knieën reikt en om do len
denen is vastgebonden. In hoofdzaak bestaat do

klceding van den man anders uit een hoofddoek, 
een buis, een saroong, een gordel, een broek en 
een sapoo tangan. Do hoofddoek is ver
vaardigd van een viorkant stuk bont of zwart 
katoen; do eorsto wordt met rijststijfsel gestoven, 
over do knie in vorschillendo vormen gewroven, 
on aan de uiteinden dichtgeknoopt of met een 
naald of eenig scherp voorwerp, bij wijze van 
speld gebruikt, vastgestoken; de laatste, veelal 
vorsierd met een stiksel van rood garen of goud
draad, met goud passement of gouden lovertjes, 
wordt ongesteven gevouwen. Dio van den pang- 
hoeloo — dodéta pandjang of déta 
bakatah — bestaat uit een langen, zwart 
katoenen doek, eigenaardig geplooid en als tul
band om hot hoofd gewonden. Het buis, gewoon
lijk van blauw of gebloemd katoen vervaardigd, 
is op verschillende plaatsen en bij onderscheidene 
personon zeer uiteenloopend van fatsoen. In de 
Padangscho Bovenlanden o. a. zijn de mouwen 
ervan wijd en komon deze slechts totd en elleboog, 
terwijl zij in de armsgaten met een tusschenzetsel 
van katoen of gouddraad zijn voorzien; die van 
de bewoners der Zuidelijk gelegen negorijen heb
ben lange mouwen en aan de buitenzijde een of 
twee zakken. Hier draagt men het van voren 
open, aan den hals alleen met een bandje, haak 
of knoop dichtgemaakt, daar weer is het van 
voren gesloten en alleen aan de schouders of op 
do borst wat opengesneden, enz. Do saroeng 
is een katoenen rok, zonder plooien, van boven 
on van onderen even wijd; zij wordt in den regel 
tot boven do knieën opgetrokken en om de 
lendenen gewonden, doch ook wel los om de 
schouders geslagen; de alledaagsche is dikwijls 
van Europeesch maaksel of op andere plaatsen 
van den archipel vervaardigd; do feest-saroeng 
echter gowoonlijk inlandsch fabrikaat en rijk met 
gouddraad doorweven. De gordel, dien de Mi- 
nangkabauer bij den arbeid draagt, is van katoen, 
laken of leder gemaakt, maar ook wel van 
gevlochten; hij is dikwijls zoo ingericht, dat hij 
tot bergplaats van geld kan dienen. Die, welke 
tot de feestkleeding behoort — k abéft-ping- 
g a n g — is van zware eigen geweven stof, rijk 
met gouddraad bewerkt en van lange, van voren 
afhangende franjes voorzien. De adat-hoofden 
dragen aan den gordel dikwijls een gouden briik- 
plaat,’ waarop in het midden een nagemaakte 
edelsteen is aangebracht. Do broek komt even- 
eons in verschillende soorten voor, meest alge
meen echter wordt do sarawa atjèh ge
dragen. Deze is van wit, zwart of bont katoen 
gemaakt — als feestkleeding van geruit katoen 
mot donkorbruino randen —heeft een kort kruis 
on korto pypen, aan do binnenzijde waarvan 
ruitvormigo stukkon katoen, meermalen mot 
gouddraad geborduurd, en reikt tot even over 
do knie. Eon broek, met de vorigo overeenkomen
de, is do sar 
do uiteinden dor pijpon nauwsluitond is. Do s a- 
r a w a pasalówa uit don adat-tijd — dien 
van eigon bostuur — afkomstig, on nog gedragen 
in do onafhankelijke Minangkabausche landen, is 
van twee vorschillond gekleurde stukken dook ge
maakt. Do sapoe-tangan is een viorkanto 
bonte dook, meestal over don linkerschouder ge- 
dragon; aan do punt, dio op do borst afhangt, 
zyn ringon on oorlepeltjes, alsook het tangetje om 
do baardharen uit to trokken, bovestigd. Veel 
overeenkomst mot do s a p o e tangan hooft
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draagt, zijn in hoofdzaak: oorhangers, haarver- 
sierselon, armbandon on vingerringen. De eer
ste — 8 o o b a n g’s, lont a’s, soentian g’s 

— vooral vertooncn in vorm on grootte een

de kain basahan, een langwerpig vier
kante doek vair wit of zwart katoen, over den 
schouder of om hot middel gedragen en bij het 
baden als zwembroek dienende.

De „geestelijken” kleeden zich op Arabische 
wijze met een rozenkrans in de handen on sanda
len aan do voeten. Zij dragen meestal een wit 
onderkleed — lantari — een wijd opper
kleed — d j o o b a h — beide tot op de voeten 
afhangende on hebben op hot hoofd oen witte 
k o p i a h, waarover een saroban of tulband 
van cachemiro of minder kostbare stof.

Tot de hoofdbodekking dor mannen en ook der 
vrouwen kunnen o.a. nog gebracht worden: do 
toedoen g, een kegelvormige hoed van bam
boe, pandan-bladeren of van de bladschecden 
van bamboe, doch als feesttooi voor de panghoe- 
loes ook wol van geel koper vervaardigd; de 
k o p i a h, een soort van kalotje van rotan of 
wit katoen; en een model van houten hoed, die 
geheel verguld is en op een helm gelijkt. Zoo ook 
behoort nog tot de buizen het korte katoenen 
badjoe boonièn, dat in den adat-tijd 
onder het blauwe werd gedragen, benevens het 
lange, wijde, van rood laken vervaardigde buis 
der voorvechters.

De kleoding der vrouwen bestaat hoodzakelijk 
uit oen kain, een badjoe en een salèndang. De 
kain, die in het dagelijksch leven wordt gedragen, 
is een langwerpig vierkant stuk wit, zwart of 
donkerblauw katoen, dat om het lichaam wordt 
geslagen, op de heupen wordt vastgemaakt en 
tot op de voeten zoo afhangende, dat het linker
been onder het loopen bijna tot aan de dij wordt 
ontbloot. Over deze kain kain dalam — 
dragen do vrouwen van Soepajang, Siroekam, 
Alahan Pandjang, Lolo en Soengai Pagoe meestal 
een rooden of zwarten katoenen doek — kam- 
bèn of landjè n— welke tot aan de knieën 
reikt. Bij wijze van gordel om het middel gesla
gen, houdt de t j a w èt of k a b è*- ping- 
gang — een anderhalf of twee meters lange, 
smalle lap katoen, beide kleedingstukken op; 
er is daarbij geen enkele band of knoop aange
bracht; de beide uiteinden van de kains worden 
om elkander gedraaid en het bovengedeelte, 
alsdan de ceintuur van den rok uitmakende, een 
paar malen naar buiten omgerold. Oudere vrou
wen dragen over deze kleedingstukken nog wel 
een badjoe, doch over ’t algemeen blijft anders 
ket bovenlijf bloot. Het badjoe — een soort 
van hemd mot lange on nauwe mouwen — is 
doorgaans blauw en aan den pols gesloten door 
oen rij metalen knoopjes, een haak en oog of 
trens. De salèndang — een stuk katoen, 
drie kwart meter breed en oen paar meters lang — 
wordt tot velerlei doeleinden gebezigd; zij wordt 
om het hoofd gewonden als hoofddeksel, om de 
lendenen of over do schouders geslagen; of als 
draagband gebruikt voor hot kind, dat de moeder 
op den rug of tegen do heup bij zich heeft. Waar 
de vrouw uitgaat zijn deze kleedingstukken 
kleuriger en sierlijker gemaakt; do mouwen der 
badjoe’s b. v. zijn dan kort en wijd en prijken 
dan dikwijls in de zijden met driehoekige, 
gouddraad geweven ingezette stukken; de kains 
zijn dan veelal omzoomd met een rand van ge
bloemd katoen of met gouddraad doorweven, 
welke kains de vrouwen van de L Kota er niet 
zelden twee of drie boven elkander aan hebben.
|_De sieraden, die de Siinangkabausche

enz.
rijke verscheidenheid; over ’t algemeen zijn zij 
cylindor-of schijf vormig; van do laatste heeft 
de plaat in sommige landstreken meermalen een 
middellijn van 11 centimeters; men maakt ze van 
hout, koper, zilver of goud, doch ook eenvoudig 
van een opgerold stuk pandan-blad, waarop een 
rood lapjo laken met een opengewerkt, zilveren 
plaatje is vastgenaaid. Als haarvorsierselen 
draagt men o. a. in den haarstrik en achter de 
ooren bloemen en bladeren — boengö sang- 
g o e a — die dikwijls van goud vervaardigd zijn, 
of bevestigt men een gouden plaat aan don 
haarwrong — titië sanggooa of heeft men 
een tooisel van dit metaal, in den vorm van een 
hoorn op het hoofd — tatah k o e n d a i. Do 
armbanden bestaan meerendeels uit koperen of 
glazen kralen, die saamgeregon en in strengen 
om de polsen gewonden worden ; dikwijls ook zijn 
zij van goud vervaardigd en hebben zij een buiten
gewoon grooten omvang. De vingerringen zijn 
óf uit een klapperdop óf schelp gesneden, óf van 
koper en van Europeesch maaksel, ingezet met 
glazen steentjes van allerlei kleur, of ook van 
zilver of goud. Bij het feestgewaad van een 
vrouw treft men doorgaans ook den gouden na
gel — koekoe amèh ofkookoe tjang- 
g a i — aan, die aan de pink van de linkerhand 
wordt gedragen.

Wat de kinderen betreft, deze loopen tot hun 
vijfde of zesde jaar naakt of bijna naakt: zij zijn 
alleen getooid met versierselen aan het haar, om 
den hals, met name een djimat, het middel, do 
armen on onkels. Vóórdat de jongen een broek 
of saroong ontvangt, krijgt hij een buis; hot 
eerste kleedingstuk van het meisje is de kain. 
De hoofddoek van de grootcre jongens is zoo
danig gevouwen, dat do kruin van het hoofd 
onbedekt blijft.

C

Onder do wapenen, welke bij den Minangka- 
bauer in gebruik zijn, vindt men do Europeesche 
jachtgeweren, die do oude adat- of lontgeweren 
zonder vizier of korrel geheel verdrongen hebben 
on een groote verscheidenheid van blanke wape
nen, zooals krissen, lansen, zwaarden, dolken, 
enz. Deze zijn over ’t algemeen van inlandsch 
maaksel on zeer deugdelijk bewerkt. De groep 
ervan is niet zelden keurig uitgesneden en met 
edelgesteenten bezet, de scheedo van zeldzaam 
hout gemaakt en mot goud gemonteerd ; aan die, 
welke erfstukken zijn, wordt meermalen boven- 
natuurlijko kracht tocgeschrevon. Tot de wape
nen, kan nog gebracht worden do slinger — 
oemban tali — welke van touw gemaakt 
is en gebruikt wordt voor hot doodon of verdrij
ven van schadelijke dieren uit de bebouwde 
velden.

t

Het karakter van den Minangkabauer ver
toont don Europeoschon waarnemer naar den 
Europeeschen maatstaf van beoordeeling meer 
ongunstige dan gunstige trekken. Gehecht aan 
voorvaderlijke zeden en gewoonton, is hij stijf
hoofdig en weinig voor overtuiging vatbaar; 
een beleediging vergeet hij niet licht, doch tracht 
hij meestal in het geheim te wreken door den 
beleedigor in diens persoon of goederen te bena-
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deelen; aan berisping of straf onderwerpt hjj 
zich ochter zonder wrok; hij is ovor het 
algemeen ijdel on wantrouwend, vaak eonigs- 
zins bemoeizuchtig, vrijmoedig in zijn optre
den ook tegenover mcerderon, zelfs ten opzichto 
van invloedrijke porsonen; erkentelijk voor ge
noten weldadon zijn slechts weinigen; aan over
matig eten, vooral bij feestelijke gelegenheden 
maakt hij zich maar al to dikwijls schuldig/zin
delijkheid ton aanzien van lichaam, kleeding en 
woning betracht hij zelden, doch onder den in
vloed van het meer en meer zich uitbreidend 
onderwijs is hierin de laatste jaren vooruitgang 

. te bespeuren. Do Minangkabauer vindt luid
ruchtigheid onbehoorlijk; hij is echter een 
minnaar van gezelschap en praat en disputeert 
gaarne; van dronkenschap heeft hij een grooten 
afkeer; het gebruik van betel en tabak —do 
eerste als pruim on de tweede als cigarette — is 
onderhen zeer algemeen, en vooraleerstgenoemdo 
heeft in het huishoudelijke leven een hooge betee- 
ken; over het algemeen kan men hem gastvrij 
noemen, vooral tegenover bekenden; de vreem
deling, die belang stelt in zijn omgeving en zich 
eenigermate in zijn taal weet uit te drukken, 
geniet spoedig do bewijzen van toenadering en 
vriendelijkheid; tegen pijn gehard, doorstaat 
hij ze meestal met grooto kalmte; mag men 
hem niet direct lui noemen, een arbeidzamen aard 
kan men hem evenmin toeschrijven; hij doet niet 
meer, dan hij doen moet, om in zijn onderhoud 
te voorzien en kan uren achtereen in algeheele 
werkeloosheid doorbrengen.

Opvoeding in de ware beteekenis van het 
woord ontvangt het Minangkabausche kind zeer 
weinig of niet; het wordt reeds spoedig aan zich
zelf overgelaten en moet op jeugdigen leeftijd 
zijn krachten voor de instandhouding van hot 
huisgezin ten beste geven, waarbij nog komt, 
dat het vaderlijk gezag door do eigenaardige in
richting van het familieleven, veel te weinig to 
beteekenen heeft om de opvoeding degelijk te 
doen zijn. Tot voor weinigo jaren verstoken van 
goed onderwijs en niet veel meer geleerd hebbend 
dan een weinig gebrekkig lezen en schrijven in 
Arabische karakters, kon zijn ontwikkeling geen 
ruime vlucht nemen on bleef het rijk der weten
schap voor hem zoo goed als gesloten. Toch is 
hij voor ontwikkeling in vrij groote mate vat
baar, en waar zijn leergierigheid genoegzaam 
voldaan en geleid wordt, toont hij niet zelden 
in vele vakken evenveel kennis te bezitten als 
een Europeaan, die tor school is geweest. Voor 
rekenen, aardrijkskunde, dior-, plant- en werk
tuigkunde bezit hij over het algemeen veel aanleg, 
schrijven doet hij doorgaans zeer fraai en teoko- 
nen naar hot voorbeeld niet onvordienstolijk. 
Do vorsieringen op waponon on huisraad, het 
snij- on schilderwerk aan woningen, do patronon 
van vlechtwerk en weefsels en het fraaie fili
graan, dat do goudsmeden vervaardigen, gevon 
het bewijs, dat het hem niet aan kunstzin ont
breekt.

Het huiselijk en maatschappelijk leven is ech
ter to weinig afwisselend, do blik op vreemdo 
tooncelon te zeldzaam, dan dat daar bouwstoffen 
gevonden kunnen worden voor 
producten van proza on poëzie. Muziek of toon
kunst worden al even weinig door hem beoefend ; 
lustig, vroolijk zingen kent hij niet; waar hij 
zich in gezang uit, is dit veelal een klaaglied, dat

getuigt van melancholische, verdrietige stem
ming. De muziekinstrumenten, bij de Minang- 
kabauors in gebruik, zijn in hoofdzaak een soort 
dof klinkende trommen, meer helder klinkende 
koperen bekkens en borden, kleine fluiten, be
staande uit een rijststcngcl en grootero van 
bamboe vervaardigd en een eigenaardig model 
van driesnarige violen. Zij dienen doorgaans ter 
begeleiding van den dans, waarmede zich in 
de Bovenlanden gewoonlijk alleen mannen bezig 
houden, doch waaraan in andere streken vooral 
meisjes en ook jongelingen zich wijden. Ovor 
het algemeen is de Minangkabauer een harts
tochtelijk speler; aan hanengevechten had 
hij eertijds meermalen den ondergang van 
zijn gezin te wijten; ook duiven, kwartels en 
krekels laat hij met elkander vechten; de 
mecsten kennen het tjatoea — een soort 
van damspel — en het t j o n g k a*- — een 
bakspel — met welk laatste in de Padangsche 
Bovenlanden ook vrouwen zich verlustigen; van 
kaart- en andere dobbelspelen vindt men vele 
liefhebbers.

In do geneeskunde is de Minangkabauer zeer 
achterlijk gebleven; geschriften over deze weten
schap worden niet aangetroffen. Het ontstaan 
van ziekten wordt grootendeels aan den in
vloed van booze geesten toegeschr^ven, en for
mulieren, waarbij bespuwingen van allerlei fijn- 
gekauwdo zelfstandigheden een voorname plaats 
innemen, dienen om ze te verdrijven. Het werk 
van Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan. „De Genees
kunde der Menangkabau-Maleiers” verschaft 
hierover vele gegevens.

Do Minangkabauers zijn Mohammedanen, 
doch hebben van het wezen van den Islam 
slechts zeer weinig begrip; hun godsdienst be
paalt zich dan ook tot het voldoen aan enkele 
voorschriften, zooals het opgaan naar het bede
huis op Vrijdag, het verrichten der dagelijksche 
gebedon, het vasten, en het doen van vele my
stieke oefeningen onder leiding van sjèch’s. 
In de laatste jaron heeft een van Mekka 
uit geleide, zuiverende, vele oude ketterijen en 
volksbijgeloof omverwerpende, orthodoxe stroo- 
ming het mohammedanisme der Minangka- 
bauors belangrijk gewijzigd, hier en daar zelfs 
in panislamistischen zin. — Hun eigenlijke 
godsdienst komt in hoofdzaak overeen met dien 
der natuurvolken on is die, welko volgens de 
nieuwere godsdienstwetenschap animisme wordt 
goheeten. Zij openbaart zich in twee leerstuk
ken, nl. lo. alles in do natuur, in dieren- 
on planton wereld, hot bewerktuigde zoowel 
als het onbewerktuigde heeft een ziel; 2o. do 
ziolon of gocston, in do voorwerpen aanwezig, 
hobben do macht deze te verlaten, on be
lichaamd rond to dwalen en in andere licha
men ovortogaan.

Volgens den Minangkabauer heeft do mensch 
tweo zielen: de n j ö en de 
de oorste is do waro, do workolyko ziel, die van 
het lichaam afscheid neemt eerst bij den dood 
en door don ongel Gabriël voorloopig gebracht 
wordt naar hot hemelruim, om do plaats to 
aanschouwen, dio zij in do eeuwigheid zal or- 
langen. Naar de aarde toruggovoerd, plaatst 
zij zich op den zolder of den nokbalk dor oudor- 
lijke woning, waar zij honderd dagen vort ooft 
om, vóór zij voor goed naar hot zielonland — 
do kampooang achriat of n a g a r i
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wees en haar zoodoende in een toestand van 
razernij brengt, bekend onder den naam van 
si djoendai en veolvuldig onder de vrou
wen van do Padangsche Bovenlanden voor
komende. Als booze geesten komen verder bij 
den Minangkabauer voor de 1 i b i 1 i h, do 
m a b a u-b oongö, do m a m b a n g, do 
djoembalang, enz. Het bezit van een 
soemangè* wordt ook toegeschreven aan 
planten, dieren en levenlooze voorworpen. Van do 
eorste geniet o. a. de rijst een groote vereering 
in hare i n d o e a padi — moeder van de 
rijst — d. z. enkele halmen of korrels, die Sa- 
ning Sari, de beschermgeest van genoemd gew s 
vertegenwoordigen en ten opzichte waarvan 
bij het planten, oogsten en bewaren van de rijst 
oen menigte ceremoniën in acht genomen worden.

Van do dieren zijn het vooral do tijger, de buf
fel, de slang en enkele vogels, die in het bezit 
van een ziel zijn on die men daarom in legenden 
meermalen als menschen sprekende en hande
lende vindt opgevoerd. Onder do Ievonloozo 
voorwerpen vindt men o. a. van krissen, zwaar
den en dolken vermeld, dat zij dit doen.

Do Minangkabauer hecht aan het geloof van 
wedergeboorte in een dier. De metamorphoso 
heeft geleidelijk plaats. Volgens sommigen ge
schiedt zij slechts éénmaal en gaat de ziel, nadat 
het dier gestorven is, naar het zielenland over; 
anderen hebben de opvatting, dat do wederge
boorte van mensch in dier en van dit in een 
ander dier zevenmalen gebeurt en er daarna van 
het eenmaal als mensch bestaande niets meer 
overblijft dan aarde.

De metamorphoso is erfelijk in een familie, 
hetzij voor alle, hetzij voor slechts enkele leden 
ervan; de herinnering aan een vorigen levens
toestand blijft daarbij bestaan.

Als uitvloeisel van dit leerstuk vindt men het

k a k a 1 — vertrekt, nog cenigen tijd te ver
wijlen op de m ó d j a n, d. i. do twee stoenon, 
op het graf van den overledene. Eene andere 
meening is, dat do ziel, na verloop van honderd 
dagen, het were’druim ingaat on zich hier verder 
ophoudt op bergen, groote boomen, in bossclien, 
steenen en bronnen. Zulke plaatsen staan dan 
ook in een reuk van heiligheid en niet zelden 
wordt er den afgestorveno een offer gebracht. 
Van daar ook brengen do zielen, gewoonlijk 
op Donderdagavond of op feestdagen, bezoe
ken bij de familieleden. De s o e m a n g èfr, ook 
wel n j a ö réhan — d. i. een ziel, die ver
dwijnt — wordt gehouden voor datgeen, wat 
wij levenskracht, bewustzijn noemen. De Mi
nangkabauer beschouwt haar als een wezen, 
dat een wil, een denk- en gevoelvermogen be
zit en, onafhankelijk van het lichaam bestaande, 
dit hetzij willekeurig, hetzij gedwongen ver
laten kan. In het eerste geval ontstaan er droo- 
men, daar zij andere soemangè^’s ontmoet 
en met deze spreekt; het laatste openbaart 
zich in schrik, angst en ziekte. Evenals zij 
uit het lichaam kan heengaan, kan zij daarin 
torugkeeren; waar men haar hiertoe dwingen 
wil, zooals b. v. bij ongesteldheid, wordt de 
hulp van een geneeskundige — doekoen — 
ingeroepen.

Omtrent den vorm of de gedaante, waarin de 
soemangè6- het lichaam verlaat, is de op
vatting verschillend. Sommigen beschouwen 
haar als onstoffelijk; anderen echter beweren, 
dat zij als homunculus, als vlieg of als vogel van 
haar omhulsel heengaat en daarin terugkomt. 
Deze laatste voorstelling mogen wij, afgaande 
op den inhoud van enkele tooverspreuken, die 
voor haar terugroepen gebezigd worden, als 
de oorspronkelijke houden.

De plaats, waar de s o c m a n g èf in het 
lichaam haren zetel heeft, weet de Minangka
bauer niet te zeggen; dezen stellen zich voor, 
dat het ’t hart is, genen houden er het gansche 
lichaam voor.

Als uitvloeisel van de meening, dat de ziel onaf
hankelijk van het lichaam bestaat, vindt men bij 
den Minangkabauer het geloof aan heksen, onder 
welke de palast een van de meest gevreesde 
is. ’t Zijn personen, die de macht bezitten om 
zich des nachts het hoofd van den romp te 
scheuren en het uit spoken te laten gaan, of wel 
dit helsche werk met hun gehcele lichaam te ver
richten. In hoofd zaak hebben zij ’t op de graven 
gemunt, van waaruit zij door een aanhoudend 
zuigend geluid den doode dwingen optestaan 
om hem op een eenzame plaats te verslinden. 
Als kenteekenen van iemand, die p a 1 a s ift 
is, gelden gewoonlijk buitengewoon groote ooren, 
ver van het hoofd staande, en een schuine, glui
pende blik. Een andere uiting van bovengenoem
de meening is de lykanthropie, die men o.a. 
by de Korintjiërs aantreft Bij dezen leeft nl. 
de oerang tjindakoe, die zich van 
mensch in tijger of in varken kan veranderen 
en in deze gedaante van slapende menschen de 
harten verslindt. Zij, die tot deze wezens be- 
hooren, missen, naar men zegt, een geul in den 
bovenlip. Op het geloof, dat de ziel het lichaam 
kan verlaten, berust ook het zoogenaamdo 
manggasiang, een tooverij, waarmede 
een wraakzuchtige minnaar de s o e m a n g è*- 
weet weg te voeren van de vrouw, die hem af-

C

geloof aan eene verwantschap van menschen 
met dieren, bepaaldelijk met die, waarin do 
afgestorveno isgeincarnoerd. Zulke dieren worden 
met eerbied behandeld en hebben bijzondere 
namen, om hen te streelen of hun boozo gezind
heid te matigen; het zijn voornamelijk do tijger 
en do krokodil, doch ook enkele visschen en 
zelfs varkens on muizen. In verband mot deze 
opvatting staat o. a. die, dat menschen uit 
dieren kunnen geboren worden; de stamvaders 
van do Minangkabauselio bevolking der Padang- 
scho Bovenlanden b: v. zijn uit een tijger, een 
hond on een kat gesproten. Do legenden wijzen 
verder op hot bestaan van liet geloof, dat do 
geboorte van een mensch of dier kan plaats 
hebben zonder den vleeschelijken omgang met 
den man en planten hierbij een groote rol 
vervullen. De Toean k 
mat — de Heilige —

;
K i r a-n a n

van Kötö Gadaug 
o. a. had een moeder, die zwanger werd door 
het drinken van enkele waterdruppels, op 
kaladi-blad gevonden J); de Vorstin van Minang- 
kabau, over wie gesproken wordt in de Tjin- 
doer Matö, werd moeder ten gevolge van het 
eten van een stuk klapper; de overige doelen 
werden genuttigd door een buffel, een paard en 

kip, en daaraan hadden de stier si Binoeang, 
de hengst si Goemarang on de haan si Kinantan 
het leven te danken.

o e.
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/
l) Zie: Een Menangk. Heilige door Gerth 

van Wijk, T. v. h. Bat. Gen. XXIV, bl. 224.^
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In verband mot bovongonoomdo opvattingon 
staan do menigte van pantangan’s — 
bodsbopalingen, — dio men ten opzichte 
vorschillende planton on dieren, zooals b. v. 
togenover de rijst, den tijger, don olifant, de 
krokodil, enz. aantreft, on waarvan do 
troding allorlei nadoeligo en ongelukkige govol- 
gen heeft. Uit de beschouwing, dat alles be
zield is en het levon hiernamaals slechts 
voortzetting is van hot aardsche, zijn dc 
schillende gebruiken voortgevloeid, dio 
tegenover den afgestorvene in acht neemt, doch 
dio onder den invloed van den Islam eene andere 
botookenis verkregen hebben. Behalve do doo- 
denmalon en doodenfeesten, die op den 3don, 
7den, 40sten, lOOsten dag en verder elk jaar, 
in de maand s j a frb a n gevierd worden, heeft 
men in sommige streken do h i 1 a n, een dans, 
gewoonlijk door do vrouwelijke familieleden 
on kennissen uitgevoerd ter eere van hem, dio 
in den vreemde is gestorven; plaatselijk bestaat 
dit gebruik ook voor aanzienlijken, in hun 
eigen kampong gestorven. In Soengai Pagoo 
wordt de overledene in zijn beste kleeron ge
kleed en zijn kris, gouden en zilveren sieraden 
benevens zijn kostbare kleedingstukken in de 
lijkkamer tentoongesteld, terwijl van aanzien
lijken het lijk niet zelden eerst naar de moskee 
wordt gebracht, om er voor te sambahjang 
of om zoo te zeggen een lijkdienst voor te hou
den. Ook in andere streken treft men dit ge
bruik aan en bestaat, onder meer andere cere
moniën nog die, om de lippen van den doode 
mot sirihspeeksel rood te maken, hem een bran
dende sigaar in den mond te steken, de haren 
uit te kammen en met oen scherm boven het 
hoofd tegen een stapel fraaie kussens te plaatsen.

Voor den Minangkabauer bezitten tal van 
kunst- en natuurvoorwerpen bovenaardscho 
krachten, geluk of onheil aanbrengendo eigen
schappen; zij zijn wat hij noemt batoeah 
of t i 1 a k ö. Een merkwaardig voorbeeld 
van zulke fetissen vindt men o* a. in de rijks- 
sioradon van den Toeankoe van Pasimpai in do 
Padangscho Bovenlanden, waarover men lezen 
kan bij Van Hasselt in hot werk over Midden- 
iSumalra. In verschillondo legenden leest men 
van kleedingstukken, wapenen, ringen, enz., 
dio als zoodanig voorkomen; bij vrouwon, 
paarden, duiven, enz. wijzen verschillende kon- 
tcekenen — o. a. do p o o s a r ’s = kruinen — 
aan of hun bezit ongeluk of voorspoed met zich 
brengt.

Amuletten zijn van algomoon gebruik; do kost
baarste zijn o. a. de re n o, een glanzend stukje 
boon in het voorhoofd van een tijgor of oen hol 
glinsterend gedoelto in hot goud; (volgens som
migen do geheimzinnige glans, uitgaando van 
plaatson, waar zich bijzondere voorworpen be
vinden); do m o o n t i k ö’s of bezoarsteonon, 

t j i n t ö-t j i n t ö, oen tooverring, onz. 
Volgons do opvatting van den Minangkabauer 

zijn er tal van voorwerpen, waarin of waarbij 
kwade of goedo geesten huizen on dio daarom 

t i (= s a k t i) zijn; zoo ook zijn sommigo 
plaatson karamat = heilig, door do graven 

voorouders of vrome priesters.
Wat betreft do meoning, dio do Minangka- 

bauer van hot heelal heeft, (loze komt in hot kort 
hierop neder. De aarde is een platte schijf, 
tendo op do puntige horens van een groot rund,

dat op een ei staat, welk ei gelegon is op don rug 
van een visch, dio rondzwemt langs de opper
vlakte van do wereldzee, waaronder niets be
staat dan dikko duisternis. Aardbeving ontstaat 
wanneer eenig insect het rund in ’t oor steekt; 
donder zijn do goweorschoten, dio de engelen 
op al te vormotele geesten in het luchtruim 
lossen; bliksem is de weerschijn van den reuzen- 
zweep, waarmede zij oproerige geesten kastijden. 
Het hemelgewelf bestaat uit zeven verdiepingen, 
te heerlijker on kostbaarder naarmate men 
nadert tot het verblijf van Allah, den oppergeest, 
wiens troon is vervaardigd van de kostbaarste 
diamanten. Aan dat gewelf wordt de zon — 
uit louter vuur bestaande — voortgetrokken 
door hemelnimfen in blinkende gewaden, en 
weerkaatsen millioenen fakkels hun glans ter 
verlichting van het aardrijk. Waar zon- of 
maansverduistering zich vertoonen, is dit een 
teeken, dat dio hemellichamen ziek zijn. In 
het grootc heelal leven talrijke geesten, de die
naren van Allah, den Schepper, den Toeankoe 
Koeasö — den machtigen Heer — zooals hij 
wel genoemd wordt. Zij zweven door het lucht
ruim boven bosschen, velden, bergen en wate
ren; zij bewonen spleten en spelonken, hooge 
boomen, bronnen en putten. In het schimmen
rijk is het leven golijk aan dat op de aarde; men 
vindt er fraaie dorpen met wegen, tuinen en 
speelplaatson; ieder heeft daar zijn bezigheden; 
enkelen slechts gebieden, velen gehoorzamen en 
doen don arbeid; men verlustigt zich daar in 
spel, zang, dans en paardrijden, men vecht en 
dobbelt er.
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De woningen van de Minangkabauers zijn over 
hot algemeen gebouwd op palen, waarvan het 
aantal van die in do diepte het meerdere of min
dere aanzïon ervan aanduiden. Het dak loopt 
gewoonlijk uit in twee hoornvormige punten -— 
tandooa^ — en heeft bij sommige nog zulk 
een kleiner, op zichzelf staand dakje in het mid
den; meer dan zes spitsen heeft het dak ge
woonlijk niet. Do aanzienlijke woningen hebben 
aan één of beide zijden een soort van opkamers 
— and joeang’s — ten getalo van één tot 
zes. Het achtergedeelte is samengesteld uit klei
nere vertrokken — b i 1 i ë6" *s — van elkander 
gescheiden door een planken, bamboe of katoe
nen verbinding en dienende als slaapplaats 
voor do gehuwden en huwbaro meisjes; het 
voorste dool — de tangah roem ah — 
vormt als ’t waro do gemeenschappelijke familie- 
kamor, waarin ook meermalen do kinderen on 
do oudo ongetrouwden slapen. Aan den kant 
van do deur vindt men do stookplaats, een raam, 
van smalle planken gomaakt on opgevuld met 
aarde, waarop zich do t o e n g k o o’s — drie
hoeken van steenen — bevinden voor den pot 
of do pan. Boven dezo stookplaats en meer
malen ook boven do kamertjes wordt do zolder 
aangotroffon, welko dient tot berging van 
kookgerei en bonoodigdheden, dio men niet 
dagelijks gebruikt. Do deur bereikt men door 
middel van oen laddor of trap, waarboven 
somtijds oen afdak is aangebracht. Do ramen 
langwerpig vierkante oponingen, hebben geen 
glasruiten, doch worden met luiken gesloten. 
De omwande ruimte onder den vloor der woning 
is het verblijf van karbouwen, koeien, paarden, 
kippen en oonden, alsmede do borgplaats
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voornaamste gebouwen verder: liet tabooah- 
huisje, waarin de grooto, van een uitgeholden 
stam vervaardigde trom ligt, waarmede by 
bijzondere gelegenheden de bevolking gewaar
schuwd on bijeengeroepen wordt; de b a 1 a i, 
het raadsgebouw, waar de hoofden rechtspreken 

vergadoren voor de belangen der ge- 
m o e s a d j i6- of moskee; do 

s o e r a u, welke als school on als bedehuis 
dienstdoet; en do la pau, do Minangkabausohe 
winkel, restauratie en herberg. De markt of 
p a s a bestaat veelal uit een groot plein, 
beschaduwd door waringin- of koebangboomen, 
en wordt eenmaal per week door de bevolking 
van wijd en zijd bezocht, om er te koopen en 
te verkoopen. In de nabijheid van het dorp 
worden do begraafplaatsen aan getroffen; meer 
malen ook vindt men ze op de erven der 
woningen zelf.

landbouwgereedschappen of hot terrein voor 
het uitoefenen van sommige bezigheden. Over 
het algemeen is de woning gebouwd van hout 
of bamboe on bezigt men als dakbedekking 
verschillende soorten van bladoren, i d j o e a*
— het vezelachtige omhulsul van den anau-palm
— of ilalang — een soort van riet, in do 
laatste jaren veelal gegolfd-zinken platen. 
Het huisraad, dat met do woning overeen
stemt, en gemaakt is van materialen van het 
land afkomstig, is hoogst eenvoudig on prak
tisch. Dat, hetwelk meer als luxe dient, is ge
woonlijk bont gekleurd on versierd met stukjes 
glas, koperblad of gouddraad. Do voornaamste 
eetgereedscliappen bestaan uit borden van 
Europeesch maaksel of wel van inlandsch fabri
kaat en dan van hout gemaakt; somtijds be
dient men zich echter eenvoudig van eeu pisang
blad; in kommen, kopjes en schoteltjes worden 
de spijzen toegediend op doelang’s — 
koperen schalen met, en talam’s, zonder 
voet, waarover bij feestelijke gelegenheden ver
sierde kleedjes zijn gespreid. Het vaatwerk be
staat meesttijds uit bamboekokers van een 
of meer geledingen on uit uitgeholde kalebas
vruchten — 1 a b o e. Vorken en lepels worden 
bij het eten niet gebruikt; men kneedt de rijst 
tusschen duim en vinger eenigszins tot een 
balletje en brengt dit zoo in den mond. Waar 
de spijzen worden voorgediend ziet men meestal 
een koperen kom — moendam — met dito 
keteltje — t j è r — waarin koud water, 
om de vingers te wasschen vóór het begin of na 
het einde van den maaltijd. Bij do bereiding 
van de spijzen dienen aarden of ijzeren potten 
en pannen — parioea* en koeali — en 
koperen potten — balangö en lepels — 
sandoea6- — die van klapperdoppen ver
vaardigd en van verschillenden vorm on grootte 
zijn. — Om rijst on andere zaken te bewaren, 
dienen grootere en kleinere manden van bam
boe, rotan of pandanbladeren gevlochten. Hou
ten of steenen vijzels dienen om de rijst te 
stampen; manden, wannen en zeven van bam- 
boebast om haar te zuiveren.

Als slaapplaats bedient met zich van een mat 
of van een met kapok gevulde matras; matten 
van verschillende kwaliteit en waarde doen ook

over en 
meento; do

c
o

^Om de leden van een zelfde gezin, in do meest 
beperkte beteekonis van het woord, aan te dui
den, bezigt men de benamingen samandai, 
sadapoea, saparioea' of sakawah, 
waarvan de eerste de kinderen van een zelfde 
moeder op het oog heeft en de overige in ver
band staan met het gemeenschappelijk gebruik 
van haard en pot of met het gezamenlijk drinken 
van koffie. Met saparioea6' worden in 
sommige streken, o. a. in Oud-Agam, ook allo 
familieleden bedoeld, die gebruik maken van 
de nog niet verdeelde erfenis. — Van deze ge- 
gezinnen wonen er in één huis verscheidene 
bij elkander, en ieder heeft daarin zijn eigen 
stookplaats. Zij zijn allen afstammelingen in do 
vrouwelijke linie van een zelfde stammoeder en 
heeten als zoodanig saboeah pa rooi* 
d. w. z. uit één moederschoot geboren. Op som
mige plaatsen wordt deze graad van/bloedver
wantschap ook wel aangegeven door s a n i n i ö*- 
sagadang of sapajoeang. Volgens 
de adatsregelen zijn zij: sapandara s a- 
koeboear a'n, sasasö6 sadjarami, 
saladangsasawah, sahoetan ting- 
g i, sahoetan r a n d a h, d.w.z. dezelf
de begraafplaats, hetzelfde graf, vroeger 
dezelfde woonplaats on rijstvelden gehad 
hebbende, van dezelfde rijstvelden etende 
en beschikkende over dezelfde bosschon. Zulk 
een b o e a h p a r o o ip, welke benaming 
het mccBt in gebruik is, omvat doorgaans allo 
afstammelingen van af de m o e j a n g — 
overgrootmoeder •— tot aan het achtorkind — 
p i o e i*. — Men vindt in een Minangkabausche 
woning alzoo kinderen met hunne moeders on 
verder ooms, tantes, grootmoeders, oud-ooms 
en oud-tantes, allen van moederszijde. Man en 
vrouw maken bij het huwelijk dus geen gezin, 
doch ieder hunner blijft tot zijn eigen familie 
behooren. Ten gevolge van grooto uitbreiding 
of op andere wijze, kan een familie zich vordeelen 
en verschillende woningen betrekken; do leden 
heeten dan ten opzichte van elkander sakam- 
pooang.

Het hoofd van ieder gezin is de m a m afr — „ „. .
de oom van moederszijde — die in rechten en - .. 
plichten als de eigenlijke vader van zijn neven . (
en nichten — k a m a n a* a n ’s is. De b o e a h jf/y)
p a r o e i6 heeft als zoodanig een der mam a*’s 
aan het hoofd onder den titel van t o o n g g a- 
nai, t o e ö roomah of panghoeloe

i

I

den dienst van stoelen. De oude verlichtings- 
middelen zijn de p a 1 i t 5 — staande of han
gende olielampen, en d a m a — kaarsen, op 
kandelaars — tagak dama — geplaatst. 
In den laatsten tijd brandt men ook petroleum, 
en gasoline in lampen. Langs de wanden 
vindt men — gewoonlijk echter alleen wanneer 
de woning in feestgewaad prijkt — gekleurdo 
doeken
malen met franjes afgezet; boven de zitplaats 
voor voorname gasten of boven die van het 
familiehoofd, bij feesten dikwijls ook door do 
geheele woning, prijken zulke doeken als hemel; 
naast de b i 1 i ö6- — deur — vindt men niet 
zelden de pasandaran

t a b i — opgehangen, meer

een stapel
kussens, gevuld met kapok of padi-stroo en 
opgetooid met fraaie, kleurige doeken en franjes. 

Op de erven bij de woningen treft men schu- 
aan, om de padi op te bergen; zij hebben 

verschillende vormen en dragen onderscheidene 
namen ; de rangkian g’s, voorzien van kost
baar snijwerk en met heldere kleuren beschil
derd, zijn de sierlijkste. Van het dorp zijn de

■■ •;
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•boeali parooif; terwijl van do voroonigde 
familiën, die ten aanzion van elkander een 
kampooang, of zooals mon in sommige 
«treken ook wel zegt een parindooa*an 
vormen, weer een dezer als hoofd fungeert als 
panghooloe kampoeang of pang- 
hoelo.e b a i n d o o a*. Eenige parin- 
<1 o e a* a n ’s maken te zamon een groep of 
stam uit, bekend onder don naam van s o o k o e 
{Zie aldaar), waarvan de panghoeloe 
poetjoe a* het voornaamste hoofd is. Van 
alle familiehoofden is het dat, het welk heet te 
bohooron tot de eerste familie, die zich op de 
plaats van inwoning nederzette of de sticht
ster van de s o e k o e was. Al de soekoedcelen 
■die als een afzonderlijk geheel bij elkander 
•worden aangetroffen, on wier gezamenlijke 
leden zoowel do oude als do nieuwe instellingen 
volgen, bestempelt men met den naam van 
n a g a r i. Zij drukken hun onderlinge betrek
king uit door saadat, saboeè^harè*, 
sasatia tagoeah, d. i. één van adat, 
één vast verbond vormende, door één onvor- 
breekbaren eed verbonden. Zij, die het bestuur 
van een nagari vormen, zijn de gezamenlijke 
panghoeloe’s der soekoo’s, die in een raad — 
rapé6- panghoeloo — alle zaken be
handelen, die de geheele nagari betreffen en 
die geschillen vereffenen, welke niet door de 
hoofden der soekoe’s afzonderlijk kunnen opge
lost worden.

Over het oorspronkelijk aantal dezer soekoe’s 
en de vermeerdering ervan loopon de meoningen 
uiteen; meestal echter wordt hot voor waar
schijnlijk gehouden, dat er in don beginne vier 
waren — Kotö, Piliang, Bodi on Tjaniagö, die 
twee aan twee een 1 a r a s vormden, — die van 
D a t o e a * Katoemanggoengan en 
van Parapatih Sabatang — en door 
toename en versproiding der bevolking tot een 
veertigtal aangrociden. De inrichting der nagari- 
besturen is plaatselijk verschillend; zie daar
over voornamelijk hoofdstuk III (Bestuur, 
volkshoofden) in L. 0. Westenonk’s De Minang- 
kabausche Nagari, Mcd. Ene. Bureau VIII, 
1915.

Mot de inrichting van huisgezin on familie 
«temt hot erfrecht overeen; alleen zij, die elkan
der in do vrouwelijke lijn bestaan, zijn elkanders 
erfgenamen. Van do moedor erven do kinderen 
en bij ontstentenis van dozen haar broers, zus
ters, zusterskinderen, onz. Ook al zijn er kinde
ren, blijft do bezitting in handen van hot 
hoofd des gezins. Van don man zijn broors on 
zusters erfgenamen on bij gemis van dozen do 
zusterskinderen — kamana*an ’s. — Hot 

wordt onderscheiden in h a r a tö

het botalen van boeten wogens misdrijf of over
treding wordt moormalen een gedeelte der ge
meenschappelijke bezitting gebruikt. Hot ge
voel van solidariteit is bij do Minangkabauers 
zeer ontwikkeld; volgons do adat tang- 
g o e n g a n zijn do familie, de soekoe en de 
nagari voor hare leden aansprakelijk on kan 
deze aansprakelijkheid alleen door eene plechtige 
verstooting van den botrokkeno worden opge
heven.

Do begrippen, die de Minangkabauer heeft 
omtrent het recht, zijn weggelegd in de o e n- 
d a n g-o e n d a n g, Moslimsch-getinte, meestal 
niet meer dan l1/, è, 2 eeuwen her dateerende, 
ook Tambö of Tambö JEtadjö genaamde, ge
schriften die, behalve do overleveringen van 
de oude geschiedenis van het volk, een menigte 
voorschriften en leefregelen bevatten. Deze 
wetten zijn gewoonlijk in vier afdeelingen ge
splitst, waarvan de oendang oendang 
nagari en de oendang oendang 
1 o e h a^ datgene behandelen, wat betrekking 'V, 
heeft op den staat, zijn waardighoidsbekleeders en ' , / ... 
onderdanen. De twee andere zijn de oen- -■'!) ■
dan g-o end ang d a 1 a m nagari en . 
de o o n d a n g-o endang nan doeö poe-'. •*
1 o e a h, en behelzen de bepalingen omtrent ^ 
burgerlijk recht en strafrecht. Over het alge- , / 0\l) 5';
meen hebben de rechtsbepalingen ten doel/' . ^ ‘ ~

!

;
^ ‘VV
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X;
om de partijen met elkander te verzoenen, 
waarom de straffen wegens misdaden en over- " - 
tredingen kunnen afgekocht worden met boeten * //
en schadevergoeding aan de benadeelde partij, 
iets wat meestal gepaard gaat met een ver- 
zoeningsfeest. Omtrent het burgerlijk recht be
vatten de oondang-oendang maar enkele voor
schriften, die in hoofdzaak aangeven wat er met 
de goederen bij het ontbinden van het huwelijk 
moot geschieden. Met betrekking tot het huwe
lijk nl. zijn die goederen onderscheiden in: 
haratö pambaöan, die, welke aan den 
man toebohooren, haratö dapè‘an — 
welke van de vrouw zijn, en haratö soe- 
a r a n g — wat tijdens de echtverbintenis door 
beiden in vorkrogen. By scheiding of overlijden 
worden de eerste door don man uit den boedel 
teruggonomon, komen de tweede aan* de familie 
der vrouw on wordon de laatste gedeeld. Bij 
het niet nakomen van aangegane verbintenissen 
mag do benadeeldo partij volgens do oendang- 
oendang gebruik maken van inbeslagneming — 
tariö* — welke bevoegdheid zich niet alleen uit- 
strokt tot don porsoon van don schuldenaar, maar 
ook tot diens familieleden. De oendang- . 
oendang nan doeö poeloeah be
handelt do strafwetgeving on bestaat uit tweo 
deolon, waarvan het eerste, de oondang- 
oendang nan salapan, het eigenlijke 
Minangkabausche strafwetboek is en het tweede, 
do oondan g-o endang nan dooö ba- 
1 è h, do rogolon voor hot bowijs inhoudt.

Do gebruiken, wolko bij do voornaamste perio
den on gebourtonissen in den cyclus van het Mi- 
nangkabauscho familieleven als zwangerschap, 
geboorte, naamgeving, verloving, huwelijk, enz. 
wordon aangetroffen, komon in het kort hierop 
nodor.

Wanneer do vrouw zwanger is, heoft zij 
to lotton op oon menigte zakeu, dio voor haar 
verbodon zijn; zoo b. v. mag zij niet eten of drin- 
kon uit goschondon vaatwerk, niet in de deur-

(X U<- / 7' V f) i1
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vermogen
p o e h a kö — orfgoed — en haratö pan- 
t j a r i a n of h a r a t ö b a n dö — zolfgowon- 
non goed — van welk laatste do sooarang — 
hot door man on vrouw gomeonschappelijk ver- 
kregono — oon onderdeel uitmaakt. Ovoreigon- 
gewonnen goed mag do eigenaar beschikken en 
met medeweten van hot hoofd dos gezins kan 
hij daarvan schenkingen doen. Evonzoo kan 
van de h a r a tö p o o s a k ö, met voorkennis 

andere rechthobbondon, door don mama* 
een familielid worden -afgo-

.

van
oon gedeelte aan 
staan, hetgeen o. a. wel plaats hooft, wanneer 

iemand kapitaal noodig heeft om liandol 
to drijven, of om op reis to gaan, enz.; ook voor

o. a.
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poos ó*, d. i. do geschikte plaats or inf mot 
naald of de pen van een stekelvarken doorgo- 
stokon. Bij de andere, meer algemeen gevolgdo 
manier, wordt do oorlel geknepen tussclicn een 
ring met scherp aangepunte uiteinden, die uit 
het binnenste van do ana u-vrucht is gesneden. 
Heeft dezo ring een dag of vier aan do oorlel 
gehangen, dan is deze doorboord en wordt de 
ring een weinig rondgedraaid. Na vijf tot acht 
dagen wordt de ring door een grasstengel of 
hot merg van een rietgras vervangen, totdat do 
wond, welke men met kurkuma heeft besmeerd, 
genezen is. Een rolletje van rotan of een opge
rold blad dient verder, om de aangebrachte 
opening langzamerhand grootcr te doen worden.

De naam van den Minangkabauer kan onder
scheiden worden in n a m ö k è t è* en gala, 
waarvan de eerste aan het kind gegeven wordt 
bij de geboorte on gewoonlijk in verband staat 
met de eene of andere omstandigheid, welke 
daaraan vooraf gaat, er op volgt of mee samen
gaat. De aanzienlijken raadplegen meermalen 
een „geestelijke”,die uit een soortwichclaarsboek 
dan den naam zoekt van den heilige, op wiens 
dag het kind ter wereld kwam. Dezen naam 
blijft men gewoonlijk dragen zoolang men kind 
is; in sommige streken behoudt men dien ook als 
volwassene. Meermalen ook wordt hij veranderd, 
waartoe b. v. tegenspoed of een minder goede 
gezondheid van het kind, tijdens het bij dien 
naam genoemd wordt, aanleiding kan geven. 
Vader of moeder geworden zijnde, wordt men 
aangeduid naar dien van het kind; zoo ook wor
den grootvaders naar den kleinzoon, ooms naar 
den neef genoemd, zoodat men b. v. spreekt van 
paf-oemboei*, ma*-oemboei*, mandai-oemboei*, 
enz., de vader, do oom, de moeder van oemboei*. 
Behalve de namö-kètè* bestaat er voor do 
mannen nog een andere naam nl. de gal a, 
welke met titel en dikwijls met b ij n a a m 
is terug te geven, die bij dragers van hooge 
ambten uitsluitend gebruikt wordt, zóó dat 
zelfs hun vader den namö kètè* niet meer zal 
noemen en waarover zie NAAMGEVING.

Verloofd zijn, in den zin zooals wij dat bedoe
len, kent de Minangkabauer niet; knapen en 
meisjes hebben zelden of nooit aanleiding om 
met elkander nader kennis te maken, daar de 
laatsten, zoodra zij de kinderjaren achter den 
rug hebben on dikwijls reeds vóór dien tijd, zorg
vuldig in huis gehouden worden on niet uitgaan 
dan onder geleide. Bij do Minangkabauers is 
deze toestand dan ook meer een overeenkomst 
tusschen de wederzijdsche ouders, om hunne 
kinderen met elkander te verbinden, waarbij 
beide partijen zijn onderworpen aan het nako
men van zekere formaliteiten, die bij verzuim 
ervan, het verbreken der verbintenis ten gevolge 
kunnen hebben. In den regel duurt het verloofd 
zijn — batoenangan — maar enkele dagen ; 
meermalen echter voor veel langer tijd. Dit 
laatste is b.v. hot geval bij de kinderverlovingen, 
die ook bij de Minangkabauers bestaan en waar
toe verschillende omstandigheden aanleiding 
geven. Een daarvan is o. a. het zoogenaamde 
batoenangan s a d j a* d a 1 a m ra- 
h i m — verloofd zijn van af den tijd, dat men 
nog in moeders schoot was — een gebruik alleen 
onder familieleden voorkomende en vrij alge
meen in de Pad. Bovenlanden in zwang zijnde. 
Heeft^nl. een jongeling of man een getrouwden

opening zitten, niet ongewapend buitenshuis 
gaan, enz. In de vijfde of zesde maand wordt in 
het huis van de aanstaande moeder een feestje 
gegeven, waarop de vrouwelijko gasten voor het 
verwacht wordende kind een klein geschenk mee
brengen. Bij het begin der barensweeën worden 
alle kisten en luiken opengemaakt, en zoo er een 
koran in huis is, doze verwijderd. De mannen 
nfoë’tën'dan de woning verlaten, kinderen en huw
bare meisjes echter blij ven.De eerste wassching 
van het kind, die terstond na do goboorte plaats 
heeft, bepaalt zich tot de ooren on don neus. Bij 
die gelegenheid wordt aan hot kind, zoo het een 
jongen is, door een geestelijke de bang — de 
oproeping tot het gebed buiten —en indien het 
een meisje is, de karnat — de uitnoodiging 
tot het gebed in de moskee — ingefluisterd. 
Wanneer de kleine voor het eerst naar de rivier 
wordt gebracht — toeroen mandi — 
geschiedt dit met formaliteiten: de doekoen 
draagt dan de fraaiste kleedercn van de moeder, 
de jongen heeft een kris in de handen en het 
meisje soebangs in do ooren; terstond na thuis
komst wordt het kind in een hangmat gelegd 
en daarin, onder het uitspreken van een d o a 
berookt, ten einde het voor ongelukken en stui
pen te behouden. Het afsnijden van den gom- 
b a * — de haarlok, die op het hoofd van den 
knaap is blijven staan, toen het haar, eonige 
dagen na zijn geboorte, werd afgeschoren — 
gaat in sommige streken onmiddellijk aan de 
besnijdenis vooraf, en wordt in de meeste ge
vallen zonder eenige plechtigheid door den vader 
of een der tantes van vaderszijde verricht. Doen 
zich bij een eerste bevalling echter verschijnselen 
voor, die voor een slechten afloop bevreesd ma
ken, dan wordt meermalen de belofte afgelegd, 
om tot viering van genoemde gebeurtenis of 
van de besnijdenis een feest te geven. Is het een 
meisje, dat geboren wordt, dan wordt de be
lofte bij haar huwelijk vervuld. Bij zulk een 
feest wordt de knaap, wiens gom ba* alsdan met 
goudblad of gouddraad is omwikkeld, in op
tocht naar het dorpsplein geleid, waar de tante 
met een schaar de haarlok afknipt. De besnij
denis, door den Minangkabauer s o en at ra- 
soel, malapèhkan dari ahil of m a - 
lapèhkan dari maloe genoemd, wordt 
zoowel op meisjes als op knapen toegepast. 
Voor dezen heeft zij in den regel op den tien- 
of twaalfjarigen leeftijd, soms nog later plaats; 
aan genen wordt zij op jeugdiger leeftijd ver
richt. De knaap wordt onder begeleiding 
van zijn ouders, ooms, vrouwelijke bloedver
wanten en speelmakkers naar de rivier of bron 
gebracht, waar een alim de operatie aan hem 
volbrengt; meisjes worden binnenshuis door 
een vrouwelijke doekoen besneden. — Even 
8'gemeen als do besnijdenis is het kunstmatig 
vervormen der tanden, dat zooals wij hierboven 
zagen, in verschillende vormen plaats heeft, 
en gewoonlijk gevolgd wordt door het zwart
maken en het versieren met goud. Het geschiedt 
met een zaagje, een bijteltje, een vijl, een ha
mertje en een stuk steen.

Het doorboren van de ooren heeft plaats, 
wanneer hot meisje ongeveer zeven of acht jaar 
oud geworden is, on bepaalt zich over ’t algemeen 
tot twee bewerkingen. Volgens de eene wordt 
de oorlel vooraf geknepen, om zo minder ge
voelig te maken, en daarna de zoogenaamde

een
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miliehoofdcn dor vrouw kennis gegeven to heb
ben. Zij geschiedt in tegenwoordigheid van do 
familie on ten overstaan van twee getuigen, die 
van don man daarvoor ieder 50 cent ontvangon. 
De registrecring van huwelijkssluitingen en ont
bindingen is sedert 16 Dcc. 1910 ook in do Bui
ten bozittin gen ingevoerd: aan do desbetreffende 
bepalingen wordt, voor zoover zulks mogelijk 
is, vrijwel de hand gehouden. De man kan zich 
terstond weer een andere echtgenoote kiezen; 
de vrouw echter mag geen nieuw huwelijk aan
gaan vóór de i d d a h, — tijd van afzondering
— voorbij is. Zie voor de gevolgen der ontbin
ding van hot huwelijk onder ISLAM. De tus- 
schonpersoon, die na een driemalige verstooting 
een huwelijk mot de verstooten vrouw aangaat,ten 
einde aldus een nieuw huwelijk tusschen den 
vorigen man en de door dezen vorstooten vrouw 
mogelijk te maken, heet bij de Minangkabauers 
tjinö booto (Sanskrit: t j i h n a b h o e t a).

Zoodra iemand is gestorven, volbrengen de 
familieleden aan het lijk de eerste wassching — 
mandi koeba — waarna het in zijn mooiste 
kleeren, in zittende houding op een praalbed 
wordt geplaatst. Terwijl de grafkuil wordt ge
graven, heffen de vrouwen de klaagliederen 
voor den doode aan — maratö*' — en ont
biedt men een of meer „geestelijken”, om onder 
het branden van wierook, uit een stuk wit katoen 
het lijkkleed te scheuren. Alvorens den doode 
er in te wikkelen worden deze lakens — k a i n 
k a p a n — bij de laatste wassching — mandi 
s o e d a h — boven hem gehouden, waarna de 
inwikkeling geschiedt en het lijk, gebonden op 
een plank of ladder en overdekt met eenige 
fraaie kains, door de deuropening naar buiten 
wordt gebracht. Op liet erf wordt het een oogen- 
blik neergezet; men draagt het daar driemaal 
rond, on gaat dan grafwaarts. Aan het hoofd 
van don stoet bevinden zich eenige „geestelijken,” 
naast do baar loopt een familielid, een katoenen 
scherm boven het lijk houdende, daarachter 
komen nabestaanden en belangstellenden of 
nieuwsgierigen. Bij de groeve gekomen, wordt 
dc baar daar naast goplaatst, zoodanig, dat het 
gelaat van don doode naar het Westen is ge
wend; een dor „geostelijken” doet een gebed 
en het lijk wordt voorzichtig, met de voeten 
naar hot Zuiden en het gelaat naar den tempel 
te Mekka gekeerd, in de grafkuil — J i a n g 
1 a h a t — geschoven. Wanneer het lijk van 
zijn omwindsels ontdaan en liet gelaat ont
bloot is, wordt hot ondor het hoofd en in den 
rug met aarde gesteund, de liang lakat met een 
plank gesloten en de grafkuil dicktgomaakt. 
Vervolgens spreekt een „geestelijke” do tala- 
k i n uit, (d. i. het antwoord, dat de afgestor
vene heeft to geven aan do ongelon Nakir en 
Monkar, dio hom komen ondervragen naar 
zijn geloof), do tanali-badan — oen kleine 
vorhooging boven do liang lakat — wordt uit 
eon met eon witten doek omwonden kalebas — 
1 a b o e — tot zesmaal mot water besproeid
— mandarooik —; men spant van wit 
lijnwaad bovon het graf een homel — laugi6-- 
1 a n g i* — en schaart zich dan, mot do armen 
op do borst gekruist, in oen grooten kring, om, 
op hot voorbeeld van den „geestelijke”, vijftig 
malen hot „Ia ilalia ill’ Allah” aan te heffen 
on na afloop hiervan don doodenakkor te ver
laten. Zooals bovon is aangegeven volgon nu

, dan moet doze zijn dochter, waarvanmama
zijn vrouw mogelijk zwanger is, aan zijn neef 
ten huwelijk govon, welk huwelijk men dan 
nikali baran a^ m a m a^ noemt. Hot 
huwelijk heeft in- den regel plaats voor het 
meisje wanneer hot sampai oomooa, en 
voor den knaap wanneer hij 1 a p è h b a 1 i g r 
(baligh) is, dat wil voor beiden zoggen, als zij 
huwbaar zijn. Gowoonlijk is dit op don leeftijd 
tusschen dertien en vijftien jaar. In verband 
mot de mindere of meerdere formaliteiten en 
feestelijkheden, dio het huwelijk vergezellen, 
onderscheidt men het in k a w i n k è t èfr of

i

tang g a11 nan di bawali — het huwelijk 
in zijn meest eenvoudige voltrekking; — ka- 
win tangga* nan patangahan — 
dat van den gegoeden burger — en het kawin 
d j ö a r ap — do echtverbintenis van den aan
zienlijke. Men spreekt ook van kawin nan 
b asand i s a r afr en van kawin djö 
galanggang, die over ’t algemeen thans 
in onbruik zijn geraakt, doch vroeger met grooten 
luister gevierd werden. — Een huwelijksver
bintenis wordt op tweëerlei wijze gesloten; het 
aan zoek gaat nl. uit van de familie van den man 
of van die der vrouw. Dit laatste, vooral bij de 
meer gegoe.den in gebruik, is bekend onder den 
naam van mandjapoop — halen, uitnoo- 
digen, roepon. — Op wedorzijdsche genegen
heid der kinderen wordt, bij het aangaan van 
een huwelijk, niet gelet; de wil van den vader 
heeft hier ook weinig of niets te beteekenen; 
het is het gozag van de moedor en dat harer 
broers en zusters, dat hier op den voorgrond 
treedt. Het huwelijksaanzoek is vergezeld van 
een menigte formalitaiten; men heeft o. a. het 
zoogenaamde p a m b o e k afr k at 5 — het 
overbrengen van hot verzoek door een of meer 
afgezanten van do familie van den jongeling 
of het meisje — het b a t i m b a n g-t a n d ö 
— het verwisselen der panden; — het paran- 
t j a h 1 a b o e a li — een soort van huldeblijk, 
dat door den afgezant en eenige getuigen enkele 
dagen later wordt aangeboden on bestaat uit 
eon paar meter katoen on do geldswaarde van 
ongeveer een gulden; en hof p a o o r afr solo 
of p a n d j a p o o i*-, dat bestaat in het aan
bieden van een lcain, do geldswaarde van een 
p a h ö

i

-4- ƒ 1,150 — een geroostordo kip on 
oen kom met rijst in klappermelk gekookt, on 
waarbij do dag van het huwelijk wordt bepaald 
— t a k o o af liari. Buitendien gelden in do 
laatste jaren regelen ovor kosten van registra
ties van huwelijken.

Op don dag van liet huwelijk wordt do brui
degom naar do woning dor bruid gobraclit, waar 
de Imam of moskeepriester of wol de wali — d. i. 
hij, die het recht heeft hot meisje in don ocht to 
verbinden: do vader, grootvader van vaderszij
de, enz. — tot dc voltrekking ervan ovorgaat. 
Ongeoorloofd — soombang — noemt men 

huwelijk, dat gesloten wordt tusschen een 
man en vrouw van dezolfdo soekoo (met enkele 
plaatsolijke uitzonderingen); waar het een enke
len koer plaats hooft moet er door het govon van 
oen feost aan do inwoners on hot storten van eon 

aan do adat worden vol- -

eon

bepaalde geldsom1» 
daan.

Echtscheiding —sar aft of b a t j a r a i — 
heeft plaats op verzoek van boido echtgenooton 
of van den man alleen, en na vooraf aan do fa-
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plaatsen aan; men bepaalt zich tot bandol in 
’t klein en deze is in handen van Minangkabauers,. 
die als reizende kooplieden van markt tot 
markt trekken. Nabjj on rond do markt
plaatsen, vindt men een menigte lapau’s (winkel 
en logement), waarvan de eigenaren onder

markthoofd

de doodenfecsten, die op bepaalde tijden voor 
^ ^ ^ den overledene gevierd worden.

S}'-f i ; 'p ' £\r Bij overlijden van den man komen de harato 
| /Cr ''; poesakö en de pambaoan aan zijn familie terug, 
^ •• ; ' doorgaans reeds den dag na de begrafenis, ter-

/ / y V^1/* wijl zijn deel van de soearang aan vrouw en 
kinderen of aan zijn eigen gezin wordt gegeven. 
— Sterft do vrouw, dan staat do weduwnaar 
de laatstgenoemde bezitting meestal tor wille 
van de kinderen aan haar familie af en geschiedt 
de teruggave der harato aan den man en zijn 
familie eerst op den honderdsten dag na haar 
overlijden. Hertrouwt do weduwnaar binnen 
dezen tijd niet, dan blijft hij zoolang medebe
woner van het huis zijner gestorven echtge- 
noote, terwijl do kinderen in dat huis blijven 
behooron tot haar gezin.

Waar men do Minangkabausche bevolking in 
standen zou willen verdeden, zou men zich kun
nen bepalen tot twee, nl. die van de oerang 
p a t o e ifr — de aanzienlijken — en die van de 
oerang banja*- — de volksklasse. In 

*<'~t*vroeger tijden had men daarbij nog de b o o d a*- 
// — slaven — en de kamana1 a n d i ba-

V 'C ' * wah loetoei* — pandelingen. Tot de
jéP. e/te^ ** t ‘ eersten zijn te brengen de zoogenaamde a n afr 

r a d j ö of afstammelingen der oude vorsten, 
de oerang a m p öp d j i n i h of do vier waardig
heids bekleeders (panghoeloe, malim, manti en 
doebalang; zie SOEKOE), de geestelijkheid, 
de oerang t j a d i p a n d a i, die als 
raadgevers in adatzaken fungeeren en de 
toengganai’s of hoofden van gezinnen. 
Het overige gedeelte maakt de volksklasse uit.

6 Meermalen vindt men nog gesproken van a n ac
partiapan, waartoe gerekend worden de 
kinderen en neven van genoemde waardig
heidsbekleders en van die, welke men in zekeren 
zin den adel zou kunnen noemen als: s o e t a n’s, 
marah’s, b a g i n d o ’s, s a i d i’s en poe- 
t i ’ s in de bonedenlanden.

een
panghoeloe pasa
staan. De goederen worden vervoerd door don 
koopman zelf, door dragers, in karren, op paar
den of in prauwen. - C-l* ' ' ' ' ' t-f ^-/yvo",

De veeteelt staat op lager trap van ontwikke- 2.2 '
ling dan de landbouw; toch is de veestapel van 
niet geringe boteekenis. In hoofdzaak bestaat 
hij uit buffels, runderen, paarden en geiten..
Zijn buffels — kabau — gebruikt de Minang- 
kabauer als trekdieren of als melk- en slachtvee;, 
van de runderen heeft men drie soorten: de

- ■

Maleischo koe — d j a w i —, do Bengaalscho 
— sapi of sampi Banggala — en de koe,, 
die uit kruising van beiden is gesproten; het 
paard dient tot last-, trok- en rijdier; hengsten 
houdt men doorgaans op stal of laat men weiden 
op het grasveld bij de woning; merries worden 
alleen des nachts onder dak gebracht en moeten 
met de veulens overdag haar eigen voedsel zoe
ken; aan de geit besteedt de Minangkabauer niet 
veel zorg; gewoonlijk loopt hot dier zonder toe
zicht in het dorp rond of staat het aan een touw 
vastgebonden; men houdt het meestal met het 
doel om het te slachten of te verkoopen. Het 
pluimgedierte, door den Minangkabauer in of 
bij zijn woning onderhouden, zijn: hoenders, 
eendon, kwartelsoorten, duiven en somtijds 
ook ganzen, argusfazanten en beo’s. Voor de 
vechthanen wordt doorgaans goed gezorgd; van 
de eenden, die men slechts zelden slacht, worden 
de eieren gezouten en als toespijs bij de rijst ge
bruikt; kwartels worden afgericht om zo met 
elkander te laten vechten; van de duivensoorten 
zijn het vooral do b a 1 a m, de p o c n a i en 
de katiriran, waarop do Minangkabauer 
veel prijs stelt; ganzen en fazanten worden 
slechts hoogst zelden aangetroffen.

Van do industrie worden maar zeer weinige tak
ken als beroep uitgeoefend, verreweg de meeste 
mannen houden zich in hoofd zaak bezig met 
timmeren, draaien, houtsnijden, prauwen, ma
ken, pa8somentwerken, hout verven, smeden, 
loodgioten, delfstoffen graven, en het maken 
van touw en kaarsen; de vrouwenarbeid be- 

zlJn ^an een ^er ouders. paalt zich meer tot spinnen, weven, kant wor-
0* ' ► . fp- v ' Be Minangkabausche bevolking leeft in ken, matten en manden vlechten, goud was- 

l-'YZ hoofdzaak van landbouw, handel, veeteelt, nij- schen, hot verven van dook, en het bakken van 
v verheid, jacht en visscherij. De onbebouwde potten; de suikor-, gambir-, tabak-en olieborei- 

- gronden behooren aan oen familie, een soekoo ding alsook het kalkbranden zijn bezigheden
- /V aan nagar* en deze hebben dan ook het zoowol van vrouwen als van mannen. Zeer ge-

<»V‘ recht om vergunning te verleenen voor het zocht zijn de rijk met goud doorweven kains van
/ f v' yinzamelen van alle producten, welke zij opleve- Agam en do kostbare weefsels van Si Locngkang

ren‘ <le bossclien verschaft men zich het en Soengai Pagoe. Hot garen van de weefsels 
l.t*\ y. hemt voor de bouwwerken van het Gouverne- komt tegenwoordig voor hot grootste gedeelte 
l'Ph.- ment en voor ziJn eigen woning en verzamelt uit Europa on Amerika; het touwwerk echter,
' j, ' ’.* men honig, was, rotan, hars en andere voort- dat uitmunt door netheid van bewerking, sterkte 

v i: brengselen. De landbouw levert o. a. op rijst, — en duurzaamheid, is eigen fabrikaat. Voor het 
zoowel van on besproeide als besproeide akkers maken van passement en kantwerk komt het 
ï~f PePef’ *n<Üg°> muskaatnoten, tamarinde, vergulde en onvergulde zilverdraad meeren-

' ; ^ koffie, djati, tabak, gambir, klappers, pinang, deels uit Ohina (Macao); op laken en katoen
^ betel> kapok, turksche tarwe, gierst, aardappelen weten enkele vrouwen figurtm van gouddraad

//' "> ( ■/. i ’ en groeuten. on in de laatste jaron ook thee. te maken, waarvoor het patroon vooraf met
Uveral wordt er onder do bevolking een leven- wit garen wordt aangebracht. Vlechtwerk ver- 

aige handel gedreven; groothandelaren treft men vaardigt men van biezen, bladeren, rotan en- 
U 6Cüter maar zeer wein»g ©n alleen op hoofd- bamboe; met hot maken der twee laatste houden.

. 9*
i

I

De afscheiding tusschen de verschillende 
standen is niet groot; ook in de oendang oen- 
dang wordt er meermalen aan herinnerd, dat 
de mensch meer geacht en geëerd wordt om 
zijn deugden dan om zijn positie. Zij wordt over 
het algemeen nog het meest in ’t oog gehouden 
bij het aangaan van huwelijksverbintenissen, aan
gezien de kinderen, uit zulk een huwelijk ge
boren, beschouwd worden van mindere geboorte

i
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kleurde vocht, dat gekookt wordt uit de bladeren 
van do gambirstruik, wordt opgevangen in 
bakken, waarin het zich tot een taaienkoek vormt, 
die in schijfjes ter grootte van een halven gul
den gesneden en in de zon of boven een oven 
gedroogd worden. Do gambir wordt gebruikt 
als versnapering bij de betelpruim, als looistof 
on als geneesmiddel.

Onder de Minangkabauers zijn er maar zeer 
weinigen, die de jacht als beroep uitoefenen, 
niettegenstaande deze aan iedereen is veroor
loofd en door geen jachtwetten belemmerd 
wordt. Olifanten, rhinocerossen en tapirs worden 
gewoonlijk gevangen door middel van een val- 
lans of in groote kuilen, met stokken, takken en 
bladeren overdekt; eerstgenoemden doodt men 
ook met vuurwapens, waarop een koperen kogel. 
Voor het vangen of dooden van tijgers heeft men 
verschillende soorten van vallen of plaatst 
men randjau’s — scherp gepunte bamboe 
— in den grond. Op herten houdt men over 
’t algemeen drijfjacht, evenals op wilde zwijnen, 
welke laatste echter ook met lansen en kap
messen of in kuilen, waarin randjau’s, worden 
gedood. Eekhorens worden met pijltjes uit 
blaasroeren geschoten of in strikken gevangen. 
Van het vangen van verschillende vogels wordt 
meer werk gemaakt; het geschiedt met strik
ken, knippen, kooien en lijmstangen.

De visscherij is bijna even algemeen als de 
landbouw. Zij wordt uitgeoefend om in eigen 
behoefte te voorzien of om de vangst als middel 
van bestaan te verkoopon. Visch, hetzij gedroogd, 
gezouten of versch, is een geliefd voedsel voor 
de bevolking; gedroogd wordt zij op alle markten 
verkocht. Men vischt op allerlei wijzen: met 
fuiken en staketsels om de visch naar die fuiken 
te leiden, met hengels, werp-, kruis- en trek- 
netten; algemeen maakt men bij de visscherij 
gebruik van de bedwelmende eigenschappen, 
die sommige plantendeelen bezitten.

Waar de arbeid gezamenlijk verricht wordt, 
voert ieder geen bepaald deel van het' werk 
afzondorlijk uit, doch dient de samenwerking 
meer om elkander to helpen of om op aange
namer wijze bezig to zijn. Het eerste heeft men 
b. v. bij het bouwen van woningen, waarvoor, 
aangezien zij van hout gemaakt zijn, vele handon 
voreischt worden. Van het tweede vindt men 
een voorbeeld in het t ö b ö, het gebruik, dat 
in sommige deelen van de Pad. Bovenlanden 
bestaat, om do sawahs gemeenschappelijk te 
bewerken. Don eersten dag komen allen met 
hun ploegen on boploogon do velden van A, den 
volgenden dio van B, den derden die van 0, 
enz., om opniouw weer bij eerstgenoemde te 
beginnen. Ondorverdeeling van den arboid kent 
men over ’t algemeen niet; goud b.v. wordt 
door denzelfdon persoon bewerkt van den toe
stand waarin hot als stofgoud voorkomt, tot 
dien waarin hot sieraad geworden is.

Literatuur: Middon-Sumatra. Reizen en On
derzoekingen der Sumatra-oxpeditie, 3de deel, 
door A. L. Van Hassolt; Studiën over de in- 
landscho huishouding in de Pad. Bovenlanden,
door A. W. P. Vorkerk Pistorius; ^cd.-.Oost--___
Indic, door P. A. Van der Lith; Handl. voor de 
Vergel. Volkonk. van Ned.-Indië, door Dr.
G. A. Wilkon, naar diens dictaat en aantee- 
koningon, door 0. M. Ployte; Tijdschr. voor 
N.-I. 21o jg. bl. 379 en vv.; Do posit

/' /o': -, Jr

zioh gowoonlijk mannen bezig. Hot werk van 
den timmerman bepaalt zich in hoofdzaak tot 
den huishouw, dio vorricht wordt op do plaats, 
waar de woning wordt gezot. Ieder Minangka- 
bauor is eenigszins timmorman, do leiding van 
het werk en het moeiolijko gedeelte ervan is echter 
doorgaans aan mannen van hot vak overgolaton. 
De prauwen, welke noodig zijn, om de producten 
over de rivieren te vervoeren, maken de be
woners van de rivieroevers zelf. In het draaien en 
besnijden van hout zijn vele toekang’s bekwaam; 
het eerste bepaalt zich meerendeols tot het 
maken van borden en voetstukken voor kom
men en betelschalen; sierlijk snijwerk vindt men 
aan woningen, rijstschuren, huisraad, wapens, 
enz. Do kleurstoffen, die de Minangkabauers 
gebruiken voor hot verven van katoen, zijde, 
hout-, mat- en mandwerk, bereiden zij mceren- 
deels voor zich zelf; ofschoon zij meermalen 
toonen in het aan brengen van kleuren goeden 
smaak te bezitten, hebben zij hot in de kunst 
van verven nog niet ver gebracht. Goud wordt 
door mannen gegraven uit de mijnen, die men 
in sommige streken menigvuldig aantreft, of 
zoowel door mannen als vrouwen uit het goud- 
houdendo rivierzand gewasschen. In het ver
vaardigen van gouden en zilveren sieraden 
(filigraan-werk) munten vooral do goud- en 
zilversmeden van Kötö-Gadang, in Agam, uit; 
ijzer- on kopersmeden vervaardigen niet zelden 
degelijk en kunstig werk; onder laatstgenoemden 
behooren dio van Soengai-Poea, in Agam, tot 
de bokwaamsten. Het loodgieten is minder 
bekend; uit een mengsel van lood en tin worden 
soms amuletten, armbanden, oorsieraden, ket
tingen, ringen, enz. gemaakt. Kalkbranden ver
richt men hier en daar aan de meren. Het potten
bakkersbedrijf is het werk van vrouwen en 
levert waterkannen, vuurtesten, potten en dak
pannen op. In de wildernis nabij de dorpen, 
vindt men de hutten waar de kaarsenmakers
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arbeiden. Zij gebruiken daarvoor verschillende 
damar-soorten; do kaarsen hebben echter geen 
pit en branden bij wijze van fakkel. Het verbou
wen van suikerriet heeft in vele streken op groote 
schaal plaats; het geschiedt voor eigen gebruik 
of mot hot doel om do suiker te vorkoopen. Het 
riet wordt in een molen, — kilangan — uit- 
geporst en het zoo verkregen sap gekookt; tot 
cilindorvormigo schijfjes gekneed wordt de 
suiker, dio donkerbruin van kleur is, op de markt 
verkocht. Suiker wordt ook boroid uit het sap, 
dat getapt wordt uit do afgosnedon bloomkolf 
van don anau-palm, on doze staat hoogor aan
geschreven. Do tabaksteelt levert eon goed en 
geurig product op, dat alleen voor binncnlandsch 
gebruik dient on op zeer eonvoudigo wijze be
werkt wordt; het wordt in kruiswijze op en 
naast elkander gelegde lagon, in versch pisang
blad vorpakt, verkocht. Olie wordt bereid uit 
allerlei vruchtzadon on vruchten; men tapt ze 
ook uit sommige boomen en stookt ze uit hars 
on wortelen. Die, welko hot meost op de markten 
vorkoeht worden, zijn do klapper- on do si m a- 
nooan g-olio; gourigo oliën, dio als reukwerk 
of als geneesmiddel worden aangewend, vindt 
men bij den koopman in kramorijon. Do inrich
tingen, waar men gambir vervaardigt, zijn in 
zeker opzicht tot de fabriokon to brongon; hot 
zyn gowoonlijk vertrokken van 6—10 motor 
naast het huis van den fabrikant. Het bruin ge-
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en oer) en o o ah; zulk een overgang treft 
ook aan bij do uitgangen ing, »'*, il, ir en ih, 
die gehoord worden als i ö n g, i 0% i ë (voor 
il en ir) en i ëh; de uitgangen oep en oet klinie
ken als oei*; oes als oeih; is als th.

Hot bovenstaande geldt in hoofdzaak do uit
spraak van Oud-Agam; men vindt echter 
in verschillende stréken" afwijkingen; den uit- 

oes b. v. hoort men ook als oeh en als

volkshoofden in een gedeelte der Pad. Boven
landen enz. Ind. Gids 1S90, I, door J. F. A. De 
Rooy; Hel Animisme enz. Bijdr. t. t. 1. en vlk. 
van Ned.-Indië, 5de volgr. V, door J. L. Van 
der Toorn; Aant. uit het famililieven bij den 
Maleicr in de Pad. Bovenlanden, Tijdschr. Bat. 

.^Gen. XXVI, door idem; J. C. van Eerde, artikelen 
r over Minangk. poësie in' Tydsëlir. Bal. Gen.

V- XXXIX (1897) en XLIVjIflfili; en vooral L. 0.
Westenenk. De MnTangk Nagari, Med. Ene. 

/f Bureau VIII, 1915.

men

!;
:

li
gang
oe'isj; voor oep en oet ook oe~; enz.

Wanneer men het Minangkabausch mot het 
Riouwsch vergelijkt, ontdekt men verder ver
wisseling van klanken, van medeklinkers, of van 
beide samen; oerang en orang; bansö 
en bangsa; binantoe en münantoe; 
voorvoeging of afwerping: haloeloeng en 
looloong; oemali en roem ah; bara en 
barapa; inschuiving: k a r a d j ö en k e r- 
d j a; uitstooting: doctö en doesta, manti

ramin

MINANGKABAUSCH (ook MANANGKA- 
BAUSCH). De taal genoemd naar het voormalige 
rijk van Minangkabau. Zij wordt hoofd zakelijk ge- 
sprokêïTiïrde Padangscho Boven - en Benedenlan- 
den, in Oppcr-Djambi, waarschijnlijk in hot Noor- 
dêlijker gelegen gebied der Kwantan-rivier en in 
enkele koloniën van Minangkabauers in de bin
nenlanden van het schiereiland Malaka. Zij is een 
der twee hoofdtakken van het Maleisch, en 
wèl te onderscheiden van het Djohorsch of 
Riouwsch, waarvan het ten onrechte vroeger 
— en door sommigen ook thans nog — als een 
onder-dialecl, dikwijls als een verbastering werd 
beschouwd. Door eene vergelijking van beide 
taaltakken leert, men, dat zij woorden bezitten, 
die dezelfde beteekenis hebben; dat vele in het 
Minangkabausch voorkomende, in het Riouwsch 
niet bekend zijn en omgekeerd; dat aan een 
woord in een der twee dialecten een uitgebreider 
beteekenis is verbonden, of dat het in beteekenis 
geheel verschilt. Woordvorming en zinsbouwloo- 
pen meermalen geheel uit een, gebruik van voor-en 
achtervoegsels is niet zelden anders. Neemt men 
als grondslag aan den klank, die wordt uitge
sproken, waar het Riouwsch een ë heeft, dan 
kan men van het Minangkabausch twee onder
dialecten — of wil men liever — twee zooge
naamde gouwspraken onderscheiden. Het eene, 
gewoonlijk het Agamsch genoemd, spreekt die 
ë als a uit (beras = barèli); het andere, 
Tanah Datarsch geheeten, laat haar als o hooren 
(b ë r a s = b o r è h). Zooals men dit in elke 
taal aantreft, bestaan er in de uitspraak plaatse
lijke afwijkingen, die echter op het wezen der 
taal van geen invloed zijn.

Waarde Minangkabauer zijne gedachten sclirif- 
telijk uitdrukt, doet hij dit gewoonlijk met 
inachtneming van de regels, die hem voor de 
spelling van het Riouwsch met Arabische letters 
zijn geleerd; meermalen echter vindt men daarin 
6poren van de uitspraak zijner oigene moedertaal.

I11 het Minangkabausch worden maar enkele 
eindconsonanten uitgesproken, zoodat het ge
rangschikt kan worden tot de half of onvolmaakt 
vocalische talen. De medeklinkers, welke aan 
het eind van een woord gehoord worden, zijn 
de ng, m, n en h; de sluit-/: spreekt men onvol
komen uit. Als kenmerken van het Minang
kabausch vindt men in hoofdzaak nog de vol
gende: het heeft op het eind van een woord, 
dat in het Riouwsch op a eindigt een ; de uit
gangen at en ek klinken als è*; tb en il als f; 
ap, ok en ot als o* ak als a*; do uitgangen al en 
ar spreekt men uit als a; de uitgang as klinkt 
als èh; woorden, die op oern en im eindigen, 
worden met oen en in uitgesproken; bij woorden, 
eindigende op oeng, oe*, oei, oer en oeh hoort 
men tusschen de oe en den slotmedeklinker 
een doffe

:

manteri; toevoeging: enen
r a m i.

De Minangkabauer gebruikt voor zijn schrijf
taal het Arabisch letterschrift; de klinkers in ge
sloten lettergrepen, vooral waar het geen alif 
is, worden gewoonlijk geschreven; de laatste 
echter ook dikwijls in lettergrepen als d a n g, 
rang, r a *, enz.; de letters ai en au worden 
over ’t algemeen van de i en oe onderscheiden 
door toevoeging van een alif.

De woorden in de Minangkabausche taal zijn 
één- of meerlettergrepig; van bestaande woorden 
worden andere gemaakt door voorvoeging, b. v. 
van da, ga, ka, sa of ha; door inschuiving van 
ar of al, van am of um; door verandering van 
klinkers of medeklinkers, door herhaling van 
een éénlettergrepig woord, enz. Als praefix 
dienen ma, ba, la, ka, sa, pa, di en pi; als suffix 
an, kan en i. Combinaties van voor- en achter
voegsels worden veel meer aangewend dan in 
het Riouwsch-Maleisch; enkele (zooals de vormen 
met pa en kan of i) zijn in laatstgenoemde 
taal onbekend.

De letterkundige voortbrengselen der Minang
kabauers zijn voor het grootste gedeelte legen
den, die zoowel met als zonder rijm, in metrischen 
vorm zijn opgesteld. Het aantal lettergrepen 
van een regel is over ’t algemeen negen, ook 
wel acht of tien; een kleiner of grooter aantal 
echter doet afbreuk aan de waarde. Doorgaans 
zijn in zulke verhalen pantoons ingevlochten. 
Meestal treft men ze bij brokstukken, zelden 
volledig aan; van sommige komt de redactie 
der verschillende handschriften vrijwel over
een, van andere is zij zeer uiteenloopcnd. De 
inhoud er van biedt over ’t algemeen weinig 
verscheidenheid en vertoont geen grooten rijk
dom van sohoone gedachten (althans voor den 
Europeeschen smaak; do Maleiers zelven wor
den er vaak door bekoord); zij zijn in elk geval 
voor do taalstudie van groote waarde.

Van die verhalen zijn o. a. in druk uitgegeven: 
de „Geschiedenis van Prinses Balkis”, door 
Gerth van Wijk (Verh. Bat. Gen. DJ. 41); do 
„Moerai Batoo”, door Van Hasselt (Midden- 
Sumatra, III, Volksbescli. on Taal, II, bl. 75 
en vv.); „Mama* si Hetong”, „si Oomboet 
Moedö”, „si Ali Arnat”, „si Pal aio*”, allo door 
Van Ophuysen (uitgeg. bij Trap te Leiden); 
„Mandjau Ari”, liet eerste gedeelte van „Tjin- 
doer Matö” en „Manangkerang”, allo door 
Van der Toorn (de twee eerste; Verh. Bat.
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do Indische taal-, land- en volkenkunde, zijn 
er in menigte van bowerkt. Zoo zijn er o. a. 
in dat van het Bat. Gen. XXV, bl. 417, 538 
XXVI, bl. 108, 234 oen 250 spreekwoorden 
iiitgogovcn door den heer Habbema, benevens 
een aantal raadsels en pantoens door den heer 
Harmsen XXI, bl. 480 en XXIII, bl. 258; 
rijke verzameling van allerlei litterarischo pro/\ 
ductcn vindt men daarenboven in „do talon X/’ 
en letterkunde van Midden-Sumatra”, door 
A. L. Van Hasselt. Reizen en onderzoekin
gen der Sum.-Exped. 3de deel. In de Rijks-- 
universiteitsbibliotheek te Leiden bevindt zich 
de door wijlen Ch. A. v. Ophuijsen met behulp 
van inlandscho helpers bijeengebrachte collectie 
over Minangk-litteratuur en folklore, een rijke 
bron van kennis.

Voor de beoefening van het Minangkabausch 
heeft men, behalve bovengenoemde en an
dere verspreide artikelen, daarenboven de 
Minangkabausch-Maleische Zamenspraken op
gesteld door si Daoed Radja Medan, uitgegeven 
door Pijnappel, (een weinig beteekenend ge
schriftje in het dialect van Fort van der Ca- 
pellen); het Minangkabausch-Maleisch-Neder- 
landsch woordenboek bewerkt door J. L. Van 
der Toorn, (een boek waarin wel veel wat men 
er verwachten zoude niet wordt gevonden, maar 
dat toch heel wat materie bevat); deaanteeke- 
ningen op dit laatste door G. De Waal, Ind.
Gids 1892 en 1893 en de in 1899 door het Kon. 
Instituut voor de T., L. en Volkenk. van Ned.- 
Indië uitgegevene Minangkabausche Spraak
kunst door J. L. Van der Toorn.

MINDERE WELVAART. Zie WELVAART 
ONDERZOEK.

MINDI (jav.). Zie MEL1A.
MINISTERIE VAN KOLONIËN. De instel

ling van een afzonderlijk departement van alge
meen bestuur in het moederland belast met de 
behartiging van dc belangen der koloniën, had 
voor het eerst plaats tijdens het bestaan van het 
koninkrijk Holland. De Raad der Azia
tische Bezittingen en Etablisse
menten (zie aldaar) werd, nadat Koning 
Lodewijk de koninklijke waardigheid had aan
vaard, bij Kon. Besl. van 29 Juli 1S0G opge
heven tegen 1 Aug. 180G. Reeds cenige dagen te 
voren (25 Juni) was ingcsteld de waardigheid 

Directeur-Generaal voor de

Gen. Dl. 45 en do laatste: Bijdr. t. T. L. en Vlk. 
IVo Sor. X, bl. 207, 2G7), Kaba Sabaj nan 
Aloeih” door Ph. S. van Ronkol in het Tijd,, 

, AQhrift voor. Ind. T. L. & V. K., deel LVI. In 
j handschrift zijn o. a. nog bekend: „Malin De- 

V y'j man”, „Intjè* Malin”, „si Tongga”, „Oonggèh 
/( Bamban”, enz. (Zie den Catalogus der Mal. 

handschriften van het Bat. Gen. v. K. en W., 
hoofdstuk X). Ook dierenfabels, met name 
kantjia-verhalen, komen veel voor.

Verder vindt men bij do Minangkabauers t a m- 
b ö’s en o o n d a n g-o endan g’s, meermalen in 
één geschrift vcrconigd. — De eerste zijn over
leveringen, welke in hoofdzaak handelen over 
den oorsprong en de eerste vestiging van de 
bewoners eener nagari; do tweede bestaan uit 
wetten, zedekundigc voorschriften en leefregelen 
en zijn, naar men algemeen gelooft, vervaardigd 
door de twee grootc wetgevers bij de voorva
deren : D a t o e afr-K atoeman

on.

een

i g g o e n g an 
en Parapati li-S a b a t a n g. Zij bevatten 
gowoonlijk een onderscheiding der menschen 
naar hun verstandelijke vermogens, geven aan 
welke hoedanigheden moeten eigen zijn aan 
mannen, vrouwen, kinderen en overheden; 
zij beschrijven het nut der zintuigen en lichaams- 
deelen, alsmede de leefregelen en den werk
kring van hoofden en aanzienlijken en bevatten 
als laatste gedeelte de wetten en bepalingon, 
welke betrekking hebben op het rechtswezen. 
Uit dc redactie dezer geschriften, die niet zelden 
lijden aan slordigheid en onvolledigheid, blijkt 
genoegzaam, dat zij van nog jongen datum 
zijn en dat, wat thans te boek gesteld is, vroeger 
van mond tot mond werd bewaard. Tot zekere
hoogte kan men in die geschriften eene poging 
zien tot harmonistiek der ovcrgelcverdc adat 
met de Mohamm. wet.

In grootc menigte treft men bij de Minangka- 
bauers aan pantoens, i b a r a t s, 
boens en p a d a t ö ’s. Dc eerste zijn liedjes, 
welke veelal de liefde tot onderwerp hebben; 
verreweg de meeste bestaan uit vier regels, 
waarvan de twee eerste doorgaans geen betee- 
kenis hebben en geen verband met de overige. 
Bevat een pantoen in zekeren zin een zedcles 
of zinspeling, dan geeft men haarden naam van 
ibarat; het aantal regels van deze is veelal meer 
dan vier.

De taliboens zijn liedjes of vertelsels in vers
maat en meer in de Bencdenlandcn bekend; 
de padatö ’s zijn zoowel berijmd als onberijmd; 
de eersten hebben met de taliboens veel over
eenkomst; de laatstcn worden gewoonlijk bij 
den aan vang van feesten voorgedragen en han
delen over den aanleg en het doel van deze. 
Zie voor do padatö A. Ij. Van Hasselt in Feest
nummer Kon. lust. Taal- en lotterk. 1883, bl. 
228, en J. C. v. Eerde, 1. c.

Rijke bijdragen voor de kennis van taal en 
volk zijn tevens de raadsels — t a k i-t a k i —, 
spreekwoorden — paméjo — en spreek- 
woordolijko uitdrukkingen — pa m b a o a n —. 
De twee laatstgenoemde vooral zijn het, waar

de Minangkabaucr een zeer druk gebruik 
maakt, en die in elk zijner geschriften worden 
aangetroffen.

Wat die pantoens, ibarats en vorder vermoldo 
betreft, welke men niet in afzonderlijke hand
schriften bijeen verzameld vindt, in verschil
lende tijdschriften, die betrekking hebben op

t a 1 i-

van
Zaken dor I n dië n en van den 
K oophandc 1. Tot het bekleeden dier be
trekking word den Oden Juli d. a. v. benoemd 
Mr. P. Van der Hcim. Den 29stcn Juli werd de 
titel Directeur-Generaal veranderd in dien van
Minister. Den Sston Jan. 1S0S werd inge
steld een Ministerie va n M arine 
en Koloniën; Van der Heim was ook nu 
weder de eerste titularis. Hij bleef deze be
trekking waarnemen tot Nederlands inlijving 
bij Frankrijk in 1810. Ook na deze gebeurtenis 
bleef Van der Heim in den aanvang belast met 
dc afwikkeling van koloniale aangelegenheden 
hier te lande, terwijl bij Keizerlijk Decreet van 
20 Dec. 1810 „de etablissementen van do voor
malige O.-I. Oomp. en dc ambtenaren tot dezelve 
bohoorende” werden „gebracht onder het Minis
terie van Financiën” (Intendance-Generaal). 
Bij het Ministerie van Marino e n 
Koloniën te P a r ij s word vorder ge
vormd eeno Divis'ion d .e s Colonios

van
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Hollandaisos, waaraan ook Nederland- L. G. Brocx, o. i. 16 Nov. 1870. 
scho ambtenaren werden verbonden. Mr. P. P. van Bosse, 4 J.an. 1871.

Na de restauratie word hier te lande ingestcld I. D. Fransen van do Putto, G Juli 1872.
een Departement voor de Zaken Mr. W. Baron van Goltstcin, 27 Aug. 18/4.
van Koophandel en Koloniën. Mr. F. Alting Mees, 11 Sept. 1876.
Als eerste hoofd daarvan trad op (6 April 1814) Mr. P. P. van Bosse, 3 Nov. 1877.
G. A. G. Ph. Baron van der Capellen met den Jhr. H. O. Wichcrs, a. i. 26 Febr. 1879. 
titel „Secretaris van Staat”. Later word deze O. van Rees, 12 Maart 1879.
titel gewijzigd (16 Sept. 1815) in dien van Mr. W. Baron van Goltstein, 20 Aug. 1879-
Directeur-Generaal, als hoedanig werd. benoemd Jhr. Mr. W. M. de Brauw, 1 Sept. 1882.
Jhr. J. Gold berg. Nog gcruimen tijd daarna W. F. van Erp Taalman Kip, a. i. 23 Febr. 1883.
was het Departement van Koloniën met andere F. G. van Bloomen Waanders, 23 April 1883.
departementen vereenigd; sedert 1842 heeft het A. W. P. Weitzel, a. i. 25 Nov. 1883.
echter voortdurend een afzonderlijk doparte- Mr. J. P. Sprcnger van Eyk, 27 Febr. 1884.
ment uitgemaakt. Mr. L. W. 0. Keuchenius, 21 April 1888.

Hieronder volgt een opgave van de verschil- Mr. iE. Baron Mackay, 24 Febr. 1890.
lende staatslieden, welke sedert 6 April 1814 aan Mr. W. K. Baron van Dedem, 21 Aug. 1891.
het hoofd van het departement hebben gestaan; Mr. J. H. Bergsma, 9 Mei 1894.
van de meesten worden op hunne namen korte J. T. Cremer, 27 Juli 1897. 
levensschetsen in deze Encyclopaedie gegeven. Jhr. Mr. T. A. J. v. Ascli v. Wijck, 1 Aug. 1901.

J. W. Bergansius, a. i. 10 Sept. 1902.
A. W. F. Idenburg, 25 Sept. 1902.
Mr. D. Fock, 17 Aug. 1905.
Mr. Th. Heemskerk, a. i. 12 Febr. 1908.
A. W. F. Idenburg, 20 Mei 1908.
J. H. de Waal Malefijt, 16 Aug. 1909.
Mr. Th. B. Pleijte, 29 Aug. 1913. 
f Voor de verhouding van den Minister van Ko
loniën tegenover de Kroon en den Gouverneur- 
Generaal ?ic OPPERBESTUUR.

MIN JAK (mal.), olie; met bijvoeging van 
andere woorden wordt die naam gegeven aan 
velerlei olie- of vetachtige producten, van ver
schillende herkomst, b. v. minjak sapi een 
soort van smeer, bestaande uit het vet van 
koeien, schapen en buffels: minjak ikan, 
levertraan; minjak tanah, aardolie. Do namen 
van verschillende plantenvetten, oliën en bal
sems, worden ook met minjak samengesteld; 
zij zijn grootendeels onder PLANTENVET
TEN vermeld; voor minjak pëlang en min
jak tëngkawang zie de volgende artikels.

MINJAK KASTOERI (mal.). Zie HIBISOUS 
ABELMOSOHUS.

MINJAK PËLANG (mal.). Eenedonkerbruino 
kleverige olie, bij insnijding vloeiend uit den 
stam van Pentaspadon ojjicinalis Holmes, een 
boom uit do familie der Anacardiacae. Deze 
olie is in gebruik als geneesmiddel bij huid- 
ziokten.

MINJAK TËNGKAWANG (mal.). Een be
langrijk Indisch plantenvet, dat als Bornco- 
talk of \egetable tallow een uitvoerproduct uit
maakt.

Dit vet of liever deze vetsoorten zijn afkomstig 
van de vruchten van sommige Dipterocarpaceën 
en Sapotaeeën, welke planton in den regel niet 
gecultiveerd worden, doch in het wild voorko
men, zoodat hot daarvan afkomstige v t onder 
do boschproducten moet worden gerangschikt. 
Van de Diplerocarpaceae zijn het voornamelijk 
vertegenwoordigers van het geslacht Sliore/i, die 
de tëngkawangvetten oplev ren, terwijl ook de 
Isoptera borneensis tot dio familie behoort. Alleen 
van de Shorcu stenoptera Burclc worden aan
plantingen aangelegd, terwijl het product van 
allo andere vertegenwoordigers van dio familie, 
welke vet opleveren, in het bosch verzameld 
wordt.

Het vaderland der vetlo verend o Dipterocar- 
paceön is West-Borneo, waar do boomon bij

{

Koophandel en Koloniën.
G. A. G. P. Baron van der Capellen, Secretaris 

van Staat, 6 April 1814.
Mr. J.C. van der Hoop, waarnemend, 29 Juli 1814. 

J. Gold berg, waarnemend, De c. 1814; Direc- 
teur-Generaal 16 Sept. 1815.

Onderwijs, Nationale n ij v o r h e i d 
en Koloniën.

Mr. A. R. Falck, Minister, 19 Maart 1818. 
Nationale n ij verheid en 

n i ë n.
Mr. 0. T. Elout, Minister, 30 Maart 1824. 

Marine en Koloniën.
' Mr. C. T. Elout, Minister, 5 April 1825.

Jhr. J. J. Quarles van Ufford (Secretaris-Gene
raal), waarnemend, 1 Oct. 1829. 
Waterstaat, Nationale n ij ver

heid en Koloniën.
Mr. P. L. J. S. van Gobbelschroy, Minister, 1 Jan. 

1830.
Jhr. Mr. G. G. Clifford, a. i. 4 Oct. 1830. 
Nationale n ij verheid en Kolo

niën.
Jhr. Mr. G. G. Clifford, a. i. 1 Oct. 1831. 

Koloniën.
Mr. A. Brocx (Secretaris-Gencraal), waarnemend, 

1 Jan. 1834.
J. Graaf van den Bosch, Minister, 30 Mei 1834. 
J. C. Baud, a. i. 1 Jan. 1840.

Marine en Koloniën.
J. C. Baud, Minister, 10 Aug. 1840.

Koloniën.
J. 0. Baud, Minister, 1 Jan. 1842.
J. 0. Rijk, a. i. 25 Maart 1848.
G. L. Baud, 21 Nov. 1848.
E. B. van den Bosch, 18 Juni 1849.
0. F. Pahud, 1 Nov. 1849.
Mr. P. Mijer, 1 Jan. 1850.
J. J. Rochussen, 18 Maart 1858.
Mr. J. S. Lotsy, a. i. 1 Jan. 1861.
Jhr. J. P. Cornets de Groot van Kraaijenburg, 

9 Jan. 1861.
Mr. J. Loudon, 14 Maart 1861.
G. H. Uhlenbeck, 1 Febr. 1862.
G. H. Betz, a. i. 3 Jan. 1863.
1. D. Fransen van de Putte, 2 Febr. 1863.
Mr. P. Mijer, 30 Mei 1866.
N. Trakranen, 17 Sept. 1866.
J. J. Hassclman, 20 Juli ,1867.
E. de Waal, 4 Juni 1868.
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voorkeur aan de oevers van grootc en kleino 
rivieren, vooral op den vochtigcn, gemengden 
grond der landtongen groeien. Do boomen 
worden niet hoog, hebben een zwaren kruin 
on dikken stam met wortellijstcn, hun hout is 
vorgankolijk on zacht. Bohalvo Bornco lovcron 
Sumatra’s Westkust on Palombang ook nog 
eenig tëngkawang

Bij de goedo tëngkawangsoorten hangt do 
grootte van den oogst zeer veel van het weder 
af. Do boomen bloeien namelijk in September 
en October en dragen rijpo vruchten in Fobruari 
on Maart. Voor een goede dracht is noodig, dat 
do droge moesson lang aanhoudt met een weinig 
regen; ook mag de kentering in don West
moesson niet to veel buien medebrengen, daar 
do daarmede gepaard gaande wind de bloemen 
of de pas gezette vruchten zou doen afvallen. 
Aangezien doze voorwaarden slechts zelden 
vervuld worden, komt er gewoonlijk van den 
zwaren bloei der tëngkawangboomcn weinig 
terecht. Dc eigenlijke goede boomen zouden 
volgens schatting niet meer dan eens in do 
vijf jaren vrucht dragen en jaren van zeer ruime 
tëngkawang-opbrengst moeten met nog grooter 
tusschenruimte worden verwacht. Een andero 
verklaring van de zeer groote afwissoling in 
opbrengst van de uitvoeren ligt daarin, dat de 
rijstoogst de opbrengst van tëngkawang be- 
heerscht, in dier voege, dat bij goeden rijstoogst 
de bevolking in de kampongs blijft en eerst bij 
mislukking belang heeft naar hot bosch te gaan 
om oliezaden op te rapen. Voor den aanplant 
van do gekweekte soort worden in den regel 
pas verlaten ladangs (droge rijstvelden) gebezigd, 
omdat men dan geen wildhout behoeft to 
kappen. Na 12 jaren beginnen do gekweekto 
boomen vrucht te dragen; bij een goeden oogst 
geeft een volwassen boom gemiddeld 30 gantangs 
( = 100 liter) gedroogde kernen (p a d i t ë n g- 
k a w a n g), doch de opbrengst kan soms tot 
100 gantangs stijgen. Dc vruchten worden noch 
bij de wilde, noch bij dc gekweekte" boomen' ge
plukt, maar snel ingczamcld als zij rijp afge
vallen zijn. Dan worden eerst dc vleugels ver
wijderd door met. stokken op de vruchten te 
slaan of, bij de Shorca Gysbcrtsiano of tëng
kawang lajar, door deze er onder het inzamelen 
aftebijten. In het Kapoeas-gebicd pleegt men 
vervolgens de vruchten in grooto korven van 
gespleten bamboe 1—3 maanden lang aan 
vlotten in de rivier te hangen, zoodatde vruchten 
alle onder water zijn en er in dc korf ruimte is 
voor het zwellen der vruchten, waardoor do 
harde schil stuk springt. Is dit geheel geschied, 
dan neemt men de korven uit het wator, ver
wijdert de schillen en droogt het vruchtvlcesch 
in de zon: zoo verkrijgt men de p a d i tön g- 
k a w a n g of tëngkawang-copra, die tegen
woordig als handelsartikcl, meer nog dan het 
daaruit ter plaatse gewonnen vet, naar Singapore 
verscheept wordt. Elders, b. v. in Landak, 
maakt men de p a d i tëngkawang een
voudig door do geschilde vruchten snel to dro
gen, zoo noodig boven vuur, en zonder vooraf
gaande wceking. In Sanggau pleegt men eeno 

tëngkawang voor spijsbereiding 
door de verscho vruchten in 

schijfjes to snijden, snel in do zon tc drogen on 
dan dadelijk liet vet eruit te persen. Uit de padi 
geschiedt de vetwinning door deze tot mcol to

stampen en dan dat meel op inlandsche wijze 
met waterdamp to stoven en daarna warm uit- 
teporson; dc opbrongst is veel geringer dan 
bij goede fabriekmatigo bewerking; vandaar 
dat men sedert 1878 begonnen is dc padi 
zolf (dc „copra”) uittevoeren, dio door dc Ohi- 
neezen wordt opgekocht en te Singapore op oho 
verwerkt. Dc inlander gebruikt van oudsher 
het tëngkawang-vct voor verlichting, verder 
gemengd met hars voor het kalefatcn, en eindelijk 
bij zijn voedsel. Als verlichtingsmiddel is het 
nu grootendcels door petroleum, als spijsolie 
door klapperolie vordrongen. Als gemakkelijk 
te winnen boschproduct is dc tëngkawang 
echter voor Borneo’s Wcsterafdecling van groot 
gewicht, want als uitvoerartikel blijft het vet 
zijne handelswaarde houden.

Zooals reeds gezegd is, loopt de opbrengst 
van den oogst in de verschillende jaren sterk 
uiteen, hotgeen zijne afschaduwing vindt in de 
grootto van don uitvoer. Volgens de statistiek 
van den in- on uitvoer van Nederlandsch-Indië 
waren dc uitvoeren van tëngkawangpitten in 
de laatste jaren als volgt, uitgedrukt in Kilo
grammen: 1911 750.037; 1912 10.173.774;
1913 12.962; 1914 9.855.543.

Do uitvoer van tëngkawangvet is onbedui
dend. Voor het jaar 1912 wordt een cijfer op- 
gegevon van 3252 K.G., terwijl het artikel in 
de andere jaren niet voorkomt, doch aan het 
zeer geringe bedrag, dat het uitvoerrecht van 
dit vet opbrongt, is het te zien, dat zijn uitvoer 
niet veel beteekent.

Tëngkawangvet is door bijgemengd chlorophyl 
lichtgroen gokleurd en, waar onder den invloed 
van het licht en do lucht die groene kleur aan 
de oppervlakte ontkleurd on in geelwit is over
gegaan, daar hebben de diepere lagen de groene 
kleur nog behouden. Het vet heeft een korrelig- 
kristallijne structuur en is aan de oppervlakto 
bedekt met fijne naalden van stearinezuur. Lx 
verschcn toestand is tëngkawangvet zacht van 
smaak, het heeft bij 15° O. een soortelijk gewicht 
van 0.965 en zijn smeltpunt wisselt al naar ge
lang van zijn samenstelling af tusschen 30° en 
42° C. Het bestaat gewoonlijk voor 60—75 % 
uit tristearino, van 20—30 % uit triolcine en 
voor 6—8 % uit vrij stearinezuur.

Men gebruikt tëngkawangvet als genees
middel, doch voornamelijk bij do fabricatie

- e-■'.
Onder de boomen uit de familie der Sapotaceae, 

waarvan de vruchten hard vet oplcveren, noemen 
wij in de eerste plaatsde Pu/ag'ut um-soorten, waar
van conigo gölah-pörtja loveren. Do voornaamsto 
daarvan zijn de Palaquium Pisang of balam 
(mal.), de Palaquium oleosum of soentei (mal.) 
on dc Palaquium oblongifolium of njqtoh (mai..).

Do balam- en socntciboomen komen veel 
voor in de lago stroken van Sumatra’s Oostkust 
en wel in do oerbosschon, terwijl de njatoh in 
West-Borneo wordt aangctrofïon.

Bij do inzameling worden do zaden met do 
hand uit do vrucht gehaald en na droging vor- 
scheept. Balam vet is gedachtig van kleur, 
eenigszins bitter vaix smaak en kneedbaar 
als was. Socnteivet is zuiver wit van kleur, heeft 
een zootachtigon smaak en wordt door do be
volking als braadolio gebruikt.' In' Europa ge
bruikt men dezo harde vetten voor dc ver
vaardiging van kaarsen.

vet.
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ondor toezicht van den gezaghebber te Kefam- 
nanoo.

MIOS MANSAAR of MANSOEAR. (Mios = 
eiland). Uit kalksteen bestaand eiland ten Z. 
van Gam (zie aldaar on DAMPIER-STRAAT), 
mot 3 toppon van H: 1^0, 150 en 100 M. hoogte.

MIQUEL (FRIEDRICH ANTON WILHELM), 
word geboron te Nouonhaus in Hannovcr den 
24on October 1811 en genoot zijn eerste ondorwijs 
van zijn vader, dio te Neuenhaus arts was. Hij 
bezocht het gymnasium te Lingon on kwam 
in 1829 als studont aan de Groningschc Univer- 
siteit. Vanaf dit tijdstip werd Miquol Neder
lander on hij is dat zijn leven lang gebleven 
Zijn broedors hebben hun carrière in Duitsch- 
land gemaakt, de jongste is er minister van 
financiën geweest. Ofschoon Miquel als medisch 
student zijn loopbaan begon, toonde hij al vroeg 
groote voorliefde voor do plantkunde, hetgeen 
o. m. blijkt uit zijn bewerking van do Neder- 
landsclie Kryptogamen in do Flora Belgii sep- 
tentrionalis van Van Hall. Bovendien kreeg 
hij tweemaal een prijs voor de beantwoording 
van prijsvragen (van Leiden en van Groningen). 
In 1833 promoveorde hij tot' Doctor in do medi
cijnen; enkele maanden na zijn promotie kreeg 
hij oon betrekking als arts aan oen ziekenhuis 
te Amsterdam, doch reeds in 1835 werd hij tot 
Lector in de plantkunde aan de klinische school 
te Rotterdam benoemd als opvolger van De 
Vriese. In deze betrekking hield hij zich voor
namelijk met de plantkunde bezig, zooals blijkt 
uit de talrijke botanische publicaties, die in 
die jaren - van zijn hand zijn verschenen bv. 
Monographia generis Melocacti (1839), Obser- 
vationes do Piperaceis et Melastomacois (1840), 
Monographia Cycadearum (1843), Sertum exoti- 
cuin en vele andere. In Juli 1846 werd hij bc- 
noomd tot Professor in de plantkunde aan het 
Athenaeum illustre te Amsterdam, waar hij zich 
nu geheel aan de botanie kon wijden. Bovendien 
vond hij ook tijd om zich bezig tc houden met de 
geologie, zooals blijkt uit zijn verhandeling over 
do fossiele planten van het Krijt in Limburg. 
Gedurende zijn verblijf te Amsterdam bestu
deerde Miquol voornamelijk do tropische plan
ten en wel eerst do flora van Suriname, waar
over hij in 1850 zijn Stirpes surinamonsos se- 
lectac publiceerde, een van de eerste uitvoerige 
werken ovor do plantengroei van onze kolonie 
in Amerika. Later wondde zijn belangstelling 
zich meer tot do flora van Nederlandsch-Indiö, 
zoodat hij in de jaren 1855—1860 zijn Flora 
Indiao Batavae kon publiceeren.

Na oen verblijf van 13 jaar tc Amsterdam 
nam Miquel een beroep aan tot Professor in 
de plantkunde te Utrecht, als opvolger van Borgs- 
ma. In Sopt. 1859 aanvaardde hij daar zijn 
ambt. Kort daarop stierf Blumo en als zijn 
opvolger werd Miquel in 1862 bovendien tot 
Directeur van ’s Rijks Herbarium te Leiden 
benoemd, welke betrekking hij vervulde door 
eens per week naar Leiden te reizen en daar zijn 
werkzaamheden af te doen. Doordat hij thans 
de vrije beschikking had over de groote plan- 
tencolloctios van het Herbarium, kon hij op 
hot gobied van de beschrijvende plantkunde 
een enorme werkzaamheid ten toon spreiden. 
Tal van groote verhandelingen verschenen er 
in do Annalcs Musei botanici Lugduno-Batavi 
o. m. oen flora van Japan. Verder hield hij zich

:i.Njatohvet WOrdt in Sambas als spijs vet ge
bruikt; het is een hard vet van witte kleur. 
Voor den uitvoer is het niet van belang.

Andere vetten van planton uit de familie der 
Sapotaccae zijn afkomstig van Payena soorten 
en wel van Payena lancifolia Burck (kelaki vet). 
Payena mvltilineata Burck (bëlaban vet), Payena 
latifolia Burck (bënglcoc olie). Al deze vetten zijn 
bij tropische temperatuur vloeibaar en worden 
door de bevolking bij de spijsbereiding gebezigd.

Teir slotte levert het geslacht Bassia een aantal 
hoogst belangrijke vetleverendo soorten, waar
van de zaden als illipenoten in don handel zijn, 
nl. B latifolia, B. longifolia on L. butyracea. In 
den laatstcn tijd is de aandacht op de illipenoten 
gevestigd, maar voor don uitvoer zijn zij nog 
niet van belang.

Volgens de officieele statistieken bedroeg de 
uit voer van balam- en soontei- zaad in K.G.: 
1911 105.521; 1912 52.402; 1913 47.636; 1914 
746.810,

MLNORÈH-GEBERGTE. Zie M5NORÈH-GE- 
BERGTE.

M1NTO (Sir GILBERT ELLIOT Graaf VAN).
Geb. 23 April 1751 uit het huwelijk van Sir G. 
Elliot, van Minto in Roxburghshire en A. Dal- 
rymph Murray Kynynmond. Na, gedeeltelijk in 
Frankrijk, zijn voorbereidende opleiding te heb
ben genoten, studeerde hij te Edinburgh en Ox
ford, oefende te Londen de rechtspraktijk uit en 
werd in 1776 tot lid van het parlement gekozen. 
In 1784 verloor hij zijn zetel, doch werd in 1786 
opnieuw gekozen en onderscheidde zich o. a. bij 
het proces in het Lagerhuis tegen Sir E. Impey, 
de rechterhand van Warren Hastings, gevoerd. 
In 1793 werd hij tot „civil commissioner” te 
Toulon benoemd, en daarna belast met het be
stuur van Oorsica, dat onder protectoraat van 
Engeland gesteld was. In 179S koerde hij naar 
Engeland terug, waar hij als Baron MinteVof 
Minto in het Pairschap verheven werd; zag zich 
achtereenvolgens benoemd tot buitengewoon 
gezant te Ween en (1799—1801), president of 
the board of control (1806), het college, dat 
tezamen met de court of directors het opper
bestuur der Eng. O.I.O. vormde en spoedig 
daarna tot Gouv.-Generaal van Britsch-Indië, 
waar hij van 1807 tot 1813 het bestuur voerde. 
Gedurende zijne landvoogdij worden de Moluk- 
ken onder Engclsch bestuur gebracht; hij zelf 
vergezelde de expeditie, die in 1811 naar Java 
vertrok en dat eiland veroverde. Eone procla
matie, toen door hem uitgevaardigd, bevatte 
reeds voor een deel do beginselen van bestuur, 
door Raffles tijdens zijne landvoogdij gevolgd. 
Lord Minto, die in 1813 tot Viscount Melgund en 
Earl of Minto benoemd was geworden, keerde in 
Mei 1S14 in Engeland terug; zeer kort daarna 
(21 Juni 1814) stierf hij op reis naar Minto tc 
Stevenage.

Vgl. Life and letters of Sir G. Elliot, first 
Earl of Minto from 1751 to 1806.. .. edited by 
.... the Oountess of Minto, London 1874, 3 
vis.; Lord Minto in India; Life and letters of 
Gil hert Elliot, first Earl of Minto from 1807 to 
14, edit. by.„ .. the Oountess of Minto, London 
1880.

MIOMAFFO. Landschap in do onderafd. N.- 
Midden Timor, afdooling Noord- on Midden- 
Timor, residentie Timor on Onderh., eertijds 
bekend onder den naam Amakono. Hot staat

*

<

I

.

c
j
• ;

■

-1



MIQUEL (FRIEDRIOÏI ANTON WILHELM)—MLATI. 757

kót; (Je Gahi aan de O.-kust en aan de N.-kust 
de Kassim, die op 10 K.M. ton N.O. van Wai- 
gama in zco valt. De kalkformatie van het 
eiland ia oorzaak, dat het water spoedig in 
den grond dringt en dikwijls eerst dicht bij 
zee weer te voorschijn treedt. Misoöl behoort 
tot het gebied der vier Radja’s en wordt 
verdeeld in 2 landschappen: Waigama 
Misoöl; het eerste strekt zich uit langs do 
N.W.-, W.- en Z.W.- kust, het andere langs do 
Z.O.- en O.-kust; beide worden bestuurd door 
Radja’s van welke die van Waigama op het 
eilandje Katcpoo en die van Misoöl te Lalintah 
verblijf houdt. Laatstgenoemde kampong is 
gelegen op do Z.O.-kust en is gebouwd op een 
smalle landtong, die een alleenstaanden heuvel, 
de begraafplaats, met het eiland verbindt. De 
Clercq noemt deze kampong: „Scl Palékèt”, 
d. i. „kaap van de grootc baai”. Lalintah ligt 
een half uur roeien van de bovengenoemde 
kampong Kofohkót. Meer O.-lijk ligt Gamta op 
een eilandje voor den mond der Gam, die over 
25 K.M. bevaarbaar is. 10 K.M. ten N.O. van 
Lalintah ligt Fafanlap, welke kampong een 
welvarenden indruk maakt, op een reeks ei
landjes die door straat Lalinlol van den vasten 
wal gescheiden zijn. De bewoners van het bin
nenland en die van Kofohkót 300 zielen), 
zijn heidenen, de overige kustbewoners zijn 
Mohammedanen 200 zielen). Het hoofd- 
middel van bestaan aan de kust is het verzame
len van schelpen en tripang, in het binnenland 
de bereiding van sagoe, welke het hoofdvoedsel 
der bevolking uitmaakt. Lalintah en Waigama 
voeren damar en schelpen uit. De bevolking 
brengt zelf hare produkten naar Wabaai, Gèscr, 
Sorong en Sailolof (Salawati). De Boetonners 
van Banda komen naar Misoöl om handel te

met do bostudcoring van do Palmen bezig, met 
de Kinasoorton on verschillende plantenfami- 
lies uit Nedorl.-Indië. In 1870 openbaardo zich 
bij hem een leverabces, dat op 23 Jan. 1871 zijn 
dood ten gevolge had.

Miquels grooto verdiensten voor do weten
schap in hot algemeen en voor de flora van do 
Nederl. koloniën in het bijzonder zijn allerwegen 
erkend. Hij had een Europeeschon naam on 
eon grooten persoonlijkon invloed. Verschil
lende buitenlandscho wetenschappelijke insti
tuten telden hem onder hunne leden. Zijn parti
culiere verzamelingen worden bewaard in het 
Horbarium van de Utrcchtscho Universitoit.

Zio over zijn publicaties verder het artikel 
BOTANISCHE LITERATUUR.

MIRABILIS JALAPA L., fam. Nyclagina- 
ceae. Boenga waktoo (mal.), Këmbang pagisoré, 
K. poekoel ampat, K. waktoe këtjil (batav. 
mal.). Kruidachtige plant met fraaio roode 
bloemen, die tegen den avond opengaan en zich 
des ochtends sluiten (vandaar de inl. naam), 
als Bolle de nuit- in tuinen zeer vaak gekweekt, 
uit trop. Amerika afkomstig. De knolvormige 
wortels waren vroeger als valsche jalappo in ge
bruik; de plant is overigens met de echte ja- 
lappe in het geheel niet verwant. De bladeren 
zijn een inlandsch geneesmiddel, het fijno meel 
wordt tot een smeersel verwerkt om de schade
lijke werking van bëdak op de huid op te heffen.

MPRADJ, d. i. Mohammeds hemelreis; zie 
MOHAMM. KALENDER en GEDENKDAGEN,

en

D.
MIRÈN, KËMIRÈN (jav.). Zio THESPESIA 

LAMPAS. vi ' :•
MISKIN, d. i. behoeftige; volgens de Mohamm. 

wet iemand, behoorende tot de categorie van 
armen en behoeftigen, die als zoodanig aan
spraken kunnen doen gelden op een aandeel in 
de djakat (zio aldaar).

MISOÖL of BATAN ME. Een eiland ten W. 
van Nieuw-Guinea, ongeveer tusschcn 1° 40' en 
2° 5' Z.B. en 129° 45' en 130° 25' O.L. Van zee 
uit gezien schijnen alle bergen even hoog, oven 
steil en even ver verwijderd te zijn en een woes- 
ten indruk lo maken. Het O.-lijk gedeelte van 
het eiland is bergachtig; do hoogste toppen zijn 
echter niet hoogor dan 350-400 M. Het bestijgon 
is zeer moeilijk.

De N.W. kust is vlak, naar hot binnenland 
in heuvels ovorgaande. Over het eiland loopen 
twee bergketens van O. naar W.; één in het 
midden en één in het Z. Een groot aantal ei
landjes en klippen in het O. en Z.O. vormen eeno 
voortzetting van dezo ketens. Wijst dit op oon 
langzame daling van do Misoölgroep, aan do 
andere zijde wijst het aangrooion van de kust 
door aanslibbing er op, dat die daling thans 
niet meer plaats heeft.

Misoöl behoort geografisch tot Niouw-Guinoa; 
do fauna en flora komen gchool ovoreen mot die 

hot hoofdeiland. Het is door eon onder-

A

drijven.
Naar den stam, die zich op de W.-lijke helft 

van het eiland heeft verspreid, wordt het eiland 
wel „Batan Me” genaamd. Misoöl had vroeger 
meer beteekenis dan thans; volgens Haga wer
den in de 17c eeuw aldaar krachtige oorlogs
vloten uitgerust (in 1G76 werd de „Ogar” door 
inboorlingen van Misoöl afgeloopen). Waar
schijnlijk werd het voor het eerst in 1702 door 
een Hollandsch schip bezocht. Door de Com
pagnie werd Misoöl aan den Sultan van Tidore 
toegowezon, hoewel naar het schijnt Batjan er 
meer rechten op had.

Ten N.W. van dit eiland liggen verscheidene 
kleinere eilandjes, (waaronder Los het grootste 
is), die wegens het voorkomen van Canarium 
commune bij inlandschc handelaren wel als 
Kanari-oilandon bekend zijn. Op enkele worden 
kleine aanplantingen gevonden, maar anders 
zijn die eilandjes van weinig beteekenis.

Literatuur. E. v. Peski, Beschrijving cener^ u, fr 
oxploratio van het eiland Misooi Deventer 1914rT ^ •:

MISPEL (JAPANSCHE). Zie ERIOBOTRYA.y£//t>aC FA
MLANDINGAN. District met gelijknamige fv''' ,

hoofdplaats van do contrölc-afdecling Besoeki, .... 
regentschap en afdecling Bondowoso. residentio ? ; • <*' j J
Bosockr^ mcTeene uitgestrektheid van 145 K.M.2 - • ~y
Het district tolt 09 dosa’s mot bijna 30.000 .A:1

0

van
zeesch plateau ermede verbonden, terwijl hot van 
öoram door eon diepe zee gescheiden is. Do 
samenhang met Nieuw-Guinea wordt ook aange
toond door hot groot aantal eilandjes, dat zich 
uitstrekt van de N.-kust van Misoöl tot Salawati.

Do conigo rivieren van 
Biga aan clo Z.-kust, aan do monding 100 M. 
breed, maar spoedig smal on ondiep wordondo, 

do heidonsohc kampong Kofoh-

inwoners, waaronder eon 25-tal Europeanen 
(1905). In het district ligt de suikerfabriek 
Boedocan.

MLATI. District van het rogentschap Slèman, 
residentie’Djokjakarta. De gelijknamige KoüffL"

aanbelang zijn do

en waaraan



MLATI— MODDERWELLEN.758

zachte, waterhoudende klei- of mergcllaag onder 
den druk staat van er beneden zich ontwikke
lende gassen, gewoonlijk door ontleding van 
organismen gevormd, en waarvan de spanning 
na een zekeren tijd groot genoeg wordt om door 
de klei heen de oppervlakte to bereiken, waarbij 
een deel der zachte en opgeweekte modder 
wordt medegevoerd en uitgeworpen. Zij zijn 
dan ook niet zelden to vinden in de nabijheid 
van aardolieterreinen (zeer bekend zijn die van 
den omtrelc der Kaspische Zee, van Rumenië, 
Trinidad, Birma enz.).

Behalve deze vindt men echter ook op of bij 
vulkanen een ander soort slik bronnen, ge woon- 
lijk tezamen met solfataren, wier werking moest 
van veel heviger aard is en waarbij dc gassen 
wel degelijk van vulkanischen oorsprong zijn. 
Daar het door deze bronnen opgeleverde water 
zuiver mineraalwater is (in de meeste gevallen 
wel regenwater, dat bij zijn circulatie con zekere 
hoeveelheid minerale stoffen uit den bodem 
heeft opgelost), zou men ze (A) minerale slik- 
bronnen kunnen noemen, in tegenstelling met de 
andere, waar het in de klei- oi' mergellaag oor
spronkelijk aanwezige zeewater wordt uitge
worpen en die men dan den naaiu (B) zoute 
slikbronncn zou kunnen geven.

Het verschil in eigenschappen is zóó groot, 
dat zij on mogelijk kunnen worden verwisseld. 
(A) levert steeds heet water en veel heete 
dampen ; de medekomende gassen bestaan 
grootendeels uit een in betrekkelijke hoe
veelheid afwisselend mengsel van koolzuur, 
zwaveligzuur en zwavelwaterstof ; zij zijn dus 
niet brandbaar; het gehalte aan vaste stof
fen is betrekkelijk gering en gaat zelden boven 
5 gram p. L.; (B) levert meestal koud, hoog
stens lauwwarm water; de dampen (als zij voor
komen) zijn wel warm, maar niet bepaald heet 
en treden meest tegenover dc gassen terug; deze 
laatste bestaan dikwijls grootendeels uit lichte 
koolwaterstoffen en zijn dan brandbaar, soms 
voor oen deel uit koolzuur; het gehalte aan vaste 
stoffen in liet water is veel (5 a 10 maal) grootcr 
dan in dat van (A) en daarvan maakt keuken
zout een overwegend deel uit; niet zelden komt 
een geringe hoeveelheid olie met de gassen en 
het water mede; tevens bevat dit een zeker 
gehalte aan jodium- (en bromium-) zouten, wat 
bij (A) niet voorkomt.

Uit het voorgaande volgt dus dadelijk, 
dat het medevoeren van slik in beide gevallen 
slechts een bijkomstige omstandigheid is en dat 
er weinig of geen intrinsiek onderscheid bestaat, 
eenerzijds tusschen (A) en de gewone warme, 
minerale bronnen, zooals die in vulkanische 
streken zoo veelvuldig voorkomen, anderzijds 
tusschen (B) on do gewone zoutbronnen, als
mede dc gasbronnen, die op de meeste aardolie
terreinen gevonden worden.

Indische minerale slikbronncn zijn vooral 
bekend van Java en wel in de eerste plaats uit 
de Preanger in dc JCawahs Munoek, Tjiwidai, 
Tjitëpoes, Köndëng Badak, doch ook van het 
Diëng plateau (zie Verbeek, Java, I, p. 701, 700, 
721, 744, 402). In Sumatra vond Fenncma aan 
den Sorik Bërapi slikbronncn (Jaarb. Mijnw. 
1887, Wet. Gcd. II, 215) en zij zijn ook in de 
Minahasa bekend. Zij zullen hier niet verder 
worden besproken.

Van veel meer belang zijn de zoute slikbronncn

plaats ligt + 8 K.M. ten Noorden van Djokja- 
karta aan den hoofdweg naar Magelang .Het 
district telt twee onderdistrictch, hl. Njaèn 
en Koewarasan.

MLINDJA (jav.). Zie GNETUM.
MOA. Eiland, behoorende tot de Zuidwes- 

tereilanden, meer in het bijzonder tot dc Lèti- 
groop (Zie aldaar), en bestaande uit een 10—20 
M. hoog koraalkalkplatcau, waarop zich in het 
W. en O. twee uit eruptief gesteente bestaande 
gebergten verheffen; de hoogste berg is do Kar- 
bouwenpiek op de O.-zijde, die op ongeveer 
400—450 M. geraamd wordt. De bergen zijn deels 
met bosch bedekt, maar grootendeels met alang- 
alang begroeid. Moa, dat het grootste der Lèti- 
eilanden is (grootte 600 K.M2., terwijl de overige 
eilanden te zamen op 1200 K.M2. geschat worden), 
is tevens het vruchtbaarste; de bewoners van 
Lèti verhuizen in tijden van gebrek gewoonlijk 
tijdelijk naar Moa. Ten gevolge van de steile 
kusten bezit Moa geen veilige ankerplaatsen; 
in den O.-moesson kan, ofschoon met moeite, 
voor Kaiwatoe (N.kust) geankerd worden. Het 
behoort administratief tot de onderafdeeling 
Wètar, afd. Zuid-Timor en Eilanden, residentie 
Timor en O. De veestapel bestaat uit karbou
wen, varkens, geiten en schapen; van wilde 
varkens heeft de bevolking veel last. De be
volking (waarover zie LÈTI-GROEP) werd in 
1888 gesteld op ruim 3000 zielen, van welke 
ruim 210 Christenen; nieuwere bevolkingscijfers 
ontbreken, wel is bekend, dat sedert de helft 
der bewoners tot het christendom is overge
gaan. De overigen zijn heidenen (Mohamme
danen komen er niet voor). De voornaamste 
plaats is Pati (Z.kust), ondereen orangkaja, aan 
wien de overige dorpshoofden, eveneens orangka- 
ja’s, ondergeschikt zijn; daar worden nog de over
blijfselen van het in 1734 gebouwde blokhuis 
„do Haen” met gemetselden ringmuur ,uit den 
Comp.tijd afkomstig, en voorts een steenen 
kerk aangetroffen. Zie G. W. W. C. Baron v.

/'HoëveUin T. Bat. Gen. XXXIII, bl. 222; Riedel, 
De sluik- en kroesharige rassen, bl. 365; Ver- 

^beek, Molukken-Verslag, bl. 443; Tijdschrift 
/"Kon. Ned. Aardr. Genootschap 1915, blz. 654,908, 

/j oud-Hollandsche opschriften op het eiland Moa; 
\ Jaarb. Mijnwezen 1916, Gesteenten van liet 

' V eiland Moa.
MODDERWELLEN, beter SLIKBRONNEN

genoemd en ook wel met „Modder- of sljk- 
vulkanen” aangeduid, omdat de aard van hun 
optreden aan vulkanen in miniatuur doet den
ken. Het zijn meer of minder hooge heuvels 
van verharde modder, met gewoonlijk flauwe 
helling; aan den stompen top ziet men op een of 
meer plaatsen de taaie, wceke korst langzaam 
opzwellen en een blaas vormen, die soms een 
paar meter hoogte kan bereiken, ten slotte 
meest met een doffen knal uiteenspat en daarbij 
zijn inhoud met meer of minder kracht in het 
rond slingert, terwijl damp en/of gas ontsnapt 
en dunvloeibare modder langs de helling naar 
beneden stroomt. Dit zijn in het algemeen de 
verschijnselen, die bij de „echte” slikbronncn 
optreden en natuurlijk naar omstandigheden 
cenigszins gewijzigd kunnen worden. DergcJijke 
bronnen hebben met vulkanen niets hoege
naamd te maken en komen zelfs in den regel op 
grooten afstand daarvan voor. Zij ontstaan 
doordat een dicht onder de oppervlakte gelegon,

5
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omdat zij op sommige plaatsen door de bevol
king tot het winnen van keukenzout worden 
benut. Van ouds geschiedt dit in het Oostolijko 
gedeelte der afdeeling Grobogan der residontio 

' Semarang en wel in de buurt van Koowoo (ten 
Westen van do petroleumconcossie Bapo). Do 
nieuAvsto beschrijving daarvan komt voor in het 
Jaarv. v. d. Topogr. Dienst 1908, 33; de bronnen 
werden echter ook te voren dikwijls beschreven, 
zoo door Domis (de Oosterling II. 2. 1836 on 
Ind. Magazijn, 2e 12-tal, 1845, Nos 5 en 6), Van 
Hoëvell (Reis over Java, Madura en Bali, I, 
1849, 121), Van Doren (Fragmenten uitreizen 
in denN.-I.Archipel, 1854, 1-27),Verbeek (Java,I, 
282) en nog vroeger door Horsfield, Raffles, Hass- 
karl. Analysen van het water werden gemaakt 
door Maier (Natuurk. Tijdschr. I. 127), terwijl 
een analyse van het gewonnen zout voorkomt 
bij Verbeek (1. c. 284). Ook in de Solo’scho 
enclave in Semarang, Djana, wordt uit zulke 
slikbronnen zout gewonnen. De zoutopbrengst 
van alle Semarang-bronnen, die tusschen 1886 
en 1892 gemiddeld ong. 15000 pikols (a 61,7 
K.G.) bedroeg (Verbeek, 1. c. 283), werd in 1908 
geschat op 25 h 30000 pik. (Jaarv. Top. Dienst), 

Andere slikbronnen komen voor in do resi
dentie Soerabaja, aan do zeekust ten Zuiden 
der hoofdplaats, bij Poloongan en Kalang Anjar 
(Verbeek, Java, I. 204), waarvan het water een 
bijna even groot keukenzoutgchalte aanwijst 
als dat van Koewoe (2,4 tegen 2,7%); de analyse 
bij Verbeek gegeven en die van Maier (Nat. 
Tijdschr. XXX. 226, 230) stemmen zeer goed 
overeen. Hier zijn, bij Laban, indertijd door de 
Dordtsche Petroleum Maatschappij putten ge
boord; er kon echter geen olie worden gewonnen, 
daar de voortdurend uit de buizen opstijgende 
klei worsten dit belette.

jes Mérah en Kambing) voorkomen on wel het 
eorst zijn vermeld door v. Hogendorp in zijn 
boschrijving van Timor (Vcrh. Batav. Gen. dl. 
I en II), later door Salomon Müllor (Bijdrage 
tot de kennis van Timor; Verh. der Natuurk. 
Comm. 1839/44, deel Land- en Volkenk. 129- 
320), wel het uitvoerigst door Wichmann in 
Tijdschr. Aardr. Gen. 1892, 161-293; verder 
door Ten Kato in Ibid. 1894 (P. Merah) en Ver
beek (Molukkenvorslag, 319, 328, 362); eenige 
analysen werden gegeven door Maier (Nat. 
Tijdschr. I, 146; XXVII, 402; XXVIII, 169, 
181). Ook in Portugeesch Timor komen zij voor. 
Zij danken hun groote bekendheid en weten
schappelijke waarde daaraan, dat zij een enorme 
hoeveelheid fossielen uit zeer oude geologische 
perioden hebben uitgeworpen en daardoor de 
aandacht hebben gevestigd op hot voorkomen 
er van in den ondergrond en in de nabijheid, 
hetgeen later door de onderzoekingen op Timor 
volledig werd bevestigd.

N. W. E.
MODIN. Zio DORPSGEESTELIJKE en MOS-

KEEPERSONEEL.
MODJO-AGOENG. District van de contröle- 

afdoeling, het regentschap en de afdeeling 
Djombang, residontio Soerabaja. Hot telt 206 
desa’s en 4 onderdistricten met eeno bevol
king van 13500 inwoners, waaronder 120 Euro- 
poanen on 600 Chineezen (ulto 1915). Het is 
eon welvarend district, met uitgebreide sui
kerindustrie. Do gelijknamige hoofdplaats heeft 
eone belangrijke nederzetting van Chineezen 
en een groote pasar.

MODJOKASRI. District van de contröla-af-.
dcoling, het regentschap en de afdeeling M.odjo.=___
kërto, residentie Soerabaja. Het district telt 
4 ondordistricton met 206 desa’s. Hoofdplaats 
is Gëdég. Het werd vroeger Kaboh genoemd; 
zijno tegenwoordige naam is met m o d j o 
samengesteld om genoogon te doen aan de be
volking, die daaraan waarde hechtte om de 
toespeling op den naam van het oude M&dj&- 
pahit. Het district tolde uit. 1915 eeno bevol
king van ^ 87.000 zielen, waaronder een SO-tal 
Europeanen en 100 Chineezen. Er is eene be
langrijke suikerindustrie. -

MODJOKËRTO. Afdeeling en regentschap \ Cv-,
van do residentie Soerabaja; is verdeeld in 2 f' w' y iS 
contrölc-afdeelingen: Modjokërto (districten Mo
djokërto en Modjokasri), Modjosari (districten 
Modjosari on Djaboong). Do afdeeling is vrucht
baar, on zoowel in do vlakte als in het gebergte 
hooft de particuliere industrie zich ontwikkeld, 
zij telde in 1915: 12 suikerondernemingen en 
14 erfpachtspercoolon, van welke laatste hot 
borgdistrict Djaboong er 12 had. De afdeeling 
was in don Hindoe-tijd het centrum van het 
rijk van Madjapahit, (zio aldaar); de ,ruïnes
van don kraton liggon in hot district Txomoolan__  -
Do afdeeling tolde uit. 1915: ongeveer 38.700 
inwoners, waarvan ^ 1000 Europeanen, -J- 
3100 Chineezen en 200 andere Vreemde Ooster
lingen. De gelijknamigo hoofdplaats wordt door
sneden door do Brantasrivier, dio daar het go- 
hecle jaar bevaarbaar is en bezit spoorverbin
ding met Soorabaja en tramlijnen xraar Mo- 
djoagoeng en Ngoro (afd. Djombang). Zij hooft 
grooto Chineoscho wijken en veel handel 
tior, o. a. eon bolangrijko veepasar. De bevol
king toldo uit. 1915 ^ 15 700 ziolon, waaronder

‘1

Dat in het wezen der zaak geen verschil be
staat tusschen zoute slikbronnen en gewono 
zo ut bron non wordt zeer goed bewozeu door de 
analyse van het water van Kalang Anjar en dat 
van Gënook VVatoe en KÖdoeng Waroo (beide 
eveneens in Soorabaja, docli geen slikbronnen), 
die voor do meeste bestanddeclen bijna geheel 
o vereenstemmen, ook en vooral wat hot keuken- 
zoutgehalto betreft (Verbeek, Java, I. 211/12).

Laatstgenoemde bronnen, alsmede eenige 
andere in Soorabaja, worden gebruikt voor de 
bereiding van jodium, waarvan hot gehalte hier 
bijzonder groot is (Verbeek, 1. c. en 285).

Ten O.Z.O. van Koewoe en juist in do lijn, 
die deze plaats mot Soerabaja verbindt, ligt in 
Rëmbang oen ander uitgestrekt slikbron-tor- 
rein, dat „de Kësongo” wordt genoomd (Ver
beek, Java, 232); het water, dat oveneons zout 
is, wordt evenwel nipt vorder benut; do gassen 
schijnen voornamelijk uit koolzuur te bestaan. 
Dat de opgeweekte morgellaag ook vorder door
loopt, word duidelijk bij de aardolioboringen in 
hot onmiddellijk ten Oosten daaraan grenzoinlo 
concessietorrein Toongkool, waar verscheidene 
putten plotseling verstopten, doordat enormo 
modderproppen met grooto snelheid in do buizon 

niet konden worden verwijderd.opstegen en
Verbeek vermeldt reeds (1. c.) dat op hot 

Kësongo-terrcin fossiolon 
kwartairon ouderdom door de bronnen worden 
uitgoworpen. Een bijzondere bekendheid hebben 
in dit opzicht verkrogon do morkwaardigo slik- 
bronnon, dio op Timor en Roti (mot do eiland-

van tertiairen en

on ver-
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namigc pasar en doesoen, op 200 M. van 
elkander gelegen. De Pasar bevat de Ckin. wijk' 

ook vele Padangscho on Palembangscho 
handelaren gevestigd zijn en dient tevens als 
woonplaats voor do Europeescho en inlandscho 
ambtenaren, terwijl men er mede vindt do 
Europeescho en inlandscho school, do Gouvts. 
burcaux, kazerne der gewapende politie-diena- 
ren en liet post- en telegraafkantoor./^/

MOEARA BLITI. Hoofdplaats van de onder- 
afdéoling Moesi Oeloe der afdeoling Palembang- 
sche Bovenlanden in de residentie Palembang. 
De plaats is gelegen aan den linkeroever van 
de Klingi een weinig boven de monding van 
de rivier in do Moesi. De plaats ligt 13 M. bo
ven do rivier on 53 M. boven zeeniveau. De 
Klingi wordt hier voor het eerst bevaarbaar, 
vandaar dat M. Bliti de stapelplaats is voor 
producten, afkomstig uit het achterland. Een 
gouvernements auto-dienst onderhoudt de ver
binding met-de stad Palembang, terwijl een par
ticuliere dienst is ingoricht over het 1115 M. 
hooge zadel van den Goenoeng Ka ba met Kë- 
pahiang in Benkoelen. (160 K.M.). Een groote 
weg voert over Tëbing Tinggi (52 K.M.) naar 
Moeara Enim 170 K.M.).

MOEARA BOENGö, afdeeling der residentie 
Djambi met gelijknamige hoofd plaats, stand
plaats van den controleur. De oppervlakte be
draagt ongeveer 5000 K.M.*, het aantal bewoners 
in 1915 ruim 24.000, w. o. enkele Europeanen en 
20 Cliincczen Deze afdeeling beslaat bijna het ge- 
heele stroomgebied der Tëborivier metdeBoengo, 
zijrivieren van de Batang Hari (zie SUMATRA, 
Rivieren. Het N.O. is laag en moerassig en be
vat vele meertjes, zoo op den linkeroeverderTëbo: 
D. Tëlock, D. Sei Toeboe, D. Kahidoep, en op 
den rechteroever de D. Raman; het overige 2/, 
deel is bergachtig. De uitloopers der Barisan 
naderen tot op korten afstand de hoofd plaats, 
die op den rechteroever der Boengö ligt, even 
boven de plaats, waar deze in de Töbo valt. 
Bij hoogen waterstand kunnen hekwielers van 
i 3x/2 voet diepgang de stad bereiken. De af
deeling omvat de landschappen: Batin II, 
Batin III di ilir, Tëloek Sapenggal, Bilangan, 
Batin VII, Batin III di Oeloe, PelÖput-oeloe 
en Pölëpat-ilir. Het is een rijk cultuurland, 
waar veel gëirrigeerdo sawahs worden gevonden 
en djadjarans, d. z. van regen afhankelijke 
sawahs. Ook do veeteelt is aanzienlijk; per 100 
bewoners telde do veestapel in 1913 30 buffels 
en 16 rundoren; paarden zijn er weinig. Van veel 
belang is do aanplant van hevea-rubborboomen, 
waarvan het aantal in 1912 ongeveer 210.000 
was, een oppervlakte beslaande van 203.530 
II.A. Daar deze aanplant een volkscultuur is, 
wordt hierdoor een mooie bijverdienste ver
kregen boven de opbrengst van anderen land
bouw en veeteelt. In Oeloe Boengö wordt 
katoen gesponnen en geweven; hier on daar is 
bedrevenheid in do houtsnijkunst merkbaar 
in het snijwerk aan de huizen. Ma. Boengö bezit 
nog slechts landwegen, o.a. naar Bangko, langs 
de Töbo en Boengö, en naar de Batang Hari- 
districtcn. Voor den aanleg van een rijweg van 
Moeara Boengo naar Ma. Töbo (44.5 K.M.) 
werden in 1913 gelden toegestaan. 26 October 
1916 had hier bij den Djambi-opstand een tref
fen plaats in de Djoed joehamstreok (het uiter
ste Westen). Een en twintig opstandelingen,

560 Europeanen, 2100 Chineezen en 180 vreemde 
Oosterlingen.

MODJOROTO. District van de controle-af- 
dceling, het regentschap, de afdeeling on do 
residentie Kcdiri. met eene oppervlakto van 
419 K.M2 Het district telt 75 desa’s en had 
uit. 1905 eene bevolking van bijna 105.000 
zielen, waaronder bijna 200 Europeanen en 
80 Chineezen.

MODJOSARI. District van do contrölc-af- 
seoling Modjosari, regentschap en afdeeling 
Modjokërto, residentie Soorabaja. Hot district 
telt 399 desa’s en 7 onderdistricten. Er zijn 3 
suikerfabrieken. Uit. 1915 telde de bevolking 
-J- 136.000 zielen, waaronder 200 Europeanen, 
600 Chineezen en 30 andere Vreemde Ooster
lingen.

MODJOWARNO (MADJAWARNA). Desa in 
do residentie Soerabaja, district Modjoagoeng, 
bekend als wel niet de oudste, maar zeker be
langrijkste Javaansche Christengemeente in dat 
gewest en van geheel Java. Zij werd door den 
zendeling Jellcsma gesticht op een stuk grond, 
door den gedoopten Javaan Abisai in hot woud 
ontgonnen. In 1S50 vestigde Jellesma er zich; 
onder hem en zijne opvolgers Hoezoo en Kruyt 
breidde de gemeente zich zeer uit. Een kweek
school, ambachtschool en kerk zijn er gesticht, 
alsmede een zeer gezocht ziekenhuis, waaraan 
een zendeling-arts verbonden is. Zie Brumund, 
Berichten omtrent de evangelisatie op Java, 
Amst. 1S54; J. Craandijk, Het Ned. Zendeling- 
gen. Rolt. 1869 en de Meded. vanwege het 
Ned. Zendelinggenootschap.

MOE AL AP, d.i. bekeerling; iemand, die tot 
den Islam is overgegaan; van het Arabische 
moc‘cillaff d. i. letterlijk iemand wiens gemoed 
verzacht moet worden. Met die benaming wordt 
in Koran IX. 58—60 gedoeld op do voorname 
Mekkanen, aan wie Mohammed in het jaar 8 
dor Mohamm. jaartelling, na de overgave der 
stad, groote geschenken gaf om hen daardoor 
des te gemakkelijker in den nieuwen staat van 
zaken te doen berusten. De moe‘allaf'8 vormen 
een der 8 categorieën van personen, die volgens 
de Mohamm. wet, op grond van genoemd o 
Koranplaats, aanspraak kunnen maken op een 
aandeel in de djalcat (zie aldaar).

MOEARA (MOEWAllA) (mal.). Monding 
eener rivier. Woorden met Moeara samengesteld, 
vormen de namen van tal van plaatsen aan de 
monding eener rivier gelegen, b.v Moeara Enim- 
in Palembang. Soms wordt ook de naam eener 
landstreek met Moeara samengesteld, b.v. 
Moeara Töbo in Djambi (zie MOEARA TöM- 
BöSI).

MOEARA AMAN. Hoofdplaats van de afdee
ling en onderafdeeling Lëbong in het N. van de 
residentie Benkoelen en als zoodanig de stand
plaats van een assistent-resident en controleur. 
De plaats ligt aan de samenvloeiing der Ajcr 
Kotok on Ajer Aman en is, doordat hier de 
groote weg van Benkoelen over Köpahiang naar 
het Noorden ophoudt, de marktplaats en het 
economische middelpunt van de Löbongstreek. 
Het verkeer over dezen weg wordt onderhouden 
door een gouvernements- en door particuliere 
autodiensten, zoowel voor goederen als passa
giers. Reeds is 4*/2 ton toegestaan voor het aan
eggen van een weg naar de Lëbong Simpang- 
goudvolden. Moeara Aman bestaat uit de gelijk-

waar
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trolcur v. Lëmatang-ilir in de residentie Palem
bang, gelegen aan de samenvloeiing van de 
Lömatang on de Enim, op oen hoogte van 
3G M. boven zee. De plaats is bekend door den 
rijkdom aan petroleum van de omgeving; 15 
K.M. Oostolijk van do plaats vindt men het 
etablissement „Kampong Minjak”, 15 K.M. 
westelijk „Bandjarsari.” Vrij belangrijk is oök 
de inlandsche katoenaanplant, welke thans van 
gouvernementswego wordt gesteund en uitge
breid (zio PALEMBANG). Het is de belangrijk
ste handelsplaats van de Palcmbangsche Bovon- 
landen, de stapelplaats van alle landbouwproduc
ten uit het achterland, benevens van de goede
ren, die uit de stad Palembang worden aange
voerd. Do handelaars uit deze stad hebben 
hier hunne agonten, die voor do verzending zor
gen, terwijldo Kon. Pak. Mij. er een hulpkantoor 
heeft. Do grootc rijwegen van Batoo Radja en 
van Benkoelen via Këpahiang en Lahat komen 
hier samen en gaan door tot Palembang. Het 
goederenvervoer gaat grootendeels langs de Lë- 
matang—Moesi. Moeara-Enim wordt dan ook 
geregeld door hekwielers bezocht; liooger op is 
do Lëmatang echter niet meer bevaarbaar. Tus- 
schen Palembang en Moeara Enim wordt een ge
regelde stoombootdionst onderhoudon door de 
Kon. Pak. Mij. en door booten van verschillende 
Ohineescho kongsi’s. Voor het personenver
voer is van veel belang de Gouvts. auto- 
mobieldienst, van M. E. uitgaande. Sinds eenige 
jarcri is men bozig met den aanleg van een 
spoorweg, die Ma. Enim met Palembang zal 
verbinden, d. i. een afstand van 
Den 2den April 1917 werd de spoorweg voor 
liet publiek verkeer opengesteld. Deze lijn zal 
doorgotrokken worden tot Lahat en de Pasoe- 
mah-hoogvlakte. Do plaats wordt dan een be
langrijk kruispunt van spoorwegen. Dat de lijn 
M. Enim—Palembang in een werkelijke be
hoefte vóórziet, blijkt wel uit het feit, dat het 
vervoer tusschcn deze plaatsen heen en terug 
jaarlijks 200.000 pikols on 20.000 personen be
draagt. Een 30 jaar geleden duurde dit vervoer 
per prauw ongeveer 3 weken, thans per auto 
niet meer dan 7 uur. Moeara Énim heeft een 
post- on telegraafkantoor. De pasar is een doel
matig gebouwde winkelwijk met tal van goedo 
winkels, waarin allo soorten van levensbenoo- 
digdheden en luxo-artikclen voorradig zijn. Voor
al veel kloeronwinkels treft men aan, daar de 
gegoodo Palombanger veel voor zijne klecding 
over heeft. Do woonhuizen zien er keurig on
derhouden uit. Do plaats is een toonbeeld 
van zindelijkheid, heeft eono goedo straatver
lichting (petroleum glooilicht) on zelfs eene 
waterleiding, die do moeste huizon van goed 
drinkwater voorziet. (Zio voor het onderdistrict 
Moeara Enim het artikol LöMATANG ILIR.)

MOEARA KAMAN. Plaatsje, gelegen op Bor- 
neo’s O. kust, land schap Koetei, aan do samen
vloeiing van do Kaman (Gëdang Rantau) en do 
Mahakam, belangrijk omdat daar oude inschrif
ten in Wenggi-schrift ontdekt zijn, die getuigen 
dat er reeds in de 4o of 5o eeuw na Clir. 
Hindoe rijk bestond onder Koning Moelawanuan, 
die zich jegens de Brahmanen door schenkingen 
zeer verdienstelijk maakte. Zio Kom in Vers}, en 
Meded. Kon. Akad. v. Wet. Afd. Lelt. 2: XI 
(1882) p. 182—203: Vogel in Bijdr. Kon. Inst. 
74(1918).

w.o. een inlandsch hoofd en drie vorzotlcidors, 
werden gedood.

Literatuur: in.Tijdschr. B. B., dl. 45 (1913) 
blz. 292.

MOEARA DOEA. Plaats in hot Z.W. der 
residentie Palembang aan den bovenloop van 
do Komëring, waar deze ontstaat uit do samen
vloeiing van Sëlaboong en Sako. Het is do zetel 
van den controleur der gelijknamigo onder- 
afdeeling, behoorendo tot de afdceling Oganen 
Komëring-Oeloe. De onderafdeeling heeft een op
pervlakte van 2943 K.M2./ en telde uit. 1915 ruim 
40.000 inwoners, w. o. 10 Europeanen, en 230 
Vr. Oosterlingen. Zij behoort grootendeels tot 
het diluviale tufplateau, dat zich ton N. van do 
Ranau uitstrekt en waarin zich het Ranau meer

)

bevindt (zie aldaar). Zij omvat het district 
Moeara Doea, met de marga’s: Pasar Moeara 
Doewa, Goonoeng Tiga, Adji, Blambangan, 
Kisam Tëngah Soekoo I en II, Kisam Ilir, 
Kisam Oclo Bajoer, Ranau, Mëkakau ilir, Më- 
kakau Oeloe en Kiwis. De plaats Ma. Doea, 
op 132 M. boven zee gelegen, is door een 
goeden, voor auto’s berijdbaren weg ver
bonden met het wegennet van Palembang; do 

( bestaande verbindingsweg door do Ranaustreek 
met de kustplaats Kroë in Benkoelen, een af
stand van 118 K.M., wordt tot rijweg in orde 

•i*') gemaakt; do weg door de Kisamstreck is per as 
berijdbaar, die in Mëkakau nog slechts ge
deeltelijk. Waarschijnlijk zal de plaats opgeno
men worden in het groote Zuid-Sumatraansche 
spoorwegnet. De onderafdeeling levert jaarl. 
gemiddeld 900 pikols koffie. De marga’s Goe- 
noeng tiga, Adji en Blambangan hebben eenigo 
botcckenis voor den aanplant van katoen. Waar 
in do meeste streken van Palembang een achter
uitgang plaats had, ging do cultuur in Moeara 
Doea juist vooruit. In 1909 bedroeg de productie 
1430 picol, in 1912, 1913 en 1914 telkens een 
weinig meer dan 3000 picol. De peperproductic 
is gering. Onder de boschproducten verdient 
biga vermelding. Rijke vogolnestgrotten vindt 
men bij de doesoen Saoeng naga aan de 
Sakorivior, die, op ruwe wijze, om beurten 
door 4 verschillende doesoens geëxploiteerd, 
per jaar / 12000.— ft / 15000.— opbrengen: 
(Zie Tijdschr. Kon. Aardr. Gen. 1909, dl. 26, 
no. 4, p. 644.) In do meeste marga’s dezer ondcr- 
afdeeling wordt do zijdecultuur beoefend, echter 
niet op groote schaal; men zie daarover het art. 
„Een huisvlijt in Ma. Doea” in EigenHaard, 
1908, p. 400c—414.

De voornaamste plaatsen in dit bestuurs- 
ressort zijn do pasirahdoesoens, verder Banding 
Agoeng, standplaats van het hoofd van hot 
gelijknamige district, vóór 1900 do standplaats 

don controleur der Ranaudistrictcn, in do 
marga Djëpara, op 570 M. boven zee, op den 
N. lij ken oever van het Ranaumccr, 2 K.M. 
beoosten de plaats, waar do Ajer Sëlaboong dat 
moor verlaat, op 02 K.M. afstand van Ma. Doea 
on per as te bereiken.

Naar aanleiding van rustverstoringen in do 
Mëkakau, en do Kisam (zio aldaar) die in 1853 

militaire expeditie naar Mëkakau nood-

|X-

153 K.M.

van

een
oen _
zakelijk maakten, werd in 1857 een redoute 
govestigd to Ma. Doea op den linkoroovor dor 
Komëring rivier, die eerst in 1878 werd opgo-
hoven.

MOEARA ÉNIM. Standplaats van den con-
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don regentijd, gemiddold tweemaal 
por week door stoomers aangedaan. Een goed 
onderhouden, voor voertuigen geschikte rijweg 
verbindt do plaats met het 22 K.M. verdor 
gelegen Sooi’oelangoen, do hoofdplaats der ondor- 

voor lichte voertuigen 
weg is langs de Roepit naar Moeara Bë- 

liti in Moosi Ocloe (120 K.M.) en een langs 
do Rawas naar do benedenstrooms gelegen 
dorpen tot aan Batoe Kootjing. In 1839 kwam 
hier een militaire post van 60 man, die echter 
in 1869 werd opgeheven. Moeara Roepit was 
een der brandpunten van het verzet in October 
1916.

MOEARA SABAK. Plaats in de afdeeling 
Djambi op 14 K.M. van zee, ten N.O. van do 
hoofdplaats Djambi; gelegen aan de Soengei 
Nioer, linker zijtak van de Djambi-delta. Zij 
wordt geregeld aangedaan door de stoombooten, 
die van Batavia,en Singapore op Djambi varen, 
vandaar dat zich hier een tol- tevens haven
kantoor bevindt. De Chineesche wijk ligt op 
den rechteroever der Sei. Nioer, terwijl de Ma- 
leische vestiging zich bevindt op den linker- 
oover bij de uitmonding der Ka. Sabak. Beide 
worden voornamelijk door kleinhandelaren be
woond. Reeds in 1834 was hier een inlandscho 
posthouder geplaatst.

MOEARA SANGIR. Plaats in do onderafdee- 
ling Moearö Laboeh, residentie Sum. Westkust, 
waar de Sangir in de Batang Hari valt. (Zie 
MOEARö LABOEH.)

MOEARA TAKOES, ook genaamd Kota Tjan- 
di. Baksteenen Boeddhistische stoepa met vijf 
ruïnes van andere bouwwerken, gelegen in do 
onderafdeeling Pangkalan Kötö Baroe, afdeeling 
L Kötö der residentie Sumatra’s Westkust. 
Eerste bericht van Cornets de Groot in Tijdschr. 
Bat. Gen. 9 (1860) p, 531—533; volledige op
name door Ijzerman in Tijdschr. Bat. Gen. 35 
(1893) p. 48—74. Vgl. Oudh. Vorsl. 1914 p. 38.

MOEARA TËBO. Afdeeling der residentie 
Djambi, mot eene oppervlakte van 6300 K.M.* en 
ongeveer 20.000 inwoners, w. o. -j- 10 Europeanen 
en een 30-tal Chineezen (1915). In het N. grenst 
do afdeeling aan Indragiri (residentie Riouw 
en ondorh.), in bet W. aan de Batang Hari 
districten der residentie Sumatra’s W.kust. Zij 
wordt doorsneden door de Batang-Hari van hot 
punt, waar deze rivier het gewest Djambi in
stroomt totdat zij bij Dn. Penindjoan de af
deeling Ma. Tëbo verlaat. Over liet geheel be
staat zij uit vlak en zacht glooiend terrein; langs 
de Tëbo is do grond moerassig, daar vindt men 
de meertjes D. Bakoeng en D. Sëntandoek op 
den linker- en D. Sei Doea, D. Aboeran, D. Tilan 
en D. Tand joon g Poetoes op den rechter oever. 
Bergachtig is zij slechts tegen de grens met 
Indragiri en in het Z.Ö.lijk deel, in het Djocdjoo- 
han gebied. Hoofdmiddel van bestaan is de rijst
cultuur, die voornamelijk op droge gronden 
wordt gedreven; aanplant van hevea had ook 
hier in belangrijke hoeveelheden plaats; in 1912 
telde men reeds 130.000 heveaboomen. Land
wegen verbinden Ma. Tëbo met do Batang-Hari- 
districten, over Ma. Boengö (zie aldaar) met do 
hoofdplaats Djambi, waarvan liet ^ 173 K.M. 
is verwijderd, via Moeara Tëmbësi, en Tëlok 
Kajoe Poetih met de doesoens langs de Djoedjoe- 
han; overigens bestaan er slechts voetpaden. 
De afdeeling omvat do landschappen: Djoedjoo-

MOEARA KLINGI. Nederzetting in de resi
dentie Palembang, gelegen aan den bovonloop 
van de Moesi, op de plaats waar deze als linker- 
zijrivier de Klingi ontvangt, welke op den Kaba 
in Rëdjang (Benkoelen) ontspringt. Een grooto 
weg leidt via Moeara Bliti naar Benkoelen. De 
plaats is van botcekenis, omdat hier de Moesi 
voor rivierstoombooten bevaarbaar wordt on do 
landbouwproducten, welke met handelsprauwon 
uit het achterland worden aangebracht, hier 
overgeladen worden. Het grooto achterland zou 
veel meer kunnen opleveren, maar do bevolking 
is niet arbeidzaam en beplant niet veel meer 
dan noodig is voor de eigen dagelijksche be
hoeften. Ofschoon de grond vruchtbaar is, zijn 
geen sawahs aangelegd, hoogstens langs de 
rivieren enkele zoogenaamde „sawah pojo” (moe
rassa wahs), maar meest ladangs. Vroeger was 
de koffieproductie van eenig belang, thans 
begint de katoenaanplant een weinig te betee- 
kenen. Belangrijk zijn de boschproductcn, vooral 
rotan, rubber en damar. Van den grooten spoor
weg Palembang—Benkoelen zal een zijlijn Noord 
waarts worden aangelegd langs de Moesi met als 
eindpunt Moeara Klingi en bovendien zal een 
zijtak komen van deze plaats via Moeara Bliti 
tot de grens van Benkoelen.

MOEARA KOEMPIH-ILIR. Plaatsje aan do 
Djambi-rivier beneden de hoofdplaats Djambi 
gelegen, ter plaatse waar de Soengei Koempih, 
die zich bij Moeara Koempih-oeloe van de 
Djambirivier heeft afgescheiden, zich weder 
daarmede vereenigt. Men vindt er nog over
blijfselen van een door do Oost-Ind. Comp. aan
gelegde redoute; deze vestigde in 1707 hier een 
loge, welke in 1724 weer werd verlaten. De ter 
plaatse in 1834 gelegerde militaire post werd in 
1868 ingetrokken; in 1847 werd het voor den 
algemeenen handel opengesteld. Bij het politiek 
contract van 1882 was het door den Sultan van 
Djambi aan de Ncd.-Lid. regcering als Gouv. 
gebied afgestaan. (Zie ook DJAMBI).

MOEARA LAKITAN. Plaats in de onderaf
deeling Moesi Oeloe van do afdeeling Palem- 
bangsche Bovenlanden, gelegen aan de samen
vloeiing van de A. Lakitan en A. Moesi, ongeveer 
300 K.M. bovenstrooms van do stad Palembang.

MOEARA LËMBOE. Een der Zuidclijkste ne
derzettingen in het gouvernement Oostkust van 
Sumatra, onderafdeeling Kampar Kiri van de 
afdeeling Bengkalis. De plaats ligt aan de Batang 
Singingi, die verderop na verceniging mot do 
B. Si Bajang den naarn draagt van Kampar Kiri. 
Over Moeara Lëmboe zal de weg loopen, die 
Taloek met Goenoeng Sahilan en Pëkan Baroe 
verbindt, dus het stroomgebied van de Koeantan 
met dat van de Kampar en de Siak.' •

MOEARA ROEPIT. Plaats in de ónderafdee- 
ling Rawas van de afdeeling Palembangsche 
Benedenlanden waarvan het eenmaal de hoofd- 
plaats is geweest. Zij is gelegen ter hoogte 
van 40 M. boven zeeniveau op de plaats, waar 
de Roepit uitmondt in de Rawas (zie aldaar). 
Tot hier kunnen hekwiel-stoomers met een 
diepgang van 2x/2 a 3^2 voet het grootste ge
deelte van het jaar de rivier opstoomen, d. i. een 
afstand van 323 K.M. van de hoofd plaats Pa
lembang. De nederzetting, die ongeveer 1000 in- 

telt, terwijl de gelijknamige marga er 
2300 heeft, is do stapelplaats van den binnen- 
landschen handel en wordt dan ook in den West

moesson

afdeeling, terwijl er
een

'
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han, VII Kota, III Doosoon, IX Kota, Batin III, 
Patadjin en Batin V. Do gelijknamige hoofd - 
plaats ligt op den linkeroever der Töbo bij de 
samenvloeiing mot do Batang Hari; een con
troleur werd hier geplaatst in 1902; in 1869 
voer de resident van Palombang voor het eorst 
per Gouv. stoomschip do Batang-Hari op tot 
Ma. Tëbo (280 K.M. boven de hoofdpi. Djambi). 
Do plaats word 20 Sept. 1916 bij den opstand 
in Djambi door kwaadwilligen aangevallen, 
waarbij hot postkantoor in brand word gestoken. 
Zie verder onder DJAMBI..- r- /. /

MOEARA TËMBËSI, afdeeling der residentie 
Djambi, met een^oppervlakte van ^ 5500 K.M.a 
en ruim 17.000Ainwoners, w.o. een enkelen Euro
peaan on 60 Chineezen (1915); zij grenst in het Zui
den aan de residentie Palombang, on omvat in 
hoofdzaak het stroomgebied der beneden-Tëm- 
bësi, een rechter zijrivior van de Batang Hari (zie 
SUMATRA, Rivieren). De afdeeling '^bestaat 
uit de landschappen Moeara Sëboilir, Ma. Sëbo 
tëngah, Këmbang Pasëban, Ma. Sëbo oeloe, 
Kótö Boeajö, Soi Tigö, Batin XXIVdiilir, Ajer 
Itam, Mërangin-ilir, Batin VI, Batin XXIV di 
Oeloe, Pëmoesiran en Sëkamis. Het land is 
vlak, en alleen in het N., Z. en Z.O. wat berg
achtig. Het hoofd middel van bestaan is de 
rijstbouw, welke nog grootendeels op ladangs 
geschiedt; de aanplant van hevea-rubbor gaat 
sterk vooruit, in 1913 waren er reeds 256.000 
boompjes aangeplant. Als producten van kunst
nijverheid worden genoemd fraaie lig- en slaap
matjes, en kant, door de inl. vrouwen gemaakt. 
Dc gelijknamige hoofdplaats, standplaats van 
den controleur, ligt op den rechteroever der 
Tëmbësi bij hare uitmonding in de Batang Hari, 
op 83 K.M. afstand van dc hoofdplaats 
Djambi en ^ 90 K.M. van het stroomopwaarts 
gelegen Moeara Töbo. Door den grooten weg 
langs de Batang Hari is zij met beide plaatsen 
verbonden evenals met het ten Zuiden gelogon 
Sarölangoen en Bangko. In Maart 1901 werd deze 
plaats door onze troepen bezet, en in 1911 werd 
de militaire bezetting er weggenomen. Hier begon 
in 1916 do opstand in Djambi. De ongeregeld
heden vingon 29 Augustus £aan; het personeel 
der aldaar gelegerde brigade gewapendo politie 
van 20 man, het districtshoofd, een inlandsch 
arts en het pasarhoofd werden gedood, het post
kantoor en de gevangenis gingen in vlammen op, 
terwijl er plunderingen plaats hadden.

Vermelding verdient de doosoon Kasang më- 
Iintang, in Mërangin-ilir, op den linkcroover dor 
Mërangin, bowoond door de zoogenaamde „orang 
dalara”, d. z. personen, dio tijdons het Sultans- 
bestuur inden staat van erfelijkc dienstbaarheid 
zijn gekomen, en bestuurd worden door con Anale 
dalam, onder wien een mangkoe, oen doebalang 
batin on een familiehoofd (datock).

Literatuur: Tijdsein-. Kon. Aardr, Gen. dl. 
XXI (1904), no. 6, on XXII (1905) no. 2;/Van 
Kol, 3 X dwars door Sumatra (1914); Tijdsclxr. 
Bat. Gen., XLV, (1902), afl. 6.

MOEARA TÉWÉ. Hoofdplaats dor gelijk
namige onderafdceling en der afdeeling Doesoen- 
landen (zie aldaar), residentie Z.- en O.afdeeling 
van Bom co.

Literatuur : Ned. Ze^wezon^(1916), blz. 145, 
314, 334 en 363.

MOEARö LABOEH. Onderafdceling dor 
afdeeling Sololc in do residentie Sum. Westkust

mot golijknamigo hoofdplaats, standplaats 
een Controleur. Dezo onderafdceling is de Z.- 
lijksto dor gonoomde afdeeling; zij is in het Z. 
door don geweldigen Piek van Koerintji en het 
Zevengoborgte (Gocnoong Toedjoeh) gescheiden 
van do residentie Djambi. Do onderafdeeling 
behoort tot het stroomgebied van de Boven - 
Batang Hari. Het W.-lijke gedeelte, Soengai 
Pagoe, was in vroeger eeuwen een bekend goud
land en tal van goudhandelaren brachten het 
stofgoud langs bergpaden over de Barisan naar 
de loge der Gompagnie te Poelau Tjingkoek in 
de baai van Painan; uit geschriften der Cie blijkt, 
dat in 1730 het aantal tambang’s (mijnen) op 
1300 geschat werd. Nog wordt er, evenals op 
verscheidene plaatsen in de Batang Hari en 
andere rivieren in de Pad. bovenlanden, goud 
gewasschen, doch van veel belang is deze goud
winning niet, en vaste Inlandsche mijn-ontgin- 
ningen komen niet meer voor. De landstreek bij 
Moearö Labooh, vooral de hellingen van den 
GoenoengKoerintji, zijn spreekwoordelijkvrucht- 
baar. Aan den voet van dezen berg vindt 
men hier eenige koffie-ondememingen. Onge
twijfeld was dit gebied meer tot ontwikkeling 
gekomen, indien het verkeer niet belemmerd 
was geworden door de terreinmoeilijkheden. Het 
is dan ook min of meer afgesloten. Slechts één 
transportweg verbindt deze, voor een groot deel 
nog mot oerwoud bedekte onderafdeeling met 
het avorige gedeelte van het gewest n.1. de 108 
K.M. lange weg via Alahan Pandjang en Koe
bang nan Doeö mot Solok. Do tweewielige kar
ren (padati), die de koffie der genoemde onder
nemingen naar „beneden”, en verschillende 
handolsgocderon van Padangnaar „boven” bren
gen, volgen een zijtak even ten Z. van Alahan 
Pandjang naar Padang. Die weg is echter bijna 
132K.M., dus langer dan die naar Solok, en de ter
reinmoeilijkheden zijn eveneens zeer groot, want 
de Barisan, die deze landstreek ten W. geheel 
afsluit, dwingt den klim te maken van Moearö 
Laboeh (333 M). naar de Danau di Atas (1531 
M.) en vóór en na dien klim is de weg in alle 
richtingon zeer geaccidenteerd.

Voor de verbinding naar het O. is een 
gedeeltelijk goed verharde transportweg aan
gelegd, die eorst Z. O.-lijk loopt tegen den 
zachtglooienden vulkaanvoet tot Liki, en 
vandaar in N. O.-lijke richting over Soe
ngai Lambai en Doerian Taroong tot aan Loe- 
boelc Gadang (34x/a K.M. 
oen gouvornements-pasanggrahan is. Van hier 
voort oen paardonpad in dezelfde richting langs 
de Sangir-rivior,- reclitortak der Batang Hari 
tot Doosoon Tangah, maar mon kan beter deze 
laatste reis makon, door por prauw van Loeboek 
Malakö of Bidar Alapi de Sangir af te zakken 
tot Moearö Sangir, waar zij in de Batang Hari 
valt.

van

.

:

i

'
'

;M. L.), waarvan

Tot deze verlaton streken, waar slechts 
hier on daar oon klein dorp eenzaam aan de 
machtige rivier ligt, zijn de Hindoe Javanen • ƒ' 
in do 14de eeuw dóórgedrongen (Oudh. Verslag-"- 
2de lcw. 1912, bl. 50, No’s 54 on 55) .Zij voeren 
hiertoo van Djambi dc Batang Hari op en had
den hun hoofdvostigïng moor benedenstrooms, 
in do streek tusschon Soengai Lansat en Poelau 
Pooiuljoeng (in do Batang Ilari-distrieten).

Sedort do gewostelijke reorganisatie in 1913 
(Ind. Stb. no. 321) bostaatdo onderafdeeling Moe-

;

:

V

;

1



MOEARO LABOEH— M OEKIM.764

geven. Offioicole moefti's, zooals er in sommige 
landen door hot Moslimsclie bestuur zijn aan
gesteld om het publiek en, zoo noodig, ook de 
regeoring in wetszaken voor to lichten, treft 
men

arö Laboch uit de districten Soengai Pagoc en XIX 
Kötö. Het laatste (O.-lijke) district bestaat 
uit de streken, die vóór 1913 de larassen Pasim- 
pai en Abai vormden, vermeerderd met de 
landschappen Soengai Koenit en Talao, welke 
vóór den Djambioorlog onafhankelijk waren. 
Ter hoofdplaats Moearo Laboch is een pasang- 

markt en een Gouv.

... in Nederl. Indië niet aan.
Literatuur.:HP- Snouck Hurgronje, Mekka II,' 

.238, 24ö; /Een' ~rectÓf dor Mekkaanscho uni- 
versiteit, in "dó Bijdragen t. T., L. en Vlk. v. 
N. I., 5c Volgr., Dl. 2 (18S7) p. 345—53;.D.e 
Atièhfirs TC,- 3.65-XThe,^Acliehnese II, 330); Ein 
Beleg zum heutigen SklavenKaiidel nTSiirgaporo, 
in Zeitsclir. d?D. Morgonl. Gcsellscli. Dl. 45 (1891), 
p. 395—402 /Iets over verjaring in het Moelxam- 
med. recht, in Tijdschr. v. h. Batav. Gen., 
Dl. 39 (1897), p. 431—457;Mslain und Phono- 
graph, t. z. p.; Dl. 42 (1900) p. 393—427; Mo-..' 
hammedanism (Amei'ican lectures) p. 113;—117;

)(Th. W7 'ïïü'y n'15011, Hand leid in g t. d. kennis, d. 
Mölx

grahan, een belfuigrijke 
Inl. school./^ f ( 'f

MOEARö SOENGAI LOLO VI KöTö, ge
woonlijk genoemd Galoegoer di Moedik (zie MA- 
PAT TOENGGOEL). Dit landschap, dat tot 
1882 onafhankelijk was en sinds 1913 een ge
deelte uitmaakt van het district Rau der onder- 
afdeeling Loeboek Sikaping (Sum. Westkust.), 
bestaat uit de nagri’s Moearo Soengai Lolo, 
Rotan Gatab, Soengai Lolo, Kötö Pandjang, 
Sopan en Si Kam boen g. Uitvoerige beschrijvin
gen van het landschap gaven: Van Dolden,

. v-'T. B. G. 27,,(.ISS2)-bL 128, en Neumann, ibid. 29,
r" .(,1884), W. 1.A ■ •

v’\‘" MOEARö TAKOES. Een plaats ter Sum.
1 Westkust in de onderafdecling Bangkinang (zie 
aidaar), aan den rechteroever der Kamparkanan. 
Vroeger moet het een zeer belangrijk centrum 
der Hindoc-Javanen zijn geweest, zooals blijkt 
uit de belangwekkende ruïnes aldaar, waaron
der een stoepa (zie de literatuur over het 
onderzoek dezer ruïnes in Oudh. Versl. 2de kw. 
1912, bl. 38—39, No, 8). Waarschijnlijk is deze 
eenzame streek dus eenmaal vrij dicht bevolkt 
geweest, /]

MOEBAH, d. i. geoorloofd volgens de Mo
hammed aan sche leer.

MOEDER (Kei-eil.). Zie KOESKOEZEN.
MOEDERRECHT. Zie HUWELIJK.
MOEDERVLEKJE (Buccinum glans). Zie 

GASTROPODEN.
MOEDIK. Noordelijk; bovenstrooms (of: een 

rivier opvarend) integenstelling van ilir. De 
Minangbakauers ter Sum. Westk. gebruiken deze 
uitdrukkingen en de uitdrukkingen: ka laoet 
(n£ar den zee- of waterkant) en ka daral (land
waarts in), ka poehoen (waar do zon opgaat) en 
ka oedjoeng (waar de zon ondergaat) om een 
richting aan te duiden. Zij doen dit niet door 
vermelding van de windstreken, die wel op 
school geleerd, doch die in den volksmond niet 
gebruikt worden, uitgezonderd door de zee
varenden.

MOEDJIT (? mal.). Zie SLANKAPEN. 
MOEDJOE-MOEDJA (jav.). Zie CUSCUTA.
MOEFTI. Niet ieder Moslim is in staat om 

zelfstandig uit do geschriften der wetgeleerden 
af te leiden, wat de Moharnmedaansche wet in 
een gegeven geval voorschrijft of verbiedt. 
Leeken hebben daartoe de voorlichting noodig 
van een deskundige op dit gebied, eenen zgn. 
moefti (in Neder). Indië wel moepti uitgespro
ken) d. w. z. iemand, die falwd's geeft. Zulk eeno 
fatwd is een advies, strekkende om de algemeone 
regelen der wet, zooals zij in de fikh-boeken 
(zie ISLAM II, c) zijn beschreven, voor bij
zondere gevallen nader te verklaren en toe to 
passen, of zelfs om ze eenvoudig mode te doelen 
aan hen, die zich daarvan door tusschenkomst 
van den moefti op do hoogte willen stellen. Als 
moefti kan ieder wetgeleerde gelden, aan wiens 
kunde en oordeel in zijne omgeving zooveel 
waarde gehecht wordt, dat men hem in voor
komende gevallen in staat acht, fatwd's te

amm. wet, p. 40 v. (Handbuch d. islam. 
Gesetzes,. p,. 55 v.).

MÖEGADJAH (BOER = Berg). Noordelijk
ste uitlooper van het Wilhelmina-gebergte in 
Atjèh, die den overgang vormt van dit gebergte 
met het Centraal-Gajo gebergte en de Van 
Daalen-keten. Het is een andesiotberg van 2781 
M. hoogte in Boven-Langkat, die een deel van do 
walei’scheiding vormt-; Oostwaarts stroomt het 
water door de Woïh ni Lesten naar de Simpang 
Kanan, terwijl in het W. tal van riviertjes naar 
de TripÖ stroomen. De Moegadjah heeft een
grooto tuflaag neei'gclegd over den terljairen 
ondergrond.{ £' * . - ‘ : - ;

MOEHARAM, de lo maand van het Moham- 
med aan sche jaar, zie MOHAMM. KALENDER 
EN GEDENKDAGEN, A.

MOEKA (soend.). Zie KOEKANG.
MOEKIM. Arabisch w'oord (mocqlm), dat den 

ingezetene eener plaats aanduidt. Voor do geldig
heid van den Vrijdagdienst wordt de aanwezig
heid* van 40 mannelijke, vrije, meerderjarige 
mookijns vcreischt. Ieder mannelijk, meerder
jarig, vrij gcloovigo heeft tot dien dienst op to 
gaan, wanneer die binnen zekeren afstand van 
zijne woning wordt gehouden en zich geen be
paald voorgeschreven verhinderingen voordoen. 
Vrijdagsmoskeeën zijn voor den vrome dus gc- 
wenscht waar op 40 en meer lieden kan worden 
gerekend.

Sinds de Islam Atjèh binnenkwam, leidden 
vrome lieden het dan ook stellig daarheen, dat 
gampöngs, die niet te ver uiteenlagen, werden 
vereenigd tot één Vrijdagskring, waarbinnen 
dan een meuseugit word gebouwd. Men noemde 
die kringen, met verdraaiing der beteckenis van 
het Arabische woord, alle: moekim. Aan dat 
streven schijnt leiding te zijn gegeven door een 
of xneer havenkoningen, door do groepeering 
binnen ieder oelèëbalangschap van de gam
pöngs tot Vrijdagskringen, anders gezegd : door 
de vordeeling der oolèëbalangschappen in moc- 
kims of districten. De namen Docaplöhnam,. 
Teungöhlhèëplöb, en Docaplöhdooa, der drie 
sagi’s van Groot-Atjoh wijzen op de 26, 25 en 
22 Vrijdagskringon, die daarbinnen oorspron
kelijk werden gefoi’meord. Aan het hoofd van 
iedere moekim kwaxn een imeura, die in den aan- 
vang stellig een grootendeels godsdienstige 
taak had, maar wiens ambt weldra ontaardde. 
Thans zijn de imeums adathoofden, onderge
schikt aan hunne oelèëbalangs, of bij uitzon
dering zelfstandig. Die moekirnvordeeling wordt
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;in hot Moena’sch oon aantal woorden mot 

spitant, gh, dio cldors mot oon klinker aanvan
gen; do gh staat dus op do plaats der hamzah, 
bv. ghate (lever), uit hati, ati. De woordvorm 
is vocalisch, medeklinkers komen niet als eind- 
sluiters voor. De gonitief-constructio is dio der 
Boengkoosch-Morischo talon: het regeerendo 
woord voegt het pronomen suffixum 3de pers. 
aan, bv. wiwino tchi (zee-oever). Een algemeen 
lidwoord is o, dat slechts zwak bepalende kracht 
heeft. Met het voorvoegsel ka worden 
werktuignamon gevormd, bv. katoemboe (rijst
blok), kalapi (wan). Zeer veel komen voor do 
prefixen no, ne en na, die ook adjectieven 
men. Daarnaast staan vormen met 
zoodat men kan

vooral aangotrofïen in Groot-Atjóh, do Pidië 
streek en Samalanga. Zie ook ondor ATJÈHERS, 
$ 2, b. ,

Literatuur :\Dr. G. Snouck Hurgronjo: De 
Atjèhors T. 34.
rpïOEtOE (KAJOE). (MAL. PALEMB.). Zio 
TRISTANIA.

MOELOED. Zie GARëBeG.
MOELOLONEA. Zie SAWELA.
MOENA. Eiland, gelegen tusschon 122° 20' 

en 122° 55' O.L. on op 5° 25' Z.Br., ten Z. 
van den Zuidoostarm van Celebes. Het heeft 
Zuid-Noord eeno lengte van 108 K.M., West- 
Oost eene breedto van 60 K.M. Het grootste 
deel is heuvelland; het toppunt, de Wadia boro 
(429 M.), ligt in den Zuidoosthoek. Humus komt 
er op het eiland weinig voor. Het regenwater 
dringt onmiddellijk in den bodem, waardoor 
er zoo goed als geen rivieren zijn; alleen in het 
N. enkele zeer kleine. De flora is schraal, even
als op Boeton. In de lagere doelen aan de N.O.- 
en N.kust komt echter vrij wat djati voor 
(40000 H.A.); eeno proefexploitatie is sedert 
1911 door den dienst van hot Boschwezen 
aangevangen. Alleen in het N.W. kweekt men 
een beotje slechte rijst. Van de fauna verdie
nen vermelding do babiroesa, de zwarte honds
aap, een koeskoes en veel wilde zwijnen. Even
als in Z.O.-Celebes zijn ook hier Mei-Juli en 
November-Januari, dus het begin der gewone 
moessons, de regentijden. Raha, in het N. O. 
deel, niet ver van straat Boeton, is een mili
tair station en tevens de woonplaats van den 
lakina (= vorst) van het eiland; deze woonde 
vroeger te Moena midden in het eiland. Het 
grootste en mooiste dorp op Moena is Lorabai, 
benoorden den Wadia bero aan Straat Boeton. 
De bewoners van Moena staan in beschaving 
ver beneden die van Boeton en zijn ook kleiner, 
ze hebben iets van de Toala’s, vooral in het 
Z. en W.; in het Z.-O. en O. zijn ze vermengd 
met de Boetonneczcn, in het N. deel vertoo- 
nen ze verwantschap met do Toradja’s van 
Oen tra al Gele bes. De meeste Moenancezen be
lijden den Islam; in het Z. en W. wonen ook 
nog Heidenen.

Literatuur : zie T. K. N. A. G. 1910, bl. 179 
en 329; Dr. J. Elbert, Die Sunda Expedition 
fiir geogr. ü. Stat. zu Frankfurt a. Main, Post
schrift Band I, 1911; Verslagen Dienst van 
het Boschwezen van af 1912.

MOENA’SCH. Zie MOENA’SCH-BOETON- 
SCHE TALEN.

MOENA’SCH-BOETONSCHE TALEN. De eilan
den Moena (in de landstaal: Woona) en Boeton 
hebben elk hunne eigene taal; beido talen zijn 
nauw mot elkaar verwant en kunnen, mis
schien ook met de taal van het eiland Wandji, 
in óóno groep worden samengenomen. Het 
naast mot de Moena’sch-Bootonscho is de Boeng- 
koosch-Morische taalgroep verwant. Het Moo- 
na’seh trekt do aandacht door zijn klankstel
sel. Ondor do klinkers is do e zeer frequent, 
daar eeno a door invloed ccner » in de volgende 
lettergreep in c kan overgaan, bv. toewi (var
ken) uit wawi, Vorder wordt cind-a vaak c, 
b.v. (jhoe.se (regen) uit oese en daar hot Moena’sch 
geen palatale klanken heeft, en ook do j voca
liseert, wordt deze met eeno voorafgaande a 
vaak e, b.v. nea (naam), uit naia (ngaran). De 
p is grootondcels / geworden. Verder beginnen

een

o. a.

vor-
77io, me, ma, 

aannemen, dat er verschil 
wordt, althans werd, gemaakt tusschen prae- 
toritum en aorist. Een adjectief als nopana 
(warm) betoekent dus eigenlijk „is warm ge
worden”. De infixen oem en in zijn geheel dood. 
Wel bestaat het prefix ni; de daarmee gevormde 
woorden, van achtergevoegde persoonlijke voor
naamwoorden voorzien, vormen eene volledige 
vervoeging. Het Boetonsch heeft de palatalen, 
maar niet de gh en ƒ van het Moena’sch; het is 
ook niet geheel vocalisch, want het kent de 
ng als oindsluiter. De j wordt op dezelfde wijze 
behandeld als in het Moona’sch. De genitief wordt 
juist zooals in het Moena’sch gevormd; ook ka 
als voorvoegsel voor werktuignamen is gebrui
kelijk, bv. kasopoe (blaasroer). Ook het lidwoord 
o kent het Boetonsch. De verhouding tusschon 
Moena’sch en Boetonsch geheel nauwkeurig 
te bepalen, gaat met de thans voorhanden 
middelen nog niet aanJfc^ZI

MOENDËR (jav.). Zie GARCINIA DUL-

;

CIS.
MOENDING (soend). Zie KARBOUW.
MOENDOE (jav., mal., soend.). Zie GAR

CINIA DULÖIS.
MOENGSI (jav.). Zio OARUM.
MOENGSI ARAB. In den inlandschen droge

rij handel de naam van do kleine bloemhoofdjes 
van Artemisia Gina, uit Turkestan afkomstig, 
en in de Europ. apotheken als Flores Ginae 
(Wormkruid) in gebruik. Hot vormt met een 
groot aantal andere plantendcolen tezamen een 
wormverdrijvend middel.

MOENOENG (jav.). Zie STERCULIA FOE- 
TIDA.

MOENTAK [of Boentak (mal.)]. Zio KOGEL- 
VISSOHEN.

MOENTILAN. District met gelijknamige hoofd
plaats van de afdeeling en het regentschap 
Magëlang, residentie Këdoe, tevens standplaats 
van don controleur der gelijknamige contröle- 
afdeeling. De hoofdplaats, gelegen aan den 
stoomtramweg Djokja-Magelang-Ambarawa, hc- 
vat eeno belangrijko Ohineescïïo"\ftJStigihg. Het 
district hooft eene opporvlakte van 239 K.M.2, 
tolt 90 desa’s on is verdeeld in 5 onderdistrictcn. 
Einde 1905 bestond de bevolking uit 30 
Europeanen, bijna 1400 Chincczon, 13 Arabie
ren on ruim 110.000 inlanders. De Inlandsclio 
tabakscultuur in dit district is zeer belangrijk. 
In dit district liggen do Hindoe-tempcls Tjandi 
Mëndoot on Ujandi Bawon.
" MOEN’TJANG (sound.). Zie ALEURITES 
MOLUGOANA.

MOENTJANG TJINA (soend.). Zie HERNAN- 
DIA.
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voering dor reorganisatie van liet zg. Preangor- 
stelscl (zie op dat woord) stond hij den Gouvor- 
nomontscommissaris, don heer O. van Rees, 
ter zijde en droog toen door do macht van het 
gesproken woord er veel toe bij, dat de geeste
lijkheid, zij het niet zonder morren, althans 
zonder bepaald verzet, zich ncderlegdo bij do 
niouwe orde van zaken, welke eene niet on
belangrijke vermindering harcr wettige in
komsten medebracht. In een tijd, toen alles 
wat geleek op het thans baanbrekend verlan
gen naar geestelijke ontwikkeling nog zeer 
zeldzaam was, deed R. ïï. M. Moesa aan zijne 
zoons en ook aan zijne dochters een Europeeseho 
opleiding geven, waardoor zij later op krach
tige wijze het werk van hun vader eerst konden 
steunen en daarna voortzetten. In den zooeven 
vermelden catalogus vindt men naast do ge
schriften van Moesa zelf nog vermeld 17 schooi
en volksleesboeken van zijn zoon Radèn Kar 
tawinata (zie op dezen naam) en 4 van zijno 
dochter Radèn Ajoc Lasminingrat. Deze laat
ste, vrouw van den regent van Limbangan, 
deed in het bijzonder veel voor de ontwikkeling 
van het eerste meisjesonderwijs in do Preanger 
Regentschappen. Een andere zijner zoons werd 
Regent van Lëbak.

Aan het streven en werken van R. H. M. Moesa 
wordt toegeschreven, dat Limbangan destijds 
een der bloeiendslo en welvarendste regent
schappen van geheel Java werd.

Zie een artikel van Mr. H. D. Levyssohn 
Norman in Eigen Haard, jaargang 1888, blz. 
93/97.

MOESANG (mal.). Zie LOEWAK.
MOESANG AKAR (mal.), boessan (Borneo), 

kleine, langstaartige roofdieren van het geslacht 
Arctogalidia (Arctogale) uit de familie der 
Civetkatten (zie aldaar). De excmx>laren der 
verschillende eilanden worden gewoonlijk als 
verschillende, hoewel nauw verwante soorten 
beschouwd. A. trivirgata Cray bewoont Java, 
A. Icucotis Horsf. Sumatra en het vasteland 
en A. eligmalica Temm. Borneo; andere soorten 
zijn beschreven van Malaka, Riouw, Banka, 
Billiton en de Natoena-oil. De kleur is grijs tot 
bruin, met een smallen witten ovorlangschcn 
band bovenop den kop en drie donkere lengte
strepen op den rug, welke echter ook in vlek
ken opgelost kunnen zijn of ook wel geheel 
ontbreken.

MOESANG BOELAN (mal.). Zie LOEWAK.
MOESI. Zie SUMATRA, Riv'
MOESI ILIR. Onderafdecling der Palembang- 

sclie benedenlanden. De hoofdplaats Sekajoo, 
die de standplaats is van den controleur, ligt 
aan den linkeroever der Mocsi. De onderaf- 
decling omvat het stroomgebied der Beneden- 
(IJir) Moesi en beslaat een oppervlakte van 0496 
K.M.2. De bevolking telt ruim 53.000 zielen, 
w. o. een 30-tal Europeanen (1915) en bestaat uit 
de marga’s: Abab, Pönoekal, Tëlok Kidjing, Epil, 
Mantri Mëlajoe, Soengoi Kroh, Lawangwètan, 
Poendjoeng. Pinggep en Sanga Désa en de 
marga Batang Hari Löko. Tot de belangrijkste 
plaatsen behoort de hoofd plaats Sëkajoc (af
stand tot Palembang 192 K.M.), die door 
per as berijdbaren, nog niet verharden weg 
verbonden is met de aangrenzende voormalige 
onderafdeelingen Koeboestreken en Moesi Oeloe, 
(lengte in Moesi-Ilir 113 K.M.), Voorts liegen

MOENTJIN (daj.). Zio LOEWAK.
MOEPTI. Zie MOEFTI, 

j 2MOER. Arabisch woord voor Myrrhe, een 
gomhars, dat op Java wordt ingovoord.

MOERAI. Een collectiofnaam in Wcst-Su- 
matra voor Vorkstaarten, Henicurtis- en Kwik
staarten, Motacilla-sooTten; Mocrai batoc, Heni- 
curvs frontalis; Moerai ajër, Henicurvs vclatn-s. 
Mocrai rotan, Kittacincla macrovra, Limonidro- 
mus indicus wordt op Wcst-Sumatra Pinti 
pinti genoemd.

MOERAI-BATOE. Naam bij do Maleiers op 
Oost-Sumatra voor een Lijster, Kittacincla 
macroura. Eene andere soort, Copsychus mvsicus, 
noemen zij eveneens Moerai, ook op West- 
Sumatra.

MOERBEI. Zie MORUS.
MOERIA (SOENAN). Zie HEILIGEN (MOH. 

INDISCHE).
MOERIAH. Een uitgestrekte vulkaanruïne, 

slechts 1595 M. hoog, die vrij wel het geheele 
schiereiland ten N. van Koedoes (residentie 
Semarang) inneemt en een'der weinige bergen 
op Java, die uit leucietgesteenten bestaat. 
Er zijn nog twee oude kraterranden duidelijk 
te herkennen, resp. met 2.4 en 3.15 K.M. straal. 
Door langdurige uitspoeling is do typische 
vulkaan vorm voor een goed deel verloren gegaan 
en vooral de top heeft een onregelmatig gekar
teld profiel. Aan den Zuid voet van den Moeriah 
ligt de 353 M. hooge Patiajam. De Moeriah 
is het eerst nauwkeurig beschreven door Koor- 
ders in Nat. Tijdschr. v. N.-I. XLVII, 1887, 
260; voor het geologisch gedeelte zie Verbeek, 
Java 255. Een oudere beschrijving stamt van 
Hasskarl, die in 1843 den berg beklom (zie bij 
Junghukn II, 379). Aan den Zuidoostvoet wor- 

A r. den de tuffen als Moeriah-tras ontgonnen.
( '■ MOERMASADA (jav.). Zie CORDIA SUB- 

CORDATA.
MOERSANI (of Koersani). Naam voor de 

vruchten van Vernonia anthelminthica, een 
composiet uit Br.-Indië. In gebruik in verschil
lende djamoe’s en als abortivum.

MOESA, d. i. Mozes..
MOESA (RADÈN HADJI MOHAMAD). Geb. 

in 1822, overl. te Garoet, hoofdplaats van het 
regentschap Limbangan, Preanger Regentschap
pen 10 Aug. 1886. Behoorde tot een aanzienlijk 
Preanger geslacht. Zijn vader was Patih van 
Limbangan. Nog kind zijnde werd hij door 
dezen medegenomen ter bedevaart naar Mekka. 
Was tal van ja ren hoofdpanghocloe van het 
regentschap Limbangan en bekleedde die be
trekking tot zijn dood. Samen niet zijn vriend 
Karei Fredcrik Holle (zie op dien naam) wijdde 
hij zich meer dan dertig jaar lang aan de op
beuring van de bevolking der Soenda-landen 
uit haren achterlijken toestand. Gaf met Holle 
den stoot aan het volksonderwijs in die landen, 
dat vóór dien geheel verwaarloosd was. In een 
catalogus van leer- en leesboeken ten behoeve 
van het inlandsch onderwijs, in 1882 uitge
geven, vindt men tien school- en volkslees
boeken van zijn hand vermeld, daaronder een 
handleiding voor de cultuur van padi op natte 
velden. Aan zijn initiatief was te danken het 
verrijzen te Garoet van eene bizondere, door het 
Gouvt. gesubsidieerde Europcesche school, welke 
ongeveer in gelijken getale door Europcesche 
en Inlandsche kinderen bezocht werd. Bij de in-

oren.
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op den linkeroever dor Moesi nog een zestal 
grooto doesoens, die ovonals do pasirah doesoons 
elk meer dan duizend zielen tellen. Do streek bo- 
zit velo rijke petroloumbronnen; vanwege do Ba- 
taafsoho Potroleum Maatschappij zijn hier eonigo 
terreinen in ontginning, waarvan do etablisse
menten zijn gevestigd to Pëngadang bezuiden 
de Moesi, op ^ 10 K.M. van doesoen Karang 
Ringin, en te Soengoi Angit, benoorden de 
Moesi, op 18 K.M. van de doesoen Toman. 
Behalve rijst (op droge velden) en verschillende 
soorten tweede gewassen voor eigen gebruik 
worden hier ook verscheidene uitvoerproducten 
geteeld, als: damar, menjan (bonzoë), gambir, 
katoen, kapok, pinang en rotan; de uitvoer 
van menjan, die in 1853 635 pik. bedroeg, 
steeg tot 6943 in 1909, 11286 in 1911 on 18000 
pik. in 1912; die van rotan klom van 2480 pik. 
in 1909 tot 11.913 in 1911 en 34.000 in 1912, 
terwijl in 1912 5000 pik. pinang en 3000 pik. 
katoen word geproduceerd, de laatste liep ech
ter tot slechts 190 pikol terug in 1913; gambir-aan 
plantingen vindt men vooral in de marga’s 
Lawang Wètan en Poendjoeng; het afkooksel 
der bladeren wordt als platte vierkante koekjes 
in den handel gebracht; het boschproduct 
djëloetoeng (of mëlaboeai) was gedurende den 
tijd der hooge marktprijzen (in 1909—12) mede 
een belangrijk uitvoerproduct. Een zeer groot 
deel dezer onderafd. bestaat uit moeras; de 
lago oevers der Moesi worden beneden Sëkajoe 
in don Westmoesson meermalen tot diep land
waarts in overstroomd; de vischvangst in de 
velo poelen en plassen levert een ruim middel 
van bestaan voor de bevolking.

MOESI OELOE. Onderafdeeling der afdeeling 
Palembangscho bovenlanden, met hoofdplaats 
Moeara Bliti, standplaats van den controleur, 
aan do samenvloeiing van de Bliti en do Klingi. 
Zij beslaat een oppervlakte van 6992 K.M.*, telt 
een bevolking van 31000 zielen (1915) on bestaat 
uit de marga’s: Silcap Dalëm Moesi, Boclang 
Töngah Sëmangoos, Boclang Tëngah Soekoe 
Tëngah, Boclang Tëngah Soekoe Oeloc, Proatin 
XI, Proatin V, Tiang Poompoeng Këpoongoct, 
Batoo Koening Lakitan, Soekoe-Tëngah Laki- 
tan Ocloe, en Sindang Klingi ilir; alle wolko 
inarga’s gelegen zijn aan het bovenste deel van 
den middcnloop dor Moesi. Na Ma. Bliti (zie 
aldaar) zijn de voornaamste plaatsen do pasi
rah doesoens, en Ma. Klingi (zie aldaar) 
o}) 26 M. boven zee, op den linkeroever 
dor Moesi bij de uitmonding dor Klingi, alwaar 
het eindpunt is van do bevaarbaarheid dor 
Moesi voor handolsstoomors. Ma Klingi ligt 
27 K.M. van Ma Bliti en 78 K.M. van TÖbing 
Tinggi. Behalve rijst, in hoofdzaak op drogo 
veldon verbouwd en verschillende

Van den Bossche werd gedempt; in 1860 werd 
do redoute te Ma Klingi opgchcvoip 

MOESSONS. Zie KLIMAAT. ('Z.- 
MOESTAHABB, d. i. wcnschelijk, aanbevelëns- fj."• <'r‘

waardig volgons do Mohammedaanscho wet. f ’ "• • ,
MOESTAKIM, ook menjan arab gonoemd, 

hot gomhars van Boswellia-sooTtcn, boomen 
de Somalikust, die de olibanum of wierook leve
ren. In den inlandschen drogerijhandel bekend 
en een gebruikelijk berookingsmiddel bij zieken.
Onder den naam moestakim wordt door de Ara-
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bieren ook mastik-hars verkocht,, afkomstig 
van Pistacia Lentiscus.

MOESTIKA. In de Maleische landen gebruike
lijke benaming voor den zgn. bezoarsteen, een 
in de ingewanden van sommige dieren of in den 
kop van slangen gevonden steen, waaraan too- 
verkracht wordt toegekend en die derhalve 
als amulet zeer op prijs wordt gesteld. Zie 
RIJKSSIERADEN.

MOETISALAH. Een bijzonder soort glaskralen, 
in de Timorgroep in hooge eer gehouden en 
als een schat bewaard door aanzienlijken en 
rijken. Ze hebben den vorm van pijpjes of kaas
jes en zijn van een gaatje voorzien, waardoor 
ze tot snoeren geregen kunnen worden. Do 
kleur loopt van matgeel tot hoogoranje, doch het 
meest gewild zijn die, welke een kleur hebben 
van oranjeachtigo oker, en er dof steenachtig 
uitzien. Zoowel mannen als vrouwen dragen 
de kralensnoeren als sieraad en wel hetzij in 
twee u, drie snoeren om den hals, tot op den buik 
afhangend, of bij de mannen als een band om 
de sirihdoos. Gehuwde vrouwen hangen aan 
hot snoer wol een zilveren tabaksdoosje. Heeft 
men geen genoegzaam aantal kralen van deze 
soort om ze tot een snoer aaneen to rijgen, dan 
worden ze doorcongemengd met moderne Eu- 
ropeesche en Ohincesehe fabriokskralen. De ook 
elders in onzen Ind. Archipel (vooral in de Lam- 
pong’s on Middcn-Öelebes) nog aangetroffen moe- 
tisalah’s worden door Arab. handelaars naar do 
Timor-cilandcn gebracht, waar zij eenfancy-arti- 
kel zijn gebleven (evenals bij ons do paarlen).

De op Timor aanwezige kralen zijn verkregen 
door erfenis of aankoop en komen soms to voor
schijn bij het graven in den grond ten behoeve van 
den aanleg van ladang’s; vandaar ook welde 
naam moctitanah (grondpaarlen). Wellicht zijn 
het in laatstgenoemd goval schatten, in onrus
tige tijden bedolven en sedert vergoten; dan wel 
hoeft men hierbij te doen mot oude begraaf
plaatsen on vormden do kralon een sieraad der 
aldaar begraven lijken. Wegens do hooge waarde, 
die zij als ruilmiddel genoten, heeft men c.a. 1S65 
in Birmingham getracht deze kralen na te ma
ken, doch tevergeefs; de namaak was te grof, 
zij waren niet gangbaar-. In eon nog niet beëin
digde verhandeling van don hoor Rouffaer in 
do Bijdragen van het Koninklijko Instituut 
voor do Taal-, Land- on Volkenkunde, reeks 
6, VI (1899) p. 409 vv. wijst do schrijver op do 
grooto verspreiding van dozo en andero antieke 
soorten van kralen over Z.O.-Europa, Afrika en 
geheel Azië, waar zij o. a. bekond zijn als inoe- 
salah, lakkai, en aggri-kralon; welke laatste term 
speciaal tockomt aan kralen van langworpig-go- 
bombeorden vorm, blauw in ’t midden, en met * 
wit en rood zigzag-patroon aan boven- en ondor- 
rand.

De meest antieke kralen, thans niet rneor in

I

.
!

9
■

soorten
twoedo gewassen voor eigen gebruik, worden 
hier als uitvoerproducton geteeld katoen, ka- 
rèt, rotan en damar; onder do ingozamolde 
boschproducten diont ook biga genoemd. In 
hot N.O.lijk dool wordt petroleum gevonden; 
tot exploitatie kwam men nog niet. Moesi 
Ooloo eischte meermalen militaire expedities 
on tijdelijk was er, behalve to Ma Bliti, in 1839 
reeds eon militairo post van 30 man to Ma. 
Klingi. De ass.-resident van Palembang, Bogaardt, 
word in Dec. 1837 op inspectie in de marga 
Bliti vermoord. In Januari 1851 was or opstand 
in Boclang Tëngah, die door den controleur

j
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dagen en is dus 11 dagen korter dan liet zonne 
jaar der Ohr. tijdrekening, wat voor iedere eeuw 
oen verschil van ongeveer 3 jaren geeft. Do 14o 

der Mohamm.aora is (met het jaar 1301 
den 2on Nov. 1883 n. Ohr. Eeno 
do Mohamm. jaartelling met do

trek (ook deze artikelen zijn aan mode onder
hevig), bestonden in Oost-Indië uit kornalijn en 
werden via Goedjcrat over do oude wereld ver
spreid. Men vervaardigde ze met name in 
Kambay in 1516. Daar werd het kornalijn uit 
de mijn gebaald on, deels door roosting van 
kleur veranderd, geslepen. Deze nog tusschen 1300 
en 1550 bloeiende industrie is naderhand ach
teruitgegaan. Omstreeks 1600 hield de aanvoer 

kralen uit Kambay in O. I. op. Intusschen 
zulke kralen nagemaakt in glas te Ve- 

notiëJMurano); later ook in Bohemen. Dezen 
hamaak van Vcnetiaansck glas noemde men in 
de 17o en ISo eeuw „beviezen”. Zij verdrongen 
langzamerhand de kralen van kornalijn. Om
streeks 1750 kwam een na maak van Duitsch- 
Boheemsche herkomst op de markt, die even
zeer afname vond als de beviezen. De jongste 
namaak, die van Birmingham, speciaal van de 
gele moetisalah’s, vond echter geen ingang. Zie 
de gekleurde afdeeling van 6 stuks moetisalah 

verschillende herkomst op Plaat XIX bij 
Prof. Nieuwenhuis’ studio, „Kunstperlen” in 
Intern. Archiv. f. Ethnogr., dl. XVI (1904), 
met tekst op p. 153. Voor verdere bijzonder
heden omtrent kralen wordt verwezen naar het 
artikel KRALEN EN SCHELPENWERK.

MOETOE (GLI-). Vulkaan ten Z.W. 
mërT(Maoeméré) op Flores, 1494 M. hoog. Panne- 
koek van Rheden (Jaarboek Mijnw. 1910, 137) 
zag een duidelijke dampzuil (zie ook denz. in 
T. A. G. 1912, 137 en Elbert, die Sunda-expe- 
dition, 202), terwijl Van Suchtelen in T. A. G. 
1915, 676 mededeelde, dat hij 3 kratermeren 
aan den berg had ontdekt 
schillende kleur en verschillende temperatuur. 
Wichmann (T. A. G. 1891) noemt den berg niet.

MOETOERI. Eene rivier in West Nieuw- 
Guinea. Zij valt in zee op de N.kust van de 
Tëloek Bintoeni en wordt gevormd door de 
bronrivieren Tokoe en Ingsim, die in de nabij
heid der G. Lina (zie aldaar) hare bronnen heeft. 
Bij het veroenigingspunt dezer bronrivieren 
heet de hoofdrivier „Sinja”, beneden dit punt 
„Moetoeri”. De Moetoeri stroomt door vlak 
terrein; slechts hier en daar strekt het heuvel
land zich tot de rivier uit. In de beddingen 
der uit het W. komende zijriviertjes werd steen
kool aangetroffen. Zij is slechts tot even voorbij 
de gelijknamige kampong voor niet te groote 
prauwen bevaarbaar. In den bovenloop veroor
zaken groote rotsblokken versnellingen met 
sterken stroom.

MOEWARA. Zie MOE ARA. V
MOGA. Vroeger eene contröle-afdeeiing van 

het regentschap en de afdeeling Pémalang,^resi
dentie Pekaïongan, ook de naam der vroegere 
lioofdplaats van het district Banjoemoedal. Zie 
PëMALANG.

MOHAMMEDAANSOHE KALENDER EN 
GEDENKDAGEN. A. Het Moiiammedaansche
JAAR, DE MAANDEN EN WEEKDAGEN. De jaren 
der Mohammedaanscke tijdrekening worden ge
teld van af de hidjrah (d.i. Mohammeds vertrok 
uit Mekka ter verbreking van de banden van ver
wantschap, welke hem tot dusver aan do ongo- 
loovige Mekkanen hadden verbonden; zie over 

•de beteokenis van hidjrah: ISLAM, I,c), — welke 
geacht wordt te hebben plaats gevonden op Vrij
dag, 16 Juli 622 n. Ohr. Het Mohamm. jaar, 12 
m a a n-maanden tellende, heeft slechts 354

eeuw
A.H.) begonnen 
vergelijking van 
Ohristelijke geven de „Vorgleicliungstabellen der 
Mohamm. und Ohristl. Zeitrcchnung” van F. 
Wüstenfeld (Leipzig, 1854) met het vervolg daar
op: „Fortsetzung der Wüstenfoldschen Ver- 
gleichungs-Tabellen’’ van E. Maliler (Leipzig, 
1887). Op Java worden de Mohamm. jaren in do

van
waren

Vorstenlanden niet van af de hidjrah berekend, 
maar op afwijkende wijze doorgeteld na het 
Javaansche jaar 1547, dat overeenkwam met het 
jaar 1625 der Chr. jaartelling (zie TIJDREKE
NING III).

De 12 maanden van het Mohamm. jaar 
noemt men in Nederl. Indië wel met hare Ara
bische namen, welke, op Java bijv., op de volgen
de wijze worden uitgesproken:

1. Moeharam
2. Sapar
3. Rabingoelawal
4. Rabingoelakir
5. Djoemadilawal
6. Djoemadilakir

7. Radjab
8. Saban
9. Ramëlan

10. Sa wal
11. Doelkangidah
12. Doelhidjah.

van

van Mau-
Toch zijn sommige dezer Arabische benamin

gen, zooals bijv. Moeharam, in het algemeen 
slechts aan eenigszins geletterde personen bekend 
en duidt men in het gewone spraakgebruik ver
scheidene maanden aan met namen, welke aan do 
daarin plaats hebbende godsdienstige ceremo
niën ontleend zijn. Zoo noemt men de le maand 
op Java Soero, in Atjèh Asan-Oesen, bij de Mi-

het Hasan-

mot water van ver-

nangkabauers boelan taboei’, naar 
Hoesein- of Taboctfeest (zie aldaar), — de 3o 
maand: Moeloed, naar Mohammeds geboorte
feest zie GARëBëG), —de 4e maand: op Java 
wel Silih Moeloed, in Atjèh adö'è mö'löl (d.i. 
jongere broeder van Moeloed) naar de gewoonte 
om Mohammeds geboortefeest tot in deze maand 
uittestellen; — de 8e maand: Roewah naar do 
herdenking der afgestorvenen (van het Arabische 
arwdli: zielen),— de 9c maand : Poevwm of Sijam 
(d.i. beide: vastentijd) vgl. VASTENMAAND, — 
de 11e maand: op Java Sclo of Apit (Ilapit), 
welke benaming oorspronkelijk den vrijen tus- 
schentijd tusschen do gewone voor den akker
bouw bestemde tien maanden van het oude In-

i

landsche zonnejaar aanduidde, maar thans in 
Mohammcdaanschen zin wordt opgevat als do 
fecstlooze maand tusschen do JOo en de 12o
maand, waarin de beide officjeeJc Mohamm. 
feesten plaatsvinden,
JiÜsar of Hadji, naar het zgn. „groote feest” bij 
gelegenheid van den jaarlijkschen liadj (zie 
GARëBëG'

De 7 d

en de J2o maand

: der Mohamm. week zijn in 
Nederl. Indië bekend onder de Arabische bena
mingen, welke in het Maleisch worden uitges) 
ken: Ahad, Sènèn, Sëlasa, Jiébo, Kèmis, Djoe- 
mahal en Sabtoe.

a g e n
) ro -

J
B. Vaststelling van den kerkblDKKN 

KALENDER DOOR WAARNEMING DER MAAN. Vol
gens de leer behoort de 
te worden vastgesteld door roc'jali, d.i. 
ming der nieuwe maan. Aan dit voorschrift 
houdt men zich in NoderJ. Indië dikwijls niet on 
voert als verontschuldiging daarvoor aan, dat de

elke maandaan va van
waarnc-

.•
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de 12o maand van 29 tot 30 dagen. De gemiddelde 
duur van ieder jaar wordt daardoor 354% dag 
Op die wijze loopt men per jaar 1/,,0 dag (nl. 
354% — 354 i%0 = 354 »%40 — 354 8%10 =
^1210 dag) op de eerstgenoemde tijdberekening 
vooruit, welk verschil weder gelijkgemaakt wordt 
door telkens aan het einde eener 120-jarige 
periode het laatste schrikkeljaar tot een normaal 
jaar van 354 dagen te verkorten.

Het eigenaardige voordeel dezer tweede 
methode ligt hierin, dat nu telkens gedurendo 
oene periode van 120 jaren in regelmatige volg
orde ieder jaar van eiken 8-jarigcn cyclus met 
donzelfden weekdag begint, waarmede het jaar, 
acht jaren tevoren, ook begonnen was (omdat 
immers iedere 8-jarige periode 5 X 354 -f 3 X 
355 dagen = 2835 dagen = juist 405 weken 
telt). Aan deze omstandigheid ontleenen de 
jaren van den 8-jarigcn cyclus in Nederl. Indië 
hunne Arabische letternamen (zie NAPTOE). 
Alleen de laatste 8-jarige cyclus eener 120-jarige 
periode heeft één dag minder, dus slechts 404 
weken -f- 6 dagen, waardoor alle jaren in do 
diarop volgende 120-jarige periode met één 
weekdag vroeger beginnen (vgl. TIJDREKE
NING III).

Ware nu —- zooals men terecht zou kunnen 
onderstellen — de twaalfde 120-jarige periode 
na afloop van 11 X 120 Mohamm. jaren ingetre
den den len Moeharram 1321 ( = Maandag 30 
Maart 1903), dan zou thans tot 1 Moeharram 
1441 (= Zondag 1 Sept. 2019) het le jaar van elke 
8-jarige periode met Maandag beginnen. Dit is 
echter niet het geval. Zelfs bestaat ten opzichte 
van het begin der 120-jarige perioden geen vol
komen overeenstemming tusschen de in verschil
lende streken gebruikelijke kalenders. Maar ge
woonlijk laten de in Nederl.-Indië gebruikte 
kalenders de tegenwoordige 120-jarige periode 
beginnen met 1 Moeharram 1235 ( = Woensdag 
20 Oct. 1819) waardoor het eerste jaar van iede- 
ren 8-jarige cyclus met Woensdag begint en, 
door 8 gedeeld, een overschot van 3 overlaat. 
Deze 120-jarige „Woensdagscho” periode zal 
op 1 Moeharram 1355 ( = Dinsdag 24 Maart 
1930) in eene nieuwe 120-jarige periode moeten 
overgaan, waarin het eerste jaar van elke 8-jarige 
periode met Dinsdag begint (vgl. TIJDREKE
NING III).

D. De periodieke gedenkdagen, feest- en
VASTENTIJDEN VAN HET MOHAMM. JAAR. In de 
le maand behoort men den lOen, volgens de leer 
liefst als vastendag te herdenken. Dit wordt vrij 
algemeen verzuimd. Daarentegen nuttigen vele 
geloovigen op Java den lOen eene speciaal ter 
viering van dien dag tocbercide soort pap (boeboer 
soero). Over do in sommige streken gedurendo do 
eerste 10 dagen dezer maand plaatsvindende 
ceremoniën: zie HASAN HOESA1N ofTABOET 
FEEST. De 2e maand geldt in do Mohamm. 
wereld als eene rampspoedige en onheilbrengen- 
de. Men meent, dankbaar te moeten zijn, wan
neer men deze maand en in hot bijzonder den 
laatsten Woensdag daarvan(den liëbo pengabisan, 
R bo wekasan) zonder tegenspoed hoeft doorge
bracht. Tcgon boozo invloeden tracht men zich 
dan zooveel mogelijk te beschermen door middel 
van water (dat immers steeds in verschillcndo 
deelcn der aarde als onheilwerend beschouwd is) 
on baadt zich daarom in zoo of in oen nabijzyndo 
rivier, niet verzuimondo, tevens banjoe djimat te

dampkring er slechts zelden helder genoog is, om 
do. maan bij haar eerste verschijning aan don 
homel te kunnen waarnemen. Men richt zich dan 
naar den zgn. hiqdb (d.i.. de astronomische 
berekenin g), waarbij de zes oneven maan
den (dwz. de lo, 3o maand, enz.) ieder 30 
dagen en de zes even maanden (do 2c-, 4c, 
enz.) ieder 29 dagen tellen. Toch is do vast
stelling van het begin der maanden door 
roe’jah, althans voor zoover het do vaststelling 
van de kerkelijke gedenkdagen betreft, in latoren 
tijd onder Arabischen invloed in Indië meer alge
meen geworden. Daarbij geldt het volgende. 
Iedere maand begint en eindigt (evenals ieder 
etmaal) met zonsondergang en telt óf 29 óf 30 
dagen. Is na zonsondergang van den 29en der 
maand de nieuwe maan aan den hemel te zien, 
dan wordt de volgende maand als ingetreden 
beschouwd; in het tegenovergestelde geval geldt 
het volgende etmaal nog als de 30e dag der 
maand, die dan gezegd wordt „vol” te zijn. De 
nieuwe maan moet door minstens 2 naar wette- 
lijken maatstaf betrouwbare getuigen waargeno
men zijn. Alleen tot vaststelling van het begin 
der vastenmaand geldt de verklaring van één 
zoodanig getuige reeds als voldoende.

Deze regeling voor het vaststellen van den 
kerkdijken kalender heeft ten gevolge: le dat op 
den 29en der maand nog niet vaststaat of de 
volgende dag al dan niet tot do volgende maand 
zal behooren, en 2o dat op verschillende plaatsen 
het begin eener maand — en dus ook alle overigo 
daarnaar te berekenen dagen en feesten in 
die maand — kan verschillen naar gelang van hot 
al of niet waarnemen der nieuwe maan aldaar. 
De zorg voor het vaststellen van den kerkdijken 
kalender op deze wijze is op Java aan don 
panghoeloe toevertrouwd.

C. KaLENDERBEREKENING DOOR MIDDEL VAN 
iiisab (d.i. UITREKENING). Een maanjaar duurt, 
zuiver berekend, 354 dagen -f- 8 u., 48' 36". Om 
nu den kalender met den workelijken maansom- 
loop in overeenstemming te houden moet dus, 
nog binnen iedere 3 jaren, één dag aan do jaar- 
lijksche 354 dagen worden toegevoegd. Daartoe 
worden do jaren in Mohamm. kalenders veelal 
verdeeld in 30-jarige perioden, ieder met 11 
schrikkeljaren, in welke de laatste maand van 29 
tot 30 dagen wordt verlengd. Zulk een schrikkel
jaar wordt ingevoegd, telkens wanneer een jaar 
meer dan oen halve dag bij de maan ten achter 
zou komen, dus aan het einde van hot 2e, 5e, 7c, 
10e, 13e, 16e, (of J5e), 18e, 21e, 24e, 26c, en
29e jaar. Daar ieder schrikkeljaar 355dagen telt, 
wordt de gemiddelde duur van elk jaar der 30- 
jarige periode dus 354u/30 dag = 354d. -|-8u. -(-48/, 
zoodat men per jaar slechts 36 seconden bij do 
maan ton achter blijft. Dit geringe verschil 
wordt ten slotte ingehaald door nog eenmaal om 
de 2400 jaren een extra-schrikkeldag aan do 
gewone tootevoegen.

Er is echter nog eene andere, eveneens zcor 
eenvoudige, hoewel iets minder nauwkeurigo 
methode om den kalender met don omloop der 
maan in overeenstemming te houden. Volgens 
deze tweede, eveneens aan Perzische en Arabische 
kalenders ontleende methode, welke in don Indi- 
schen Archipel algemeen gebruikelijk is, worden 
do maanjaren in 8-jarige perioden, ieder met 3 
schrikkeljaren van 355 dagen verdeeld. In elke 
poriodo verlengt men in het 2c, 5e, en 7e jaar

.
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digon slachten, om het off|er aan alle wottelijko 
eischen te doen boantwoordon. Zeer verbreid in 
den Indischen Archipol is do populaire voorstel
ling, dat het geofferde dier don offeraar eenmaal 
op do vlakte dor opstanding tot rijdier zal dienen.

Literatuur /O. Snouck Hurgronje, De Atjèhors 
I, 205—265 (Tho Achehneso I, 194—245); Hot 
Mohammedanisme, in Colijn’s Neerland’s Indië
I, 263 v.;.Mekka, II, 47—101; P. J. Veth, Java I 
(1875) p. 392 vv., 498 vv.; IV (1907) p. 299, 447 
vv.; B. F. Matthes, Bijdragen tot de ethnologio 
van Zuid-Celebes, p. 70 vv., 79 vv., 131—151;
A. L. van Hasselt, Volksbeschrijving van 
Middon-Sumatra, p. 62 vv.; Th. W. Juynboll,-^ 
Handleiding tot d. kennis v. d. Mohamm. wet 
p. 150—-167 (Handbucli d. islam. Gesotzes, p. 
117—119, 126—133); 0. Poensen, Brieven over 
den Islam uit de binnenlanden van Java, p.
93 vv., p. 11 vv., 31 vv., 51 vv., 103 vv., 154 vv.;
J. Brandes, De maandnaam liapit, in Tijdschr. 
v. h. Batav. Gonootsch. XLI (1899) p. 19 vv.; 
Ph. S. van Konkel, Oude Minangkabausche 
maandnamen, ibid LVT (1914) p. 326 vv.; B. 
Schrieke, Die Himmelreiso Muhammeds, in 
Der Islam VI (1915) p. 1—30.

MOHAMMEDANISNE. Zie ISLAM.
MOHNIKE (Dr. OTTO GOTTLIEB JOHAN). 

Geb. te Stralsund (Pruis. Pommeren) 27 Juli 
1814. Hij trad 30 Maart 1844 als offic. van ge
zondheid 3e kl. in dienst bij het Ned.-Ind. leger 
en kwam te Batavia 30 Nov. van datzelfde jaar. 
Achtereenvolgens ~dborliep hij verschillende 
rangen, tot hij wegens volbrachten diensttijd 
eervol ontslagen werd (24 Oct. 1869). In dien 
tijd vertoefde hij, hier korter, daar langer, op 
Java, Sumatra, Borneo, Celebes en in de Moluk- 
ken. Hij hield zich ijverig bezig met het verza
melen van kevers en gaf o. a. uit een „Ueber- 
sicht der Cetoniden der Sunda-Inseln und Mo-

drinken, d.i. water, dat gewijd is door er stukjes 
papier als amulet (djimat), met heilige formules, 
Koranverzen, enz. beschreven, in te werpen. 
Bovendien houden dan velen maaltijden, zgn. 
kandoerïs (zie aldaar) ter bezworing van onheil, 
in de open lucht. Over het in do 3o maand plaats
vindende Moeloedfeest, dat ook wel tot de 4o 
maand wordt uitgesteld, zie GARËBËG. In do 
7e maand geldt de 27e in alle Mohamm. landen 
als gedenkdag van den mi'rddj (d.i. Mohammed’s 
hemelreis). Men houdt dan wel bijeenkomsten, 
waarin stichtelijke geschiedenissen over dit 
onderwerp, in berijmd kunst-proza, afgewisseld 
met verzen, worden voorgedragen. Dit gebruik 
beperkt zich echter tot kleine kringen van 
vromen. In de Se maand herdenkt de Mohamme- 
daansche bevolking in den Indischen Archipel 
do zielen der afgestorvenen en bezoekt de graven; 
op Java worden de graven voor deze gelegenheid 
schoongemaakt en ook wel versierd. Over de 
offermalen, welke in dezen herdenkingstijd ter 
eere van de afgestorvenen plaats vinden, zie: 
KANDOERI. Eene bijzondere heiligheid wordt 
toegekend aan den „nacht van het midden” 
dezer maand, den zgn. bard'at-ntichb (eene bena
ming, welker oorsprong en beteekenis onzeker is), 
waarin God, naar men aanneemt, het lot der 
stervelingen nog eens in het bijzonder voor het 
volgende jaar vaststelt. Vromen plegen dien 
nacht wakende door te brengen, Gods barmhar
tigheid inroepende. Over de 9e maand, den 
Mohamm. vastentijd, zie VASTENMAAND. 
De 10e maand begint met „het kleine feest”,.de' 
lèbaran poewasa, ten onrechte in het Europecsche 
spraakgebruik wel het Inlandsche nieuwjaar 
genoemd (zie: GARËBËG). Het on middellijk 
daarop volgende „vasten der zes dagen”(geduren- 
de den 2en tot den 7en der 10e maand) is volgens 
de leer een verdienstelijk gebruik, dat echter 
slechts in achtgenomen wordt door bijzonder 
vrome lieden en nog minder door mannen dan 
door vrouwen. Deze laatsten bedoelen gewoonlijk 
door middel dezer vrijwillige vasten de vasten
dagen in te halen, welke zij in de maand Ramëlan 
wegens menstruatie moesten verzuimen. Als 
einde dezer zesdaagsche vastenperiode is op 
Java de 8e der 10e maand als een (overigens 
zeer onbelangrijke) feestdag bekend onder den 
naam ba'da Sawal of ook wel (naar do voor dien 
dag speciaal toebereide lekkernij) als de hari 
raja koepat of ketoepat. De 12e maand onder
scheidt zich door den Mohamm. „offerdag”, 
den zgn. „grooten” feestdag op den lOen (vgl, 
GARËBËG). Het als verdienstelijk geldende 
vasten op de beide voorafgaande dagen — d.i. 
op den 8en, den zgn. „Tarwijah-dag” en op den 
9en, den zgn. „dag van ’Arafah” (beide bena
mingen ontleend aan de hadj-wiaring) — wordt 
vrij algemeen verzuimd, hoewel de feestdag 
van den lOen op Java Ba'da Bésar (d.i. dag „na 
afloop van” de vasten der maand Bësar) genoemd 
wordt en naar de populaire opvatting zijne aan
leiding juist in de beëindiging dier vasten vindt. 
Het voor den lOen aanbevolen offer (Arabisch: 
koerbdn) heeft volgons de Arabische werken 
over de plichtenleer te bestaan in een stuk 
klein vee (geit of schaap) per persoon of een stuk 
groot vee (kameel of rund) voor 7 personen teza
men. Gegoede lieden in Nederl.-Indië, die dit 
offeren op den feestdag niet willen verzuimen, 
laten hun offerdier op ritueele wijze door deskun.

lukken nebst der Beschreibung von 22 neuen 
Arten”, Berlin 1872. Na zijne terugkomst uit 
Indië vestigde hij zich te Bonn; hij overleed 
26 Jan. 1887. In meer uitgebreiden kring is hij 
bekend geworden door de navolgende geschrif
ten: „Banka und Palembang nebst Mittheilun- 
gen über Sumatra im AUgemeinen”, Münster 
1874; „Ueber geschwanzte Menschen”, Munster 
1878 en „Blicke auf das Pflanzen- und Thier- 
leben in den Niederlandischcn Malaienlandern”, 
Münster 1883, de meest volledige proeve, die or 
op dit gebied bestaat.

MOHR (JOHAN MAURITS). Geb. op of

=
■

om
streeks 18 Aug. 1716 te Eppingen (Baden), 
werd in 1733 als student te Groningen ingeschre
ven en 10 Dee. 1736 als proponent voor de In
dische kerken aangenomen. Na, voor zoover 
bekend is, aanvankelijk zonder vaste bestem
ming te hebben dienst gedaan, werd hij in 1738 
als predikant te Point de Galle (Ceylon) aange
steld, doch vertrok niet derwaarts, daar hij 
reeds in Fobr. 1739 als predikant bij de Portu- 
geesche gemeente te Batavia werd benoemd, 
welke betrekking hij tot zijn dood (Oct. 1775) 
bekleedde. Ds. Mohr, die Rector van het Semi
narium voor de opleiding van godsdienstlee
raars te Batavia was, en wel van het jaar der 
oprichting dier instelling (1745) tot 1753, kort 
vóór hare opheffing, verwierf zich groote 
diensten voor de beoefening der wetenschappen, 
o. a. door de bezorging der Bijbelvertaling in 
het Portugeesch en in het Mnleisch met Ara-
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bisch karakter; niet minder verdienen zijne 
sterrokundigo studiën vcrmolding, waartoe hij 
op eigen kosten een stcrrowacht to Batavia 
oprichtte, die echter na 1808 is afgebroken. 
Zijne astronomisclio plaatsbepaling van Batavia 
gold lang voor de juiste; zij is echter later ver
beterd.

Zie P. J. Veth, Gids 1885, III, bl. 55; 0. A. 
L. Van Troostenburg de Bruyn, Biogr. woorden
boek van O.-I. predikanten, bl. 302.

MOIRA (EARL OF). Zie H ASTINGS.-
MOKDALE. Standplaats van den gezagheb

ber bij het Binnenl. Bestuur der onderafdceling 
Roti, afdeeling Zuid-Timor en Eilanden van 
dc residentio Timor en Onderh./?

MOKKO-MOKKO (gewoonlijk MOKO-MOKO). 
Noordelijksto onderafdeeling der afdeeling Lë- 
bong van do residentie Benkoelcn met een opper
vlakte van 5G82 K.M.*, en een bevolking van 
ruim 15.000 zielen, w. o. 3 Europeanen en een 
10-tal vreemde Oosterlingen. Zij strekt zich uit 
van de rivier Mëndjoeta tot aan de Aer Karang 
Poelau, en is verdeeld in de marga’s Sëblat, Ipoo 
en do zelfstandige Pasar Ipoe, benevens het 
district Moko-Moko, omvattende de marga’s: 
Bantal, XIV Kola, V Kota, en de zelfstandige 
Pasars: Moko-Moko en Bantal. Voorname uit- 
voerproducten zijn karet, rotan en damar; 
de cultuur van rijst heeft voor een groot deel 
plaats op natte velden, waarvan in 1912 de 
uitgestrektheid 1205 bouws bedroeg; toch was 
nog rijstinvoer van elders noodig. De gelijk
namige hoofd plaats, zetel van den controleur, 
on van hot districtshoofd, en een niet onbelang
rijke handclsplaats, ligt op 230 K.M. van de 
hoofd plaats Benkoelen op den rechteroever der 
monding van de A. Slagan, welke ontstaat uit 
de samenvloeiing der A. Ipoeh, die van den Bt. 
Oeloe Ipoeh (710 M.) afvloeit en do op de Z. 
helling van den Bt. Töbat Talas in Kërintji 
ontspringende A. Slagan Këtjil. Door een zand
bank kan de wijde monding uit zee moeilijk 
worden binnengevaren.

Literatuur: J. M. O. E. Lo Rütte, Moko- 
Moko, ’s-Grav., 1870; Eeno Ned. vertaling 
van de Moko-Mokosche Oondang-oendang, in 
Kol. Verslag 1865, Bijl. B, bl. 27. Zie Mr. L. 
W. C. v. d. Berg, Rechtsbronnen van Zuid- 
S u mal ra (Bijdr. t. T. L. en Vlk. Vo Scr. IX, 
1)1. 199); Tijdsein-. Kon. Inst. v. T. L. en V. 
1840 bl. 26.

MOL, GEBANDEERDE OF GELE. Cypraea 
talpa. Zie GASTROPODEN.

MOLLO. Landschap in de onderafd. Midden- 
Tirnor, afdeeling Noord- en Midden-Timor, 
residentie Timor on O., vroeger deel uitmakond 
van het landschap Groot Sonnobait, onder direct 
toezicht van don Assistent-Resid mt. In 1915 
werd het landschap Coenocng-M otis er 
toegevoegd.

MOLUKKEN. Het tegenwoordig spraakge
bruik verstaat onder dezen naam do oilandon- 
woreld tusschcn C'elcbes en Nieuw-Guinea. Dat
zelfde spraakgebruik heorschto reeds tijdens Va- 
lontijn en, evenals thans, heorschto er ook toen 
onzekerheid aangaande de omgrenzing. Gewoon
lijk echter rekende men, en rekent mon ook nu, 
fle Molukken Zuidelijk to gaau tot on mot do 
Banda-eilandcn. Wat Zuidelijker ligt, hoort tot 
dc Kleine Socnda-eilanden (in het Zuidwesten) 
en tot dc Groote Oost (in het Zuidooston). Hot

begrip „Molukken” is van oudsher identiek met 
het begrip „Spccerij-eilanden”, nl. de eilanden, 
die vroeger uitsluitend de kruidnagelen on do 
notomuskaat, met de foelie, leverden. Vandaar 
dat men in ’t Westen niet pleogt mee te tellen 
do eilandon nabij do kust van Celebes, als do 
Banggai-archipel, noch in ’t Oosten die nabij 
den Nieuw-Guinea-wal, als de Waigeoe-Sala- 
wati-groep. Oorspronkelijk was de naam be
perkt tot de eilandenrij bewesten Halmahéra, 
van Ternatc Zuidwaarts gaande, en wel bepaal
delijk tot cfë vijf eilanden in die rij, die om de 
kruidnagelteelt bekend waren: Tcmate, Ti- 
dore, Motir, Makjan en Batjan. Vandaar gaat 
de naam over op de geheele Halmahéra-groep 
— Loloda in ’t Noordwesten noemt men dan 
veelal „de poort” en Batjan „het einde der 
Molukken” — en later op de eilanden der Zui
delijke specerij, de notomuskaat, nl. de Ambon.-- 
cn Banda-groepen-; en omdat men behoefte 
had aan een samenvattenden naam voor het 
gansehe gebied, werden ook Ceram, Boeroe. de 
Obi- en ook wel do Soela-eilanden tot'de Mo
lukken gerekend. Administratief vormden al 
deze eilanden van 1817 tot 1866 het „Gouver
nement der Molukko’s” (of, later: „der Moluk- 
schc eilanden”), maar daartoe behoorden ook 
Nederlandsch Nieuw-Guinea, een deel van Cele
bes en dc Zuidooster- en Zuidwester-eilanden.

Omtrent den oorsprong van den naam Mo
lukken, die reeds bij Portugeescho schrijvers 
uit het begin der 16e eeuw wordt aan getroffen, 
zijn tot dusver geen aannemelijke gissingen ge
waagd. (Zie over de afleiding blz. 772).

Het klimaat der Molukken is zeer regenrijk, 
gelijk te verwachten is bij kleine, bergachtige 
eilanden, niet ver van den equator gelegen. De 
droge moesson is er nergens zoo droog als in 
de laaggelegen stations van Oost-Java en do 
Kleine Soonda-cilanden; en sommige kuststre
ken, o.a. die der Ambonsche eilanden, behooren 
tot do regenrijksto kusten van den Archipel. 
Binnenlandsch gelegen regenstations ontbreken 
nog (zie verder art. KLIMAAT).

Met uitzondering van een aantal koraaleilan
den zijn alle Moluksche eilanden bergachtig. 
Zie voor de geologische gesteldheid het art. 
GEOLOGIE (Dl. I, blz. 781; voor de beide vul- 
lcaanrijcn der Molukken aldaar 782). Heftige 
vulkanische uitbarstingen en aardbevingen zijn 
uit do Molukken bekend (zie de artt. ,over de 
afzonderlijke eilanden).

Tengevolgo van den regonrijkdom zijn de 
Moluksche eilanden grootcndeels bedekt met 
dichte wouden.

Do bevolking dor Molukken vortoont misschien 
meer vermenging dan die van eenig ander deel 
van den Archipel. Dit is begrijpelijk, doordat 
dc kostbare producten van oudsher handelaars 
uit allerlei streken van don Archipel en van 
daarbuiten hebben aangolokt. Handolsvolken 
als Bocginoezon, Makassaren, Boetonneozon, en 
oudtijds do Javanen hebben er koloniën gesticht 
en bovondion bobben vele vorliuizingon van het 
eeno Molukscho eiland naar het andere plaats 
goliad. Vooral do kustbewoners zijn zoodoende 
meestal zeer gomengd. Do borgbowonors be
schouwt men als moor zuivoro afstanunolingen 
der oorspronkelijke bovolking. Hun lichamolijko 
gesteldheid is zeor onvoldoondo beschroven 
een algomocne volksbeschaving ontbreokt
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Kleine nederzettingen waren in loop van tijd 
gesticht, onafhankelijk van elkander eerst, tot
dat zich de behoefte aan aansluiting had doen 
gevoelen en omstreeks het midden der 13o eeuw 
op Ternate een dorpshoofd tot koning was ver
heven. Opmerkelijk genoeg, niet wijl hij mach- 
tigcr, doch omdat hij welvarender was dan an
deren. De heilzame gevolgen voor het land, 
blijkende uit vermeerderenden welstand en 
gelukkiger optreden tegen aanslagen van bui
ten, verlokten de bewonors van omliggende 
eilanden tot navolging en zoo ontstonden naast 
Ternate en het nog oudere Djilolo (Halmahéra) 
ook de rijkjes Tidore en Batjan7"Ook echter 
twisten uit naijver, welke leidden tot den onder
gang van Djilolo, dat door Ternate werd ge
annexeerd, en tot die betreurenswaardigo ver
deeldheid, waardoor het den Westerling ge- 
makkclijk zou worden gemaakt, zijn wil den 
vorstjes op te leggen, zooals deze zelven hun 
gebied op omliggende eilanden en kusten heb
ben weten uit te breidenjrTC

Wel merkwaardig was de hierdoor gaandeweg 
ontstane toestand. De zetels dezer potentaatjes 
lagen dicht bij elkaar, immers op de eilandjes 
in de buurt van Djilolo, maar hun maclitsbron 
werd gevonden op het gebied, waarover zich 
hun gezag geleidelijk had verbreid, op de ver
overde eilanden, die bestuurd plachten te wor
den door wie het werk hadden verricht. Zulke 
bestuurders genoten, als gevolg van de geogra- 
phische gesteldheid van het rijk, een groote mate 
van zelfstandigheid, welke licht tot afval van 
den landsheer kon voeren. Als middel daartegen 
maakte men de waardigheid erfelijk ia de fa
milie der eerste veroveraars, zoodat zulke ge
slachten in do residentie zelve een bijzondere 
positie erlangden en uit haar de bekleeders der 
gewichtigste staatsambten werden gerecruteerd. 
Aldus waren de rijkjes samengesteld uit een aan - 
tal staatjes onder aristocratiën, dio den vorst 
van het stamland als opperheer erkenden. 
Mocht het nu al licht vallen, do vorsten der 
stamrijken in hun residenties te overweldigen, 
om hen geheel onder de knie te krijgen, was 
meer noodig, moest ook met de ondorhoorig- 
neden worden afgerekend.

Uiteraard vallen de veroveringen samen met 
de periode van den hoogsten bloei, dien men tus- 
schen de 13e en 10c eeuw heeft te plaatsen. 
Deze welvaart lokte ook Arabieren en Ohinee- 
zen naar de Molukken — 14e eeuw — on zoo 
kon het niet uitblijven, of de Islam vond er 
zijn weg heen, om eerlang algemeen te worden be
leden; echter niet door de bergstammen, die zich 
afzijdig hielden en met wie vermenging slechts 
sporadisch plaats vond. De beschavende in
vloed van den Islam deed zich gelden op het 
gekecle volkswezen. Huwelijken kwamen in 
zwang, kleeding in gebruik, terwijl het maat
schappelijk leven door de wet werd beheerscht, 
zeer ten bate van do welvaart, die door geen 
monopolie nog gedrukt, omstreeks het begin 
der J (Je eeuw den bewoners van Oeram’s schier
eiland Hoeamawal aanleiding gaf, de zooveel 
voordeel aanbrengendo nagelcultuur naar hun 
land, Ternataansch gebied ook, over te bren
gen, vanwaar zij zich al spoedig ook over Am- 
bon, de OeJiasers, Boeroe, Manipa e. a. heeft 
verbreid, welke eilanden op hun beurt de zege
ningen deelachtjg worden, waaraan Ternate,

zeer. De talen on dialecten loopen onderling 
sterk uiteen. Het moderne taalonderzoek be
schouwt zelfs de talen van Ternate, Tidore en 
Noord-Halmahéra _ als niet tot den Maleiscli- 
Polynesischen taalstam behoorend.

Omdat de Molukken thans niet meer één 
handelsgebied vormen en in zeer verschillenden 
economischen toestand verkeeren, wordt voor 
de bestaansmiddelen verwezen naar de afzon
derlijke eilanden.

Geschiedenis. Het feit, dat in de Mo
lukken niets herinnert aan voormalige Hindoe - 
invloeden, terwijl toch bij Plinius Major, om
streeks 75 jaar na het begin onzer jaartelling, 
melding wordt gemaakt van den kruidnagel (ga- 
ryophyllon), doet het aannemelijk voorkomen, 
dat, hoezeer er reeds vroeg tusschen liet bar- 
baarschc oostelijk en het halfbeschaafde wes
telijk deel van den Archipel betrekkingen heb
ben bestaan, er nog eeuwen zijn verloopen, al
vorens dm tot kolonisaties van het Maleische 
ras op dien Oostelijken bodem hebben geleid.

Niet voor het midden der 7e eeuw, en dan 
nog slechts terloops, wordt in de annalen der 
T’ang-dynastie de naam „Mi li kü” vermeld; 
wat latere Chineesche geschriften gewagen van 
gekleurde papegaaien door den vorst van Java 
aan den heerscher van het Hemelsche Rijk ten 
geschenke gezonden. Maar dan ook begint het 
licht door te breken. Ibn Ohordadhbeh - 846- 
de eerste, die een overzichtelijke en in hoofdzaak 
juiste beschrijving van ons Indië gaf, wijst op 
het zoo belangrijke feit, dat men van Java 
„après quinze jours de navigation aux lies 
des aromates” belandde, aldus 
Rouffaer te spreken — „de Javaansche Moluk
ken moussonvaart” voor ons ontsluierende. In 
het eerste kwartaal der 10e eeuw weet de Ara
bier Masoedi wol te verhalen van de druk bo- 
varon wateren van Ternate, Am bon en Banda, 
maar den naam „Molukken” vermeldt hij niet. 
Dien vinden wij eerst bijna vier eeuwen later 
in de Nagarakërtagama, het Javaansche ge
schrift, Hat o.’m. een opsomming bevat van al 
wat den Javaan destijds omtrent den Archipel 
bekend was, en waarin gewag wordt gemaakt 
ook van Banda, Ceram, Ambon en „Maloko”, 
hetzelfde als Ternate, dat door de Portugeezen 
tot de helft der 17e eeuw, „Maluquo” placht te 
worden genoemd, terwijl eerst later, en dan bij 
uitbreiding, van Moluccas werd gesproken.

Het was voor Nicolr.de Conti weggelegd, do 
Specerij-eilanden aan Europa bekend, te maken. 
Omstreeks 1440 verschafte hij, dio een kwart 
eeuw in het Oosten gezworven en daar noodge
dwongen den Islam omhelsd had, gegevens ook 
omtrent Banda, het land van de muskaatnoten, 
en Ambon, dat der kruidnagelen. Het wras aan 
de hand van De Conti’s inlichtingen, dat, een 
twintigtal jaten later, Fra Maura zijn wereld
kaart ontwierp. „De jacht naar de Specerij- 
Eilandcn kon nu beginnen!”, aldus Rouffaer. 
i vin de Molukken had zich inmiddels reeds lang 
het kolonisatieproces voltrokken. De oerbevol
king, die zich waarschijnlijk nimmer met het 
verzamelen van nagelen en noten heeft opge
houden, was op de grootere eilanden van do 
kust naar het binnenland en van de kleinere 
geheel verdrongen door vreemdelingen, goeddeels 
Javanen, die de hooge waarde der genoemde 
producten al spoedig hadden Jeeren kennen.
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Tidoro en Batjan hun voorspoed te danken 
hadden, zooals de Banda-grocp een grootoren nog 
aan de teelt van muskaatnoten ontleende. 
Want de rijkdom der bewoners van Lontoir, 
Neira, Ai, Roen en Rosengain, die ook deel
namen in hot verhandelen on naar Java en Pa- 
tani verschepen van de kruidnagelen, overtrof 
nog dien hunner Noordelijke buren, stelde zelfs 
tot het leiden van een waar weeldelevcn in staat.

De bestuursvorm hier was wel verschillend 
van dien in de eigenlijke Molukkcn. Kende 
men daar soeltanaten, hier was, bij do komst 
der Westerlingen althans, het bewind demo
cratisch: de orang-kaja’s en de geestelijken 
mochten het recht bezitten voorstellen te doen, 
het volk had de beslissing. De verschillende ne
gorijen vormden even zooveel ropubliekjes, elk 
met eigenaardige bijzondere voorrechten, die 
aan ons voormalig gilden wezen herinneren. 
Dit voerde wel dikwijls tot onderlinge twisten, 
tot strijd zelfs, maar tegenover de buitenwereld 
stond men schouder aan schouder, inmenging 
van vreemden werd niet geduld, en zoo kon 
het zijn, dat op de Banda-eilanden langs ge- 
welddadigcn weg moest worden gezocht, wat de 
Westerling elders door het handig gebruik maken 
van onderlinge verdeeldheid wist te verkrijgen.

De Portugeczen zijn hierin voorgegaan. In 
1498 had Vasco de Gama Voor-Indië bereikt, 
in 1509 zat de Portugees te Malaka, waar het, 
nadat in het jaar daarop Goa tot hoofdkwartier 
was gemaakt, in 1511 tot blijvende vestiging 
kwam. Hier bleek al spoedig, dat men de pro
ducten der Molukkcn wel zesmaal zoo duur 
moest betalen als in het land van voortbren
ging zelf, zoodat do energieke De Albuquerque 
nog hetzelfde jaar een vloot onder d’Abreu 
naar de Molukkcn zond. Gresik op Java’s Noord
kust werd bij dezen eersten tocht van Euro
peanen naar het Oostelijk deel van den Archi
pel natuurlijk aangedaan; hier toch kon men 
al do gewcnschto zeilaanwijzingen bekomen. 
Van Gresik ging het op Banda aan; Banda do 
bakermat der noten, do stapelplaats tevens van 
de kruidnagelen. Van beide producten werd er 
een flinke lading ingenomen en vervolgens 
naar Malaka teruggekeerd, met uitzondering 
echter van een scheepje, dat afdwaaldo en op 
Hitoe, Arabons Noordelijke schiereiland, be
landde. De bevelhebber, Serrao, gaf gevolg 
aan hot verzoek om hulp, hom door de Hitoe- 
eezon tegen de bevolking van Hoeamawal ge
daan, had succes en zag zich daarop door don 
vorst van Tornate uitgenoodigd derwaarts to 
komen. Serrao voldeed aan dit door vijandschap 
met de naburen ingegevon verzoek: in 1512 
verscheen hij op Ternate. Hoewel sedert tus- 
sehen Malaka on Ternate alsook Tidoro handols- 
betrekkingen werden onderhouden en de vorst 
van eerstgenoemd rijk er op aandrong, dat do 
Portugeczen zich in zijn land blijvend vestig
den, is het daartoe toch eerst in 1522 gekomen. 
Antonio do Brito stichtte dat jaar op Ternato 
een fort en verkreeg er voor zijn landgenooten 
het kruidnagelmonopolie.

Het jaar te voren hadden de Spanjaardon 
van de Noordzijde de Molukkeu bereikt en by 
don Soeltan van Tidore, den rivaal van Torna- 
to’s vorst, een goed onthaal gevonden. Maar 
wat Tidoro zich van dezen diplomatielcen zet 
ook gedacht moge hebben, veel hinder hobbon

do Portugeczen er niet van ondervonden, want 
ernstige mededingers zijn de Spanjaarden hun 
eigenlijk nooit gewoest. Die vond do Portugees 
veeleer in de Javanen en de bewoners van Am- 
bon en Banda en daar hij begreep, dat alleen 

^hot bovestigen van zijn handelsweg tot 
vruchtdragende bestrijding der zijn monopolie 
belagende concurrenten kon voeren, boijverde 
hij zich, daarlangs op geschikte punten forten 
aan te leggen. Op Ternate was hij daartoe 
uitgenoodigd, maar de vrijheidlievende Banda- 
nees was zoo toeschietelijk niet, wees zelfs 
een gewelddadige poging, daartoe in 1623 gedaan, 
met energie af. Sedert had Banda van den Por
tugees geen last meer, ook wijl deze in bezet
ting niet langer voldoende voordeel zag en de 
produkten toch wel via Java hun weg naar 
Malaka vonden. Overigens maakte de uit na
ijver geboren verdeeldheid der inlandsche 
machthebbendon het den Portugeezen gemak
kelijk genoeg, zich te hunnen koste uit te brei
den, en zeker zouden zij daarin nog te beter 
zijn geslaagd, wanneer zij met meer oordeel 
en minder geringschatting voor den inlander 
te werk waren gegaan. Deze fouten, hun wreed
heid ook, niet het minst nog de twisten in eigen 
boezem, hebben hen geschaad en hun menig 
kwaad uur doen doorleven. Wat beraden en 
toch mild optreden vermocht, heeft de voor
treffelijke Antonio Galvao (1536—1540) als 
gouverneur bewezen. Hij wist zich bemind te 
makon en tevens den Portugeeschen invloed te 
versterken, waartoe niet weinig bijdroeg do 
houding van Soeltan Tabaridji. Deze was, als 
verdacht van verraderlijke bedoelingen, in 
1535 gevankelijk van Ternate naar Goa gezon
den, had cr het Christendom aangenomen en 
zijn aanspraken op Ambon aan Portugal af
gestaan. Daar nu de nagelcultuur kort to voren 
naar do Ambongroep was overgebracht, had 
de schenking voor do Portugeezen groote waarde.
Zij bracht hen in nauwere aanraking met de be
woners van Hitoe, het Noordelijk schiereiland 
van Ambon, doch ook hier bleven do govolgen 
van hun verre van lofwaardig optreden niet 
lang uit. Hot verschil in godsdienst — de Hi- 
toeëezen beleden reeds den Islam — moeilijk
heden over het monopolie, aanmatiging en wan
gedrag leidden tot botsingen, welke xlo Por
tugeezen ten slotte omstreeks 1537 dwongen, 
naar het Zuidelijk doel van het eiland, Leitimor, 
te vorhuizen. Hier was de Islam nog nioiTHoór- 
gedrongon en do bevolking zelfs den Mohamme
danen van Hitoe vijandig -gezind. Om dezen 
in hun belangen ernstig to treffen, liet Galvao 
in 1538 do handolsvloot voor Hitoe’s kust ver
nielen; een gevoelige slag voor het land, wijl 
Hitoo een belangrijk emporium voor den na- 
golonhandel was.

Weinige jaren later, in 1545, droog Soeltan 
Tabaridji, tot wiens weder verheffing in 1544 
besloten was, te Malaka op doorreis naar zijn 
land het Tcrnataanscko gebied bij tostamont 
aan den koning van Portugal over. Hij over
leed er nog voor hij zijn reis had kunnen voort- 
zetton, waarom mon zijn zoon Hairocn, dio met 
het oog op zijns vaders herstel onder een valsch ' 
voorwendsel al vast van Ternate naar Malaka 
was overgebracht, do vrijheid hergaf en op den 
troon herstelde, natuurlijk als representant 

het Portugeescho oppergezag.
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meer clan de schaduw overgeblovon. Daaron- 
togen had de inlijving van Portugal bij Spanjo 
in 1580 hun stelling versterkt, wijl sedert op 
hulp van de naburige Philippijnon kon worden 
gerekend.

Aldus stond het met de Portugeczcn in do 
Molukken geschapen, toen de Nederlanders 
hun aandeel in de Groote Vaart kwamen op- 
oischcn.

In Maart 1599 verscheen een smaldeel van

Het was vooral gouvomeur De Sousa (1550— 
1552), die dat gezag uitbreiding wist te geven. 
Hij bracht Djilolo ten onder en lijfde hot bij 
Tcrnate in, terwijl hij Tidore’s aanzien ver
minderde.

Hand aan hand met het wassen van hun in
vloed ging het propageeren der Christelijke leer. 
Op Djilolo ging dit voorspoedig genoeg, omdat 
de Hoidensche bevolking in den overgang voor 
zich het middel zag liaar Mohammedaanscho 
vijanden to beter te kunnen weerstaan. Op 
Ambon daarentegen, waar vooral Galvao voor 
de leer ijverde, kwam men er door in botsing 
met de Mokammcdaanscho vorsten, die maar al 
te goed beseften, dat hun staatkundige macht 
onder dat ijveren lijden moest. Ondanks het 
streven van Jezuïeten en, sedert, ongeveer 1560, 
van Dominicanen ook, doch bovenal van den 
voortreffelijken Francisco Xavier (1546—’47) 
is het bij alle succes, waarop te wijzen valt, 
den Portugeezen dan ook niet mogen gelukken, 
hun leer blijvend te doen wortelen. De Moham- 
medaansche propaganda behield vrij algemeen 
de overhand en het was slechts op de Oeliasers, 
dat het Christendom zegevierde.

Op Temate, waar de Portugees in Soeltan 
Hairoen een trouw vazal, maar tevens een goed 
Mosb'm vond, een man ook, die binnen de gren
zen der hem gelaten bevoegdheden op zijn 
stuk wist to staan, kwam het tusschen hem 
en den overheerscher meer dan eens tot een con
flict, zoowel door het streven naar gebiedsuit
breiding als door den geloofsijver van beide 
partijen. Hairoen, die het had moeten aan zien, 
dat de Portugeezen op Hitoe, zijn gebied, een 
fort bouwden, 1569, en die zich in menige 
vernedering gelaten had geschikt, viel eindelijk 
aan den haat der Jezuïeten ten offer; de gou- 

* vemeur’De Mesquita deed hem in 1570 uit 
den weg ruimen. Maar hiermede was de maat 
dan ook overgeloopen. De oudste zoon van den 
vermoorde,Soeltan Baboellah(Zie aldaar) of Baab 
kwam in opstand, wist ook op Tidore aanhang te 
vinden en Ambon voor zijn zaak te winnen. 
Het geluk was aan zijn zijde. In 1574 moesten 
de Portugeezen hun fort op Tcrnate aan hem 
overgeven, en hot scheen wel, alsof Tcrnate 
zijn weleer overheerschende stelling zou her
winnen.. De vrees, dat het daartoe zou komen, 
deed Tidore met de Portugeezen, die zich op 
Ambon hadden weten te handhaven, gemeeno 
zaak maken. De Soeltan drong er bij hen op 
aan, in zijn rijk een fort te bouwen, zoodat 
het op Temate verloren steunpunt nu op Ti
dore — 1578 — kon verrijzen. Ook Bat jan 
had uit naijver tegen Tcrnate partij gekozen.

Wat niet beletten kon, dat Baab aan zijn 
gebied bij voortduring meer uitbreiding gaf 
en zich eerlang heer der 72 eilanden noemde. 
Hij liet aanspraken gelden op een deel van 
Mindanao, op de meeste der eigenlijke Moluk
ken, op een deel der Ambongroep en de Pa- 
poesehe eilanden, op het N.O. en O.-kustgebied 

. van Celebes en op nabijgelegen eilanden, ja 
. zelfs op Bima. Toen hij omstreeks 1584 

leed, mocht hij de oogen sluiten in de over
tuiging, dat hij den Portugees zoowel in staat
kundig als in godsdienstig opzicht enorm veel 
afbreuk had gedaan. Alleen op Tidore en Am
bon was deze nog niet verdreven, maar van 
diens machtige positie van voorheen was weinig

Van Nccks vloot onder Van Waerwijck voor 
Hitoe-Lama, waar de onzen goed werden ont
vangen, wijl men van hen bijstand tegen do 
Portugeezen verwachtte. Maar Van Waer
wijck wilde er niet aan; hij was gekomen om 
specerijen, niet om te vechten, en daar hij op 
Hitoe geen lading kon krijgen, verzeilde hij 
naar Ternate, terwijl hij eenige schepen onder 
Van Heemskerk naar Banda zond. Ook op 
Ternate wees Van Wacrwyck een verzoek om 
hulp tegen de Portugeezen van de hand. Hij 
liet er echter eenig personeel achter, om lading 
voor een volgend bezoek bijeen te brengen. Op 
Banda handelde Van Heemskerk op gelijke wijze.

Het volgende jaar kwam een vloot onder 
Steven van der Hagen voor Hitoe. Nu werd 
aan de uitnoodiging tot hulp wel gevolg ge
geven. De veste der Portugeezen op Leitimor 
werd belegerd, maar niet genomen, doch men 
kreeg vergunning er zelf een fort te bouwen, 
en zoo verrees de eerste Nederlandsche sterkte 
in den Archipel, Fort van Verre geheeten. 
Van Hitoe stevende Van der Hagen naar Banda, 
waar de achtergelaten landgenooten het hard 
te verantwoorden hadden van de naijverige 
Javaansche handelaren. Zij worden door Van 
der Hagen ontzet, maar scheepten zich het vol
gende jaar op de vloot van Van Heemskerk 
in, wijl er een sterke Portugeesche scheeps
macht onder De Mcndoza op komst was, om 
de Hollanders te verjagen en te tuchtigen wio 
hen hadden begunstigd. Hitoe moest het ontgel
den en werd op bloedige wijze in volledige onder
werping gebracht. De vier hoofden redden 
zich naar Hoeamawal, de kapitan — creatie van 
do Portugeezen — ging hulp zoeken bij de Hol
landers op Banda, wijl daar een vloot der onzen 
heette te zijn. Hij vond haar niet, doch inmid
dels had men op Hoeamawal gelegenheid ge
had, op een Hollandseh schip gezanten naar 
Bantam af te vaardigen, om daar den smarte
lijk verwachten bijstand in te roepen. Zij kwa
men er in het begin .van 1605 aan en keerden 
met een vloot onder Van der Hagen naar hun 
land terug. Deze verscheen omstreeks een maand 
later voor het Portugeesche fort op Leitimor. 
Daar dit er niet op gebouwd was, om een aan
val met Europeesche strijdmiddelen hot hoofd 
te bieden, besloot de gouverneur te capitu- 
Jcoron 23 Februari — zoodat wij zonder 
offers meester werden niet slechts van het fort, 
maar ook van allo Portugeesche bezittingen 
op Ambon en onderhoorigheden. Als gouverneur 
werd Frederik Houtman aangewezen, die de 
hem uiteraard geheel vreemde en moeilijko 
taak, om nu orde op de zaken te stellen, met 
veel beleid zou vervullen. Aanstonds nadat 
de vloot het anker had gelicht, liet hij de hoof
den oproepen tot het afleggen van den eed van 
trouw, waarna de volgende regelingen werden 
getroffen. Al wat te voren Portugeesch bezit

over-
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was geweest, zou voortaan Hollandsch zijn. 
Onze bondgonoot, de Sooltan van Tornate, 

in dat van Coram mot hot

Wol was deze onderneming niet met het ge- 
hoopto govolg bokroond, maar zij had toch 
den Soeltan met groot ontzag voor do onzen 
vervuld. Van Nock was daarop vertrokken, 
andoro schepen waren nu en dan gekomen, 
totdat in hot gedenkwaardige jaar 1605 Steven 
van der Hagen, na de Portugeezen van Ambon 
te hebben verjaagd, aan zijn onderbevelhebber 
Sebastiaensz opdroeg, om het werk in het Noor
den voort te zetten. Aldus geschiedde het ook, 
maar niet dan nadat de verovering van het vij
andelijk fort grooto offers had gekost. De Por
tugeezen namen do wijk naar Manilla en waren 
nu uit de Molukken verdreven. Edoch het ver
zuim om op geen der eilanden een flinke be
zetting achter te laten, een maatregel door den 
Soeltan van Ternate met klem aanbevolen, 
wreekte zich spoedig genoeg. De Tidoreezen 
deelden den Spanjaarden mede, dat zij ge
makkelijk spel zouden hobben, en weldra kwam 
er van de Philippijnen een geduchte vloot 
onder Pedro Acuna, om in de eerste plaats 
Ternate te tuchtigen. Tidore viel hun al dade
lijk in handen; het werd niet aan de Portugee
zen teruggegeven, maar door de veroveraars 
voor zichzelven behouden. Op Ternate vestig
den zij zich te Gamoelama, de voormalige 
sterkte der Portugeezen, daarna de residentie 
van den Soeltan, die zich naar Djilolo redde. 
Hij liet zich echter overhalen, om naar zijn 
land terug te keeren, en werd daarop als ge
vangene naar Manilla gezonden. Deze woord
breuk is den Spanjaarden niet voordeelig ge
weest, want de bevolking toonde zich van toe
nadering afkeerig en ’s vorsten zoon, die op 
Djilolo achtergelaten en zoo den dans ont
sprongen was, had aanhang genoeg, om met 
behulp der Nederlanders zijn erfdeel te herwin
nen. Hoewel een knaap nog, had men Moda- 
far dadelijk na de arrestatie zijns vaders als 
koning uitgeroepen en een groote naar Bantam 
gezonden, om onzen bijstand te verzoeken.

Reeds was men daar omtrent het gobeurde 
ingclicht en Matelieff, die met zijn vloot Ma- 
laka had geteisterd, stevende nu naar Ambon, 
waar hij nader omtrent den toestand werd 
ingelicht. In Mei 1607 kwam hij voor Makian, 
waar hij zich met Modafar in verbinding kon 
stellen en het besluit nam, eerst Tidore aan te 
vallen. Hierop moest echter worden torugge- 
komen, zoodat nu gehandeld werd overeen
komstig den wensch der Ternatanen, d. w. z. 
er word op Ternate een fort gebouwd, onder 
welks rook Modafar zich beloofde te vestigen; 
do Spanjaarden kon men dan in hun sterkte 
desnoods ongemoeid laten zitten, wijl er van 
hen dan niet moor te vreezon viel. Aldus ge- 
schicddo hot ook. Op een afstand van drie uren 
gaans van Gamoelama verrees een Nederland - 
scho versterking, Malajoe, waaromheen zich 
de teruggekeerde bovolking nederzette. Nadat 
hot fort voltooid was en een bezetting van slechts 
45 man gekregen had, vortrok Matelieff. Zoo- 
als wel to voorzien was geweest, hadden do 
Spanjaarden alleen daarop gowacht, om de 
onzen uit hun sterkte to werpon. Evenwel de 
aanval word af geslagen en toon het bericht 
van den desniettomin hachelijken toestand der 
onzen Bantam boreikto, zag men zich gelukkig 
al spoedig in staat hulp te zenden. Van Oaer- 
den kwam namelyk kort daarop met eon vloot

i
bleef gehandhaafd 
schiereiland Hooamawal on van do eilanden 
Manipa, Kelang on Boeroo-amblao*>. Hitoo zou 
eveneens als bondgenootschappelijk gebied wor
den aangomerkt, doch Lcitimor, de Oeliasers 
en de niet-Mohammedaanscho bevolking van 
Ceram kwamen onder direct bestuur van do 
Compagnie. Dank zij dozen gematigden rege
lingen wist Houtman zich de medowerking der 
hoofden van Hitoo en der Ternataansche stad-

!
-

houders van Hocamawal te verzekeren en is 
het Nederlandsch gezag van die zijde dan ook 
een reeks van jaren steun ten deel gevallen. 
Overigens werd bepaald, dat, gelijk trouwens 
van ouds gebruik was, koelies en gewapende 
prauwen — kora-kora — op aanvraag ter be
schikking van den gouverneur moesten worden 
gesteld; dat kruidnagelen en ook levensmidde
len tegen betaling behoorden te worden ge
leverd ; dat ieders godsdienst zou worden ge
ëerbiedigd en de landsinzettingen gehandhaafd 
bleven; en eindelijk, dat de hoofden de^rust 
en orde zouden bewaren. Later zou de Compag
nie nog de benoemingen der hoofden aan zich 
trekken. Reeds veel eerder echter ging men, met 
name Houtman, er toe over jaarlijks inspectie
tochten te maken naar de verschillende eilanden. 
Dit was ook niets nieuws, maar deze zg. hongi 
tochten, die aanvankelijk een politioneel ka
rakter droegen, werden nu dienstbaar gemaakt 
aan het controleercn van de richtigo naleving 
van het monopolie, d. w. z. aan het meedoogen- 
loos keeren van alle inbreuken daarop.

De verhouding, waarin zich de Hitoeëezen 
zagen geplaatst, verschilde niet wezenlijk van 
die der rechtstreeks bestuurde onderdanen der 
Compagnie. Maar terwijl er in het direct be
stuurd gebied slechts dorpshoofden waren, 
bleef op Hitoc do oude regoeringsvorm gehand
haafd, d. w. z. do vier hoofden alsmede den 
kapilan liet men in functie.

Ook met Ternataanscho gebieden in do Am- 
bongroep werden al spoedig tractaten gesloten, 
welke natuurlijk allereerst de leveringen moes
ten verzekeren en overigens bepalingen bevatten 
omtrent het wederzijds verlcenen van hulp, 
de vrijheid van godsdienst en hot uitleveren 
van vluchtelingen. Later is men de Ternataan- 
sche stadhouders als ondergeschikten gaan be
handelen, wat met steeds scherper wordondo 
conflicten over bet monopolie kwaad bloed heeft 
gezet. Do eerste jaren bleef do verstandhouding 
echter goed, ten deelc ook, wijl de bevolking 
bevreesd was de Portugeezen, die op Leitimor 
nog altijd aan hang hadden, te zien terugkeo- 
ren. Daarbij traden Houtman on zijn opvolgers, 
vooral gouverneur Van Speldt, in het algemeen 
met beleid op. Dat Houtman het vertrouwen 
heeft weten to winnen, blijkt o. m. hieruit, dat 
hij, in 1625 ropatrieerondo, cenige jongelieden 
lor opleiding naar Nederland kon medenomon

In de eigenlijke Molukken had zicli inmiddels 
het volgende voorgedaan. Van Neck was in 
1 GO 1 voor Ternate gekomen en daar verwol- 
komd door den Soeltan en vier van do zes Hol
landers, dio Van Wacrwyck er in 1509 had 
achtergelaten. De verhouding, uitnemend reeds, 

nog beter op geworden, toon Van Neck 
do Portugeezen op Tidoro was gaan aantasten.
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handel had gedreven, maar waarvan men het 
monopolie begeerde.

Do vloot, onder admiraal Vcrhoeff, kwam 
in het begin van 1609 voor Neira, waar zich 
reeds eenige schepen bevonden. Do ongowoon 
sterke macht boezemde den Bandaneozen vrees 
in. Een oude profetie, wilde dat er eenmaal 
schepen uit verre landen zouden komen, be
mand met blanke, geheel gokleedo menseken, 
die de eilanden zouden veroveren. Besloten 
voor hun vrijheid te kampen, zonden zij vrou
wen en kinderen het land in, versterkten hun 
negorijen en bewaakten in Neira de Hollandsche 
loge. Verhocff wilde eerst trachten door over
reding zijn doel te bereiken en bepaalde zich 
er toe, een Engelscken koopvaarder, die zich 
met de zaken bemoeide, tot vertrek te dwingen. 
Daarop verzeilde hij naar Lontoir, waar met 
alle Bandasche hoofden een bespreking gevoerd 
en het voornemen, om op Neira een fort te 
bouwen, kenbaar gemaakt werd. Hoewel dit 
blijkbaar een slechten indruk maakte, volgde 
geen protest en kwam men zelfs na eenige da
gen tot overeenstemming. Den 25cn April 
namen de werkzaamheden een aanvang, om 
ruim een maand later op een andere plaats, 
welke gunstiger was gebleken, te worden voort
gezet. Ze werden niet belemmerd, maar dat 
er bij de bevolking wrevel bestond, bleek uit 
het verlaten der negorij en het mijden van alle 
aanrakingen. Den 22en Mei echter gaf men den 
wensch te kennen, andermaal over de zaak 
en over het begeerde monopolie te onderhan
delen. Verhocff stemde toe, verscheen met 
groot gevolg, doch met achterlating, op ver
zoek, van zijn gewapend geleide, te bestemder 
plaats en werd er met 45 der zijnen, w. o. tal 
van scheepsbevelhebbers, afgemaakt.

De toestand der onzen was nu bedenkelijk, 
doch men wist zich te redden. Een nieuwe ad
miraal word benoemd, een nieuwe scheepsraad 
gevormd. De bouw van het fort, Nassau ge
noemd, vond voortgang on een commies, Do 
Bitter, zag zich tot Gouverneur aangesteld. 
Hij maakte het niet lang, viel spoedig in een 
der gevechten, welke op den overval volgden 
en den onzen over het geheel weinig voordeel 
brachten. Maar daar men mot de schepen allen 
toevoer van levensmiddelen afsloot, moesten 
de Bandancezen al spoedig den vrede aanbie
den. Hiertoe kwam het in Augustus op voor
waarde, dat alle specerijen ons werden afge
staan, dat niemand zich op Neira vestigde zon
der onze toestemming en dat alle vreemde 
schepen voor ons fort ten anker zouden komen.

Het is duidelijk, dat in dit verdrag de kiem 
van verzet besloten Jag, want wel ontvingen 
de Bandancezen geld voor hun noten en foe
lie, maar niet zooveel, dat zij den handelaren, 
die hun rijst en andere behoeften leverden, 
een winst konden verzekeren zoo groot, dat 
deze daarin vergoeding vonden voor het der
ven der voordooien, welke hun de Bandaneescho 
ladingen elders opbrachten; immers noten en 
foelie mochten dien kooplieden niet langer 
worden verkocht. Te voren kon aangevoerde 
rijst zelfs met verlies aan den Bandanees wor
den verkoeht, wijl men met het Bandasche 
product toch wel zijn rekening maakte. Nu 
dat uit zijn, tenzij men heimelijk verhandelde, 
wat openlijk niet meer mocht. Smokkelhandel

uit het vaderland en wendde aanstonds den 
steven naar Ternate. Zijn optreden was niet 
gelukkig, herhaalde pogingen, om de Spanjaar
den te verdrijven, mislukten en eindelijk be
sloot Van Oaerdcn gevolg te geven aan den 
raad, om op Makian een sterkte aan te leggen, 
in welke onderneming hij na een verwoeden strijd 
legen de Tidorcczen gelukkig mocht slagen. 
Kort daarop werd Van Caerden echter met 
zijn schip door de Spanjaarden gevangen ge
maakt. De zaken zouden nu zeker nog minder 
fortuinlijk zijn gegaan, ware er niet reeds in 
het volgende jaar — 1609 — versterking ge
komen onder Wittert, onderbevelhebber van 
admiraal Verhocff. Wittert dan verbeterde het 
fort Malajoe, herdoopte het in Oranje en richtte 
op het eiland Motir een versterking op, waarna 
hij naar Manilla zeilde en Verhoeffs vervanger, 
’t Hoen, zijn werk voort zette. Deze bouwde 
op Temato een groote vesting, Willemstad ge
noemd, veroverde daarna ’s vijands sterkte op 
Batjan, bezette Tidore en wist de uitlevering 
van Van Oaerden te verkrijgen, die nu tot 
gouverneur vaif de Molukken werd aangesteld, 
echter al spoedig weder in handen der Span
jaarden viel. Op onze positie had dit geen na- 
deeligen invloed; die mocht reeds gunstig hec- 
ten, want behoudens op Tidore, te Gamoelama 
en op eenige minder beteckenende punten op 
Djilolo, waren de onzen in de eigenlijke Moluk
ken den toestand meester.

Het bestuur hier berustte bij den gouverneur, 
die werd bijgestaan door een raad, welken hij 
hooren moest en waarbij de beslissing berustte, 
terwijl de uitvoering der besluiten aan den gou
verneur was. Dat de practijk al heel spoedig 
den raad aan hem ondergeschikt heeft gemaakt, 
laat zich licht bevroeden, ’s Gouverneurs rech-

i

terhand was de opperkoopman, die de handels
belangen bestierde; de krijgszaken waren aan 
een hopman toevertrouwd. Aan den raad, die 
aanvankelijk ook met de rechtsbedoeling was 
belast, was een fiscaal toegevoegd. Buiten de 
residentie werd op de eilanden aan de zaken 
leiding gegeven door een koopman en voor de 
militaire aangelegenheden door een onder
kopman. Van besturen was geen sprake. Men 
liet de inlandsche -hoofden hun gang gaan,
eischte slechts, dat zij het hunne deden in zake 
het afleveren der nagelen. Juist deze onthou
ding van bemoeienis met de aangelegenheden 
des volks voorkwam, dat het den onzen ging 
als voor hen den Portugees, die zich door het 
opdringen van zijn geloof en zijn streven, om 
de Iandsgrooten tot ondergeschikten te maken, 
moeilijkheden op den hals had gehaald, waar
onder zijn handelsbelangen wel moesten Jijden.

Het uitzicht op een vrede dan wel een wapen
stilstand met Spanje deed er in Holland op 
bedacht zijn, om zich, alvorens het zoover kwam, 
in Indië zoo sterk mogelijk te maken, opdat 
een regeling op den voet van den status quo 
voor ons inderdaad voordeelig mocht zijn. 
Vandaar het besluit, om een machtige vloot 
naar de Groote Oost te zenden en er een geduchte 
sterkte tc bouwen. Een der Banda-eilanden, 
kwam voor dit doel wel het eerst in aanmer- 
king, want die groep te beheerschen, beteekende 
het zich verzekeren van de zoo kostelijke mus
kaatnoten en foelie, producten, waarin men tot 
dusverre een vreedzamen

1
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moest dus volgen; moest, omdat Banda zelf 
geen voedingsmiddelen voor zijn dichte bevol
king oploverdo. En daar de Compagnie geen 
zwaardor vergrijp kende dan hot schonden van 
haar monopolie, zoo was er voor haar slechts 
keuze tusschon het in vollcdigo onderwerping 
brengen der bevolking of „het gespuis” uit 
te rooien, -

Maar zoo min hot nooit volprezen voorge
slacht vrijwillig den rug heeft gekromd onder 
den Spaanschcn dwang, zoomin toondo do fioro 
Bandanees den zijnen te willen buigen voor 
het door hebzucht geleide geweld der „Edele 
Compagnie”.

Het zou te ver voeren, wilden wij hier den 
heldenstrijd der eilandbewoners, door Ooen 
„de haentjes” van Indië genoemd, naar eisch 
belichten. Reynst, die in 1615 met 900 man 
op het kleine Ai landde, zag zich na aanvanke
lijk succes enkele dagen later in zee geworpen 
met een verlies van een vierde zijner sterkte. 
Beter slaagde het volgende jaar een scheeps
macht onder Lam; Ai kwam er onder, een fort 
verrees, de toestand van slavernij was er! Maar 
Neira stak het hoofd op, op Lontoir versterkte 
men zich, won de Portugeesche invloed. Het 
begon er voor de onzen kwaad uit te zien, 
niet het minst, wijl er met de Engelschen in 
het Westen ernstig rekening viel te houden. 
Toen kwam het „monsterverbond” in 1621 
tot stand en schonk Coen bij hevige ergernis 
de zoo gewaardeerde gelegenheid met Banda 
af te handelen.

In het voorjaar van 1621 richtte hij zich 
tegen Lontoir, het grootste en dichtst bevolkte 
eiland. De negorij van dien naam viel, maar 
de onderwerping volgde niet dadelijk. De be
volking van Roen en Rosengain ging hierin 
voor, die van Lontoir kon er kwalijk toe be
sluiten. Toen gebood Ooen, dat zij zich aan het 
strand zou vestigen. Een klein deel zwichtte, 
een ander zocht een goed heenkomen naar 
de naburige eilanden, om er eerlang in zee
roof een nieuw bestaan te vindon. De meesten 
weken echter naar het gebergte, werden er 
vervolgd en afgemaakt of stierven er door 
gebrek en ellende. Ook heeft Ooen er honderden 
naar Batavia en bijna even zooveel naar Ambon 
opgezonden. Lontoir, dat schijnt bij hem te 
hebben vastgestaan, moest ontvolkt worden 
en voor zooveel dit niet dadelijk is gelukt, 
hebben kruisprauwen in de volgende jaren het 
werk voltooid, jacht, makende op de ongeluk
kiger), die zicli op gevaar van onthalsd of ge
hangen te worden, naar elders trachtten to redden.

Aldus het einde van een fier, vrijheidslievend 
volk, dat zijn gelukkig bestaan zag opgeofferd 
aan de niets ontziende bcgecrigheid eoner han- 
delsvoreoniging. „Do eylanden van Banda on 
de Moluques is hot principale wit, wannaor 
wij schioton. Wij kunnen U E niets gewisser 
ordonneren dan alleenlyck op ’t hoochste 
recommanderen de eylanden dacr do naeghelon 
motto nooten ondo foelie groeyen desclve 
soeckondo mot tractaet ofte mot geweld aan 
de Comp te verbinden. Oock op elck land een 
klein fortrcs opwerpendo en met cenich krychs- 
volck besettende.”

De bevolen van HH. XVII waren wel met 
stiptheid uitgovoerd 1

Ook op het Ternataanseh-Ambonseh gebied

werd daarnaar gehandeld, echtor op andere 
wijze. Banda had geweld gcëischt, hier zocht 
Ooen het dool met diplomatieke middelen te 
bereiken. Jaren achtereen was allos naar wensch 
gegaan, hadden zich do Ternataansche stad
houders op Hoeamawal en de bondgenooten 
op Hitoe aan de overeenkomsten gehouden 
Zelfs waren de Engelschen in 161.1 van Ambon, 
waar ze zich hadden gevestigd, naar Kambello 
op Hoeamawal verdreven, om, toen zich daar de 
eerste teekenen van ontevredenheid over het 
nagelenmonopolie openbaarden, door G.G. Reynst 
tot heengaan te worden gedwongen. Maar met 
de Javanen en Makasaren ging dit niet zoo 
gemakkelijk en erger werd nog de sluikhandel, 
toen in 1620 zekere Hidajat als stadhouder van 
Hoeamawal optrad en er weldra, ook door zijn 
fanatiek drijven, een grooten invloed verkreeg, 
zelfs op de onzen.

Zoo was de toestand, toen Ooen van Banda 
op Ambon verscheen en er do zaken in handen 
nam. Hij herstelde ons prestige, maar kon den 
smokkelhandel niet keeren. Hidajat overleed 
in 1624 en werd opgevolgd door Leliato, zonder 
dat dit eenige verbetering bracht, waarom 
men besloot, op Hoeamawal tot het uitroeien 
der nagelboomen over te gaan. Toen er in 1625 
een vloot onder L’Hcrmite kwam, begon de 
massa-vernieling, echter niet zoo afdoende, of 
in het ontoegankelijke binnenland bleven nog 
wel zooveel boomen over, dat aan inlandsche 
handelaren kon worden geleverd. En zoo dit 
nu en dan on mogelijk bleek, liet men liever 
do vrucht verrotten dan haar af te staan aan 
de gehate Compagnie, die, om aan de noodige 
hoeveolhoid to komen, in het direct bestuurd 
gebied op groote schaal deed aanplanten. Zoo 
op Honimowa en Noesalaoct op last van Van 
Speult, zoo een bevel in 1627 van Van Zeist, 
dat alle mannelijke ingezetenen 10 boomen 
zouden aan planten. De ontevredenheid nam 
hand over hand toe, terwijl er ook ongenoegen 
ontstond over het niet erkennen van waro 
of vermeende aanspraken dor Ternatanen op 
eenige negorijen. In 1628 kwam het zelfs tot 
feitelijkheden op Hoeamawal, waar de Compa- 
gnio haar agenten to Kambello en Loehoe moest 
terugroepen.

Op Tcrnato zelf kwam toentertijd een ver
want van den voor vele jaren naar Manilla 
verbannen Sooltan. De Spanjaarden meenden 
hun zaak te dienen door dien prins, Hamza 
geheeton, naar Gamoelama te zonden, wijl 
hij in hun leer was opgovoed en zich als hun 
bijzonder toegedaan voordeed. Deze Hamza 
was echtor eon zeer sluw man, die geenszins 
hot belang der Spanjaarden beoogde, doch al
leen het zijno en die hot daarom dienstig achtte, 
bij do onzen aansluiting te zoekon./Toen nu /£"“ / ' • '(]} 
Soeltan Modafar ziek werd, trok Hamza van 
Gamoelama naar Mclajoc, om er zich bij diens 
dood tot opvolger van Modafar te laten uit- 
roepon. Dit zonder voorkennis der onzen, wier 
medewerking hij nochtans inriep, belovende 
hun wedorkeorig in allos tor willo to zullon zijn.
Ten bewijze daarvan zond hij zijn bvoeder Ali 
als vlootvoogd naar het Ambonsck gebied, 
om or alles in het roine to brengen on Leliato 
zoo noodig door een arnlor, Loehoe, to 
vangen. Ali deed wat hem was opgedragen, 
maar bleek al spoedig tegen dc intriguos,
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to en Loehoe gearresteerd moesten worden. 
Toen men hen in banden bad, werd laatstge- 
noemde door Hamza weder losgelaten, terwijl 
gene aan de Compagnie uitgeleverd en te Ba
tavia terechtgesteld werd. Beiden waren slechts - 
Hamza’s werktuigen en het was alleen om de 
Compagnie te believen, dat Hamza een hunner 

haar ten offer bracht. Er kwam nu met 
Ternate’s vorst een nieuw verdrag tot stand, 
waarbij deze zijn betwiste rechten op eenigo, 
Hitoesche negorijen erkend zag en hem een 
jaargeld werd toegelegd, mits hij aan de Com
pagnie de levering van alle nagelen verzekerde. 
Van Diemen keerde naar Batavia terug, Hamza 
ging via Victoria naar Hoeamawal, waar hij 
wel vier nieuwe hoofden aanstelde, maar Loehoe 
ongestoord zijn gang liet gaan, zoodat de toe
stand feitelijk dezelfde bleef.

Ook op Hitoe bleef het onrustig en werd 
door de onzen met weinig voordeel gewerkt. 
Zelfs kwam er in 1642 voor Kakiali versterking 
van Makasser. Maar het volgende jaar kwam 
Loehoe in onderwerping evenals het hoofd van 
Kambello. De eerste legde in fort Victoria 
brieven van Soeltan Hamza over, waaruit 
overtuigend bleek, dat deze steeds heimelijk 
tot opstand had aangezet.

Daar nu door Loeüoe’s overkomen op Hooa- 
mawal rust was ingetreden, konden allo krach
ten tegen Hitoe worden aangewend. Maar ge
luk had men daarbij niet, de vijand trad 
met grooto energie op, zelfs tegen onze ver
sterkingen. De gouverneur Oaen gedroeg zich 
daarbij onoordeelkundig tegen beproefde groo- 
ten, zoodat zich de zaken ernstig lieten aanzien, 
toen Demmer in het najaar van 1642 het be
wind overnam. Deze zocht door blokkade van 
de kust den vijand afbreuk te doen en weldra 
was deze dan ook gedwongen, op het zenden van 
versterking bij Makasser aan te dringen. Doch 
ook Demmer zag zijn macht vermeerderen, 
daar Oaen als Commissaris der drie landvoog
dijen in het begin van 1643 met troepen terug
keerde. Toen begon een stelselmatige verwoes
ting van het land en krachtige actie tegen Ka
kiali en zijn Makassaarsche en Boetoengsche 
bondgenooten, waarbij Loehoe kranig in do 
gelederen der onzen streed. Er worden voordoe 
len bevochten, maar Kakiali wist een aanval 
op zijn veste Wawani met zware verliezen 
voor de onzen af te wijzen, zoodat voorshands 
van verdere actie werd afgezien. Toen volgde 
een dier daden, welke slechts als verfoeilijk 
kunnen worden veroordeeld. Loehoe werd aan 
den wraaklust van zijn beer ten offer gebracht, 
ondanks de diensten ons bewezen. Hij en mot 
hom zijn moeder, zuster, echtgenoote en broe
der werden in het kasteel Victoria onthoofd, 
andere grooten deelden hetzelfde lot. Als stede
houder van Hamza trad nu op Madjira.

Van Kakiali, die uit gebrek Wawani bad 
moeten ontruimen, ontsloeg men zich in het 
najaar van 1643 door tusschenkomst van een 
sluipmoordenaar, een Spanjaard. Na dit feit 
keerde Caen naar Batavia terug, Demmer 
ging naar Hitoe, waar hij het besluit uitvaar
digde, dat bet aloude bestuur van do vier hoof
den had opgehouden en dat er voor Kakiali 
geen nieuwe kapitan zou worden benoemd. 
Voortaan zouden er alleen do dorpshoofden 
als tusschenpersonen gelden. Dit besluit bracht

Hamza zelf de draden spon, niet opgewas-van
sen. Loehoe trad inderdaad op, maar Leliato 
trad niet af en beiden zorgden er voor, dat Ali 
door zijn volk werd verlaten, zoodat hij in 
arren moede naar Boetoeng vertrok, waar hij 
in 1631 den dood vond, naar men wil door ver
gift, dat hem de vorst van Goa bad laten toe
dienen.

Op Hitoe was het intusschen bij smokkelen 
gebleven, verzet bad nog niet plaats gevonden. 
Het zou anders worden, nadat de ons bevriende 
kapitan in 1630 overleden was. Toen bleek, 
wat reeds lang was vermoed, namelijk dat de 
inlandsche overheden op Hitoe en die op Hoea
mawal zelf sterk betrokken waren bij den 
sluikhandel en bovendien, dat door hen geheuld 
werd met den Soeltan van Goa, die het mono
polie der Compagnie niet minder dan zij ver- 
wenschte. In 1634 kwam het eindelijk tot 
uitbarsting. De nieuw opgetreden gouverneur 
Van den Heuvel, die te voren als zoodanig 
op Ternate was geweest en zijn volkje kende, 
besloot dadelijk tot arrestatie van de beide 
Ternataansche stadhouders van Hoeamawal
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en van Kakiali c.s. op Hitoe, wat ten deele 
gelukte, maar ook ten gevolge had, dat de Hi- 
toeëezen naar het gebergte uitweken en zich, 
door volk van Hoeamawal en van den Terna- 
taanschen gezant Sabada gesteund, te Wawani 
versterkten. Van den Heuvel trachtte zich van 
de stelling meester te maken, maar vergeefs. 
De toestand werd bedenkelijk, toen zich ook 
in bet eigen gebied een neiging tot verzet open
baarde.

Korten tijd later zag Van den Heuvel zich 
vervangen door Van Deutecom, die in gezel
schap van den oud-gouvemeur Gijzeis in het 
begin van 1635 op Ambon kwam; Gijzels in 
kwaliteit van Commissaris der drie Oostersche 
Landvoogdijen. Men begon met het beleg te 
slaan voor Luciëla op Hoeamawal, een onderne
ming, welke Van Deutecom echter moest op
geven, hetgeen onze zaak wel kwaad deed 
en den moed der opstandelingen nog verhoog- 

r de. De toestand werd zoo dreigend, dat de 
G.G. Van Diemen zich in bet voorjaar van 1636 

' zelf aan het hoofd eener krachtige expeditie 
stelde, om Ambon te bevredigen. Hij maakte 
zich van Luciëla meester, kwam daarna in het 
kasteel Victoria terug, waar hij door verzoe
nende gezindheid verder kwaad te bezweren 
wist, en trok toen naar Hitoe. Hier wilde men 
van geen toegeven hooren, zoolang Kakiali, 
die nu van Batavia, waar hem op de pijnbank 
bekentenissen waren afgepersfc, met Van 
Diemen was teruggekeerd, niet de vrjjheid 
had herkregen. Van Diemen schonk hem die, 
verwachtende dat deze daad en de komst van 
een Temataanschen gezant, Sibori, tot het her
stel der rust zouden leiden. Sibori had aanvan
kelijk succes, maar do beide stadhouders ble
ken over sterker aanhang te beschikken, ter
wijl Kakiali, wel verre van onze zaak te dienen, 
vol wraakzucht over het ondergane leed, zich 
nauw verbond met de verzetspartij op Hitoe. 
De toestand werd zoodoende steeds slimmer 
en weder moest de landvoogd, begin J638, 
in persoon komen, om te trachten er verbete
ring in te brengen. Ook Soeltan Hamza 

' scheen op Ambon en gaf Van Diemen te ken
nen, dat vóór alles de beide kimelaha’s Lelia-
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hen, die tot dusverre goed gezind waren ge
bleven, tegen de Compagnie in het harnas. 
Onder hen zekere Toelakabessio, die er op ge
rekend had Kakiali te zullen vervangen. Hij week 
met zijn aanhang uit naar Kapaha, sedert don 
val van Wnwani het brandpunt van het verzet.

In April 1644 deed Dommer con vergeefsche 
poging, het te veroveren, waarna men, om met 
Valentijn te spreken, „het vossonvel nog eens 
aantrok, dewijl er met do leeuwenhuid niet veel 
te doen viel.” Doch ook dit baatte niet bijster 
en het duurde nog tot medio 1644 voor en aleer 
Kapaha bij verrassing ons in handen viel. Toe- 
lakabessie moest kort daarop het verzet op
geven, kwam in onderwerping en werd op last 
van Demmer gedood.

Aldus was ook Hitoo onder do knie gebracht; 
het zou verder geen ernstige poging meer doen, 
om het juk af te werpen.

Enkele maanden na den val van Kapaha 
trad Arnold do Vlamingh als vervanger van 
Demmer op. Beiden gingen een rondreis maken, 
om den dienst over te geven, bij welke gelegen
heid de bewoners van Amblaoo werden aange
maand, om die van een negorij op Boeroe te 
gaan tuchtigen als straf voor het onderhouden 
van handclsbetrekkingcn met Makassaren en 
andere vreemdelingen. Ter aanmoediging wer
den premiën toegezegd voor ingcleverde kop
pen en het drievoud ervan voor gevangenen, 
die natuurlijk als slaven werden weggevoerd. 
Bovendien uitroeiing in hot groot van nagel- 
boomen, zoodat de lust tot het drijven van on- 
geoorloofden handel den Boeroeëezen benomen 
werd

stelde zich weldra geheel aan de zijde van de 
krachtigste dor partijen, van de Compagnie 
dus.- Hij stond haar allo heidensche en Chris- 
ten-negorijen op Ceram af, gebood, dat alle 
Tematanen — de stadhouder alleen uitgezon
derd — Ambon zouden ontruimen en decre
teerde, dat de schulden zijner voorgangers 
aan de Compagnie betaald moesten worden 
uit do Ambonscho tollen. Deze maatregelen 
brachten de grooten tot verzet. Mandarsjah 
zag zich gedwongen in fort Oranje de wijk te 
nemen, terwijl een zijner broeders, Manilla, 
tot Soeltan werd verkozen en zich met zijn 
aanhang op Djilolo vestigde. Het geheele rijk, 
op Ambon na, viel Mandarsjah af.

Onder deze omstandigheden was snel en 
krachtig ingrijpen geboden. Een sterke vloot 
werd te Batavia uitgerust, De Vlamingh als 
opperbevelhebber en superintendent der drie 
landvoogdijen met de leiding der zaak belast. 
In het voorjaar 1651 bevond hij zich in het Ter- 
nataansche gebied en reeds zijn verschijning 
was voldoende, om velen te doen buigen .Maar 
prins Saïdi, do laksamana, behoorde niet tot 
hen en had zich op Djilolo in een bergstelling 
versterkt. Alvorens hem hier aan te tasten, 
maakte De Vlamingh zich meester van Makian, 
om van daar met spoed naar Ambon te ver
trekken, wijl Madjira op Hoeamawal in opstand 
zou zijn gekomen en men ook voor onrust 
onder de Christenen van Leitimor vreesde; 
de Ambonees Jan Pays, een Ohristenleeraar, 
die zijn opleiding in Holland bad genoten, 
zou het met Madjira eens zijn. Toen De Vla
mingh in de tweedo helft van April op Ambon 
kwam, was het overal reeds tot daden gekomen. 
Hot eerste werk was wol, uit den opstand voor 
het monopolie munt te slaan door het vernie
len van nagelen- en ooftboomen op Hitoe, op 
Manipa, op Hoeamawal, op Banda zelfs. Dit 
bracht er met andore daden van gestrengheid 
den schrik in, zóó dat Mandarsjah voor het 
jaar ten einde was tegen een jaargeld vergun
ning gaf, dat het vernielingswerk overal in zijn 
rijk werd volbracht, en er verder in toestemde, 
dat zijn stadhouder voor goed van Ambon 
verdween, zoodat dat gebied nu geheel aan 
de Compagnie toeviel. Daarna werd de strijd 
tegen Saïdi en Madjira aangebonden; ook de 
eerste bevond zich toen op Hitoe, waar de op
standelingen zich te Lokki hadden versterkt. 
Aanval noch beleg leverden voorloopig resultaat 
op en het duurdo tot in de tweede helft des 
jaars alvorens de leiders van het verzet, na 
meermalen gevoelige verliezen te hebben ge
leden, naar Manipa uitweken, vanwaar Madjira 
naar Makasser vertrok, om er hulp te zoeken. 
Hoeamawal was nu tot rust gebracht, maar 
ook zoo goed als ontvolkt; op Hitoe werd door 
vreesclijke straffen hot kwaad, den onzen aan
gedaan, gewroken.

Op Ternate had intusschon do onbeduidende 
Manilla fiasco gemaakt en was hij vervangon 
door zijn broeder Kalamata. Om het verzet 
op Djilolo, worwaarts Saïdi zijn heil had go- 
zocht, te breken, achtte De Vlamingh het allor- 
eorst noodig do Soela-groep, vanwaar do mui
telingen levensmiddelen betrokken, te vermees
teren. Dit gelukte reeds kort na zijn komst; 
een goed deel der schuldigo hoofden word naar 
Ambon gevoerd en daar gevonnisd. Toon kwam
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Weldra zag Do Vlamingh zich genoodzaakt, 
om aan Madjira voor te stellen, de extirpatie 
meer algemeen toe te passen. Er kwamen te 
veel nagelen in, de markt dreigde overstelpt 
en dus bedorven te zullen worden. Maar men 
gaf Hem te kennen, dat zulks tegen de con
tracten indruischte en dat, zoo al de Compagnie 
bevreesd was voor een te veel, do producent 
er niet mee verlegen zat. De Vlamingh begreep 
te ver te zijn gegaan en berustte; do gelegen
heid, om tot zijn doel te geraken, zou zich 
te goeder tijd toch alevel opdoen. Vooreerst had 
een andere zaak zijn aandacht: het uitroeien 
van het zeerooversnest Rarakit, toevluchtsoord 
van uit hun land gevluchte Bandaneozon, die 
zich in vereeniging met Papoea’s beijverden, 
de Hollanders zooveel mogelijk afbreuk te doen 
en zich in zeeschuimerij een nieuw . bestaan 
hadden verworven. Rarakit, een waar adelaars
nest, werd in 1649 door De Vlamingh aangetast 
en genomen.

Het volgende jaar dwongen gebeurtenissen 
op Ternate tot ingrijpen. Soeltan Hamza was 
in 1648 overleden en opgevolgd door Man
darsjah, con zoon van Modafar. De jonge vorst 
was in menig opzicht do tegenhanger van don 
krachtigon en diplomatieken Hamza en geens
zins opgewassen tegen de moeilijkheden, welko 
zich aan hot bestuur voordeden. Do aristocra
tie van hot rijk stond belangen voor, waarmedo 
die dor Compagnie to een on male strijd'g waren, 
terwijl do veldwinnende kerstening op Ceram 
den Mohammedanen een doorn in het vlcosch 
was. Een Hamza mocht het gelukt zijn, door 
geven en nemen het evenwicht te bewaren, 
Mandarsjah zag zich daartoe niet in staat en
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naar Makasser to wijken. Do vorst van Djilolo 
viel in De Vlaminglis bandon en werd met do 
zijnen in zee geworpen. Boeroe gaf verder 
zet op, Tidgre even zo o. De Soeltan ontving 
jaargeld, waarvoor hij zich met ijver op de 
nieling zijner nagelboomen toelegde. Alleen op 
eenige eilanden ten Oosten van Ceram, waar 
eertijds Bandaneezen zich een nieuw vaderland 
hadden gezocht, bleef het verzet voortduren, 
totdat na eenige jaren algeheele uitputting 
er een eind aan maakte.

Het monopolie had gezegevierd, de vorston 
waren tot willooze werktuigen gemaakt, do 
bevolking, voor zooverre niet uitgeroeid, was 
tot volslagen dienstbaarheid gebracht. Alleen 
op Ambon en de Oeliasers zouden voortaan 
nagelen, alleen op Banda muskaatnoten wor
den gewonnen. Waar voor een halve eeuw nog 
een gelukkige bevolking leefde, daar zag men 
nu verlaten negorijen of slechts die onder den 
rook onzer vestigingen bewoond. De hoofden 
moesten zich in Victoria nederzetten, de Chris
tenen en Heidenen op Leitimor, de menschen 
van Hoeamawal op Hitoe, do anderen op Ma- 
nipa. Alles om elke poging tot nieuw verzet 
bij voorbaat onmogelijk to maken.

De Vlamingh, een man van hooge plichts- 
opvatting en nimmer wankelenden moed, wars 
van de knoeierijen den öompagmesdienaron 
eigen, had zijn principalen naar beste weten 
en met nimmer verzwakkenden ijver gediend. 
Zoo zijn taak een wreede was geweest, hij had 
slechts de bevelen opgcvolgd van HH. XVIT, 
wien niets meer aan het hart lag dan het wel
zijn van hun beurs.

Nog eenmaal zou, jaren later, lang nadat 
de Spanjaarden, in 1063, Gamoelama hadden 
verlaten, een poging worden gedaan, om den 
vreemdeling, die ellende had gebracht, waar 
te voren voorspoed hcerschte, te verdrijven. 
Het was koning Amsterdam, de in 1675 opge
treden opvolger van Mandarsjah, die door list 
hoopte te bereiken, wat mot de armzalige mid
delen hem gelaten niet mogelijk zou zijn ge
weest. Hij, Sibori, trachtte in 1680 den gou
verneur Padtbrugge op een feestmaal to over
vallen, maar do toeleg werd tijdig doorzién on 
had geen ander gevolg dan dat do Soeltan 
zich al spoedig van zijn aanhang verlaten zag. 
Alleen op Boeroe vond zijn roepstem weerklank, 
maar reeds liet volgende jaar maakten uit 
Batavia gezonden troepen aan het verzot daar 
een einde. Op Te mate zelf viel het vorstelijk 
gezin na korten tijd in onze handen, werd naar 
Batavia gezonden, kreeg er eerlang toestem
ming, om weder naar Ternate terug te koeren; 
de Soeltan werd hersteld, maar als leen vorst 
van do Compagnie, terwijl het Tcrnataanscho 
gebied op de N.O.-kust van Celebes, waai' 
Padtbrugge het verzet had moeten dempen, 
aan het direct bestuurd gebied werd toegevoegd.

Het monopolie der Compagnie is den MoIuJc- 
ken wel noodlottig geweest, echter niet in de 
drie hoofdgroepen op dezelfde wijze noch in 
gelijke mate, In die van Ambon, waar onze 
hoofd vestiging verrees on die daarom do meeste 
aandacht had, ging het met de nagelen als 
met de koffie op Java: dan eens was er, naar 
HH. XVII meenden, te veel van het gewas 
on moest er dus uitgeroeid worden, dan weder 
kwamen strenge bevelen, om aan te planten,

Manipa aan de beurt, daarna Bonoa; deze 
eilandjes werden behandeld naar het recept 
van Ooen. Jan Pays werd in Mei 16^-3 ont
hoofd, zijn lijk gevierendeeld en daarna bij wijze 
van verrassing aan de leden van den landraad 
vertoond; als waarschuwend voorbeeld!

De terugkeer van Saïdi op Djilolo bracht 
daar verdeeldheid, leidde vervolgens tot het 
in onderwerping komen zoowel van Manilla 
als van Kalamata, Saïdi echter ontsnapte naar 
Ambon.

Madjira klopte te Makasser niet vergeefs om 
hulp aan. De vorst had grieven tegen de Com
pagnie en tal van gevluchte lieden van Hitoe 
hadden in zijn land een wijkplaats gevonden. 
Zoo zag Madjira zijn pogen in het begin van 
1653 beloond. Er werd een vloot uitgerust, 
welke na eenig omzwerven op Hoeamawal 
belandde, waar bij Asahoedi een geduchte 
sterkte werd ingericht en Madjira, die bij den 
overtocht van de hoofdmacht was af ge weken, zich 
spoedig daarop met de Makassaren vereenigde.

Ook De Ylamingh was door een toeval van 
de zijnen gescheiden geraakt en na een won- 
derbaarlijken zwerftocht van zes weken onder 
veel ontberingen eindelijk op Ternate aange
land. Eerst in het laatst van het jaar kon hij 
daardoor de onderneming tegen Asahoedi her
vatten. Maar vlot ging het daarmede niet en 
toen ook in het voorjaar van 1654 Saïdi op 
Hoeamawal was aangekomen, werd daar de 
toestand kwaad genoeg. De Soeltan van Ter
nate werd met hulptroepen naar Ambon ont
boden. De Vlamingh zelf vertrok daarop naar 
Batavia, om met versche troepen terug te kee- 
ren. Dadelijk bleek hem, dat de vorsten van 
Ternate en BatiaD—zeer tegen zijn zin dien 
van Boetoeng, een trouwen vriend der Compag
nie, hadden afgezet. De Vlamingh kon het niet 
beteren, moest er zelfs in berusten, toen de man 
kort daarop werd vermoord. Want de toestand 
was nog steeds zorgelijk. De muitelingen op 
Boetoeng verweerden zich zoo goed, dat hun sterk
te eerst na den zevenden storm ons in handen 
viel, terwijl die te Asahoedi nog steeds flink 
stand hielden en er zelfs grond bestond voor 
de vrees, dat de vijand een aanval op Victoria 
zou doen. Tot overmaat van ramp viel de op 
Boeroe gelegerde Ternataansche macht haar 
vorst af. En steeds groeide het aantal Makas
saren op Hoeamawal aan, nam dat hunner 
versterkingen daar toe, viel ook op de Christe
nen van Hitoe al minder te rekenen. De Vla
mingh begreep, dat Asahoedi vallen moest, 
wilde het Nederlandsch gezag in de Molukken 
niet geheel te gronde gaan. En ziet, den 29 

S Juli 1635 mocht het bij een nachtelijke onder
neming gelukken, de veste te besluipen en te 
veroveren. De bezetting wist zich echter ten 
deele aan de vervolging te onttrekken, zoedat 
Saïdi het verzet in een andere borgstelling kon 
voortzetten. Een verrader wees evenwel den 
onzen den weg daarheen aan en een week later 
was de positie ons. Saïdi, verrast, viel ge
wond ter neder, werd door De Vlamingh per
soonlijk op on men schel ij ke wijze toegetakeld 
en verder door soldaten afgemaakt.

Hiermede was het verzet bedwongen. De 
Makassaren zochten een goed heen komen, al
leen op Boeroe hielden Madjira en Kalamata 
nog eenigen tijd den tegenstand vol, om daarop
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van hun gclovcrdo slaven or voor to zorgen, 
dat hot noodige binnenkwam, De Oompagnio 
zorgdo voor rijst on kleeding, maar daar rijst 
op den duur wat kostbaar was, ging men er 
togen het laatst der 17c eeuw toe over, den 
slaven slechts sago on visch toe te staan, wat 
hot storftecijfer dier toch reeds weinig benij- 
denswaardigo menschen natuurlijk deed stij
gen en niouwo aanvoeren onophoudelijk noo- 
dig maakte. Do perkeniers, die, het behoeft 
nauwelijks gezegd, maar schriel voor hun pro
duct werden betaald, maakten van deze sla
ventransporten gebruik, om te smokkelen, zoo- 
dat ze toch een weelderig en losbandig leven 
konden leiden. Een gelijk bestaan voerden ook 
de vrijburgers, wier aantal in de tweede helft 
der 17e eeuw op Banda vrij belangrijk moet 
zijn geweest. Ook zij leefden in hoofdzaak van 
den sluikhandel, totdat in het begin der 18e 
eeuw een gouverneur, De Haage, optrad, die 
met klem tegen dit euvel optrad. Uit was het 
sedert mot den overvloed. Als de slaven, 
leidden nu ook hun ruwe meesters een kom
mervol bestaan, meer en meer geraakten zij 
bij de Compagnie in do schuld en eindelijk kwa
men zij geheel aan den grond, toen in 1778 een 
orkaan een goed deel der perken vernielde.
Er is daarna getracht door het verhoogen van 
de prijzen voor noten en foelie den toestand te 
verbeteren, maar zonder veel gevolg, zoodat 
men ten slotte de perken heeft moeten ont
eigenen en de schulden kwijtschelden, om de 
perkeniers met een schoone lei te laten beginnen.

Wat eindelijk het gebruik van slaven in de 
perken betreft, het heeft tot veel ellende niet 
slechts op maar ook buiten Banda geleid. Boe- 
toeng werd de groote voorraadschuur van het 
op Banda noodige monschonmateriaal. Het had 
rijst noodig en gaf daarvoor bij contract slaven 
in ruil, waartoe het op naburige eilanden roof
tochten organiseerde, welke natuurlijk door 
wraakoefeningen worden gevolgd; alles ter 
wille van do „Loffelycko Compagnie!”

Het aandeel, dat deze van het monopolie 
in do Molukken trok, is echter hand over hand 
afgenomen. De productie is steeds minder, de 
prijs voortdurend lager geworden, want sedert 
de tweede helft der 18e eeuw zijn ook in Fran- 
scho en Britsche bezittingen nagelen en mus
kaatnoten geteeld. Toen het Gouvernement in 
do plaats van de Compagnie trad, moest er 
geld bij. En wie zal met juistheid kunnen zeg
gen, hoelang zulks nog tijdens de Compagnie 
het geval reeds was ?

Dat do in 1793 uitgebroken oorlog met Frank
rijk aanleiding gaf tot de gemakkelyko vor- 
o vering, enkele jaren later, der Molukken door do 
Engelschon, is bekend. In Januari 1796 gaf gou
verneur Cornabé Arnbon voetstoots over, Van 
Bookholtz kon Banda niet behouden, slechts do 
gouvernour van Tornate, Budacli (zie aldaar), 
wist zich van 1797 tot ’99 kranig to handhaven 
onder waarlijk hachelijke omstandigheden. Do 
vrede van Amions maakto deze veroveringen 
weliswaar ongedaan, maar in den kort daarop 
weder uitgebroken krijg viel Ambon, ondanks 
de maatregelen door Dacndels tot behoud er 
van getroffen, don Engelschen wedor in handen 
(1810); Banda had reeds eorder dit lot onder- v'-'CC''»’'--. 
gaan en Tornate, waar men mot een oproerig 
garnizoen aan krachtig verzot niet kon den-

wijl er zooveel vraag bestond. Men had hot na 
Do Vlamingh immers maar voor hot zeggen 
en daar het on middellijk belang alle denkon 
en doen bohccrschte, zag men geheel voorbij, 
dat zelfs een Ambonees alleen van sago en visch 
niet bestaan kon. Overigens ook hier slechte 
betaling voor het product, 
middelen van Batavia, om do noodige betalin
gen te doen, altijd natuurlijk do gewoonterecht 
verkrogon bobbende schurkerijen der Compag
nie’sdienaren. De productie der nagelen zou 
in loop van tijd tot het vierde gedeelte der vroe
gere hoogte afnemen en dat vierde per gewichts
eenheid belangrijk minder opbrengen dan in 
den tijd, toen er nog vrije handel bestond. 
Hot voortbrengend vermogen dor bevolking 
haalde niet meer bij wat bet eenmaal geweest 
was. Opruiming onder de bewoners, ondervoe
ding daarna bij uitputtendo.i arbeid tijdens de 
jaarlijks terugkeerende Hongitocliten met al 
de narigheid er aan verbonden en er op vol
gende — men denke aan de feestmalen bij 
lerugkeer, waarop men de menschen zich liet 
bedrinken — dit alles heeft het zielental sterk, 
immers met bijna 100.000 in anderhalve eeuw 
d. w. z. met ongeveer tweederden, doen ver
minderen en het volkskarakter gesenaad. Ook, 
dit laatste, o. m. door de wijze, waarop men bet 
Christendom wel opdrong, hetzij dan uit be
krompenheid, hetzij uit zelfzucht van lang 
niet altijd hoogstaande leeraars.

In de landvoogdij Ternate, do eigenlijke Mo
lukken dus, was de nagelproductie bij de komst 
der onzen reeds belangrijk minder dan zij to 
voren was geweest, gevolg eensdeels van den 
bijna onafgebroken oorlogstoestand in den loop 
der 16e eeuw zoo tusschen do Westerlingen 
en de vorstjes als tusschen dezen onderling, 
maar ook, wijl de stapelplaats zich inmiddels 
naar het gunstig gelegen Ambon had verlegd. 
De Noordelijke landvoogdij heeft met haar 
productie ook haar bevolking zien afnemen, 
zij het in geringer mate dan die van Ambon. 
Maar zij had op de laatsto juist door do gerin
gere beteckenis als bron van voortbrenging dit 
voor, dat zij ook minder do belangstelling tot 
zich trok, minder dus tot dupe werd van ex- 
lirpatiezucht en hongitocliten. Overigens werkto 
naast het geleidelijk verloopcn der nagelcncul- 
tuur ook het verbod, om handel op Ambon 
en Banda te drijvon, noodlottig op de Noorde
lijke groep. Tcokenend voor het verval dor 
iSocltanaten hier is het zeker wol, dat tijdens 
het bewind van G.G. Do Klerk, toen do Com
pagnie toch reeds op haar stervenssponde lag, 
de vorston van Tidore en Batjan verbannen en 
hun vervangers tot een verdrag gedwongen 
konden worden, als Ternate al in 1680 had ge
sloten, zonder dat dit alles tot moeilijkheden 
leidde. Ruim een halve eeuw later zou een vorst 
van Batjan zelfs genoegen nemen niet een 
lageren titel dan zijn voorgangers steeds had
den gevoerd!

De geschiedenis dor Bandasche landvoogdij 
vangt aan daar, waar die der Bandasche be
volking ophoudt, foitelijk dus mot het wroedo 
werk van Coon. Eonige jaren later, in 1627, 
worden de drie eilanden, bij uitsluiting voor 
muskaatnoten- on foeliccultuur aangewezen, 
onder oud-dienaren der Compagnie — perke
niers — verdeeld en hadden deze met behulp

vaak onvoldoende
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to behouden en do teelt der specerijen te be
vorderen. Echter een en ander met het oogmerk, 
om cultuur en handel er weder bovenop te 
brengen. Dat do twee eeuwen lang gekwelde 
bevolking, die zich reeds op het geheel verdwij
nen van
teleurgesteld was, 
bittering uitte zich in Februari 1829 door een 
opstand onder het grootendeels uit burgers 
van Saparoea bestaande garnizoen van Arabon. 
De beweging kon echter door den oud-gouverneur 
Merkus spoedig worden bedwongen. Er werden 
eenige vrijzinnige concessies op het stuk van 
den handel gedaan, maar de verkoop van spe
cerijen in Nederland bleef.

Op Nieuw-Guinea, waarvan het Westelijk 
deel tot Tidore werd gerekend, verrees in 1828 
aan do Tritonsbaai een nederzetting, Fort du 
Bus genaamd, om to voorkomen, dat de Engel- 
schon er zich tot nadeel van den handel en het

ken, moest kort daarop worden overgegeven. 
Nadat Nederland in zijn koloniaal bezit 

hersteld, werden de Molukken in het voorwas
jaar van 1817 aan onze Commissarissen over
gegeven; de posten te Gorontalo en Menado, 
op eertijds door Ternate veroverd gebied ge
legen, werden in het ressort dier residentie 
opgenomen, doch in 1824 daarvan gescheiden. 
Timor, dat er in 1817 ook toe werd gerekend, 
werd reeds in 1S19 een zelfstandig gewest.

Hoe weinig de bevolking der Molukkon mot 
den terugkeer der onzen was ingenomen, bleek 
reeds in Mei van hetzelfde jaar, toen er in de 
residentie Banda, op het eiland Saparoea, een 
ernstige opstand onder Thomas Matulesia (zie al
daar) uitbrak. De residentsfamilio behoorde tot 
do eerste slachtoffers, een van Ambon gezonden 
expeditie leed gevoelig échec, wat ten gevolge 
had, dat ook Ambon tot den opstand toetrad. 
Schout-bij-nacht Buyskes moest van Batavia 
komen, om het verzet te breken, waarin hij 
met hulptroepen van Menado en Ternate na 
eenige maanden gelukkig mocht slagen. Als 
oorzaken dezer beweging werden genoemd de 
vrees der bevolking, dat het monopolie, door 
de Engelschen slechts slap gehandhaafd, weder 
in zijn oude strengheid zou verschijnen, terwijl 
ook onoordeelkundig optreden der Commissa
rissen er niet vreemd aan is geweest. Buyskes 
zond dezen dan ook aanstonds terug, terwijl de 
bezadigde Generaal De Koek als gouverneur 
der Molukken, waartoe nu ook Timor werd ge
rekend, optrad.

Het monopolie bleef en de toestand liet zich 
bij voortduring ongunstig aanzien. Zoo oor
deelden de Commissarissen Van de Graaff en

de gedwongen cultuur verheugd had, 
laat zich hooren. De ver- •

{

i

monopolie in do Molukken zouden vestigen; 
de groote sterfte onder bet garnizoen maakte 
het echter noodig, deze vestiging reeds enkele 
jaren later weder op te heffen.

Onder G.G. Rocbussen werd, om aan de vooral 
in Ambon heerschende armoede tegemoet te 
komen, do prijs voor de nagelen daar verhoogd, 
maar diens voorstellen, om in de Molukken 
eenige vrijhavens open te stollen, werden door 
het Opperbestuur, als voor het nog altijd ge
handhaafde monopolie gevaarlijk, verworpen. 
Maar enkele jaren later, in 1854, kwam het daar 
toch toe, werden de havens van Ambon, Banda, 
Kajéli op Boeroe en Ternate voor den vrijen 
handel geopend. Veel baatte het niet, do zoozeer 
door de natuur begunstigde streken, waren in 
een staat van verval geraakt, waaruit zij niet 
zoo gemakkelijk waren op te heffen. In Ambon 
werd de verplichte cultuur bij do steeds lager 
wordende verkoopprijzen voor het Gouverne
ment een bron van verlies. Men zou haar

Meylan, in 1820 door G.G. Van der Capellen 
benoemd, om ter zake een onderzoek in te stel
len. Zij pleitten voor opheffing van het mono
polie en het bevorderen van Europeesche ko
lonisatie, denkbeelden, welke in 1822 door 
gouverneur Merkus werden gedeeld. Alvorens 
te beslissen, ging de Landvoogd zich in persoon 
van den toestand overtuigen (1824), welk bezoek 
er toe leidde, dat het bestuur van Ambon werd 
gereorganiseerd on een publicatie uitgevaar- 

• digd, waarbij hongitocliten, gedwongen leve- 
ringen en extirpatie afgeschaft, de heerendien- 
sten verlicht en de leveringsprijzen, naar beloofd 
werd, verhoogd zouden worden. Op Banda wer
den soortgelijke regelingen getroffen. Hierdoor 
en door het herzien van politie- en justitie
wezen was een flinke stap voorwaarts gedaan, 
al zou het nog jaren duren, voordat met het 
monopolie in deze gewesten geheel gebroken 
werd. Met de Soeltanaten Ternate en Tidore 
werden nieuwe contracten gesloten, Menado 
van bet eerste gescheiden en veel later, in 
1864, tot een zelfstandige residentie gemaakt.

Dit waren de vruchten van Van der Capel- 
lens Molukkenreis, de eerste heilzame ooit van 
Nederlandsche zijde in deze streken gekomen. 
Wel had reeds Daendels hervormingen willen 
brengen, maar de omstandigheden hadden de 
uitvoering zijner plannen in den weg gestaan, 
zooals nu de inzichten van het Opperbestuur 
een verder schrijden op den door Van dor Ca
pellen beoogden weg zouden beletten. Geld 
moest er zijn en dus werd Du Bus opgedragen, 
het werk zijns voorgangers in de Molukken 
ongedaan te maken, de gedwongen leveringen

gaarne
hebben opgegeven, had men daarvan niet ge
vreesd, dat de bevolking alsdan geheel tot ledig
heid vervallen en nog meer verarmen zou.

Op Ceram moest in 1858 een expeditionnairo 
macht aan de woelingen van het Kakian- 
verbond (zie aldaar), een tegen het Christendom 
en in het bijzonder tegen do brengers ervan, 
de Europeanen, gerichte veroeniging, een eind 
maken. Het duurde echter tot hot najaar van 
1860, voordat men het verzet bedwongen had. 
Althans voor het oogenblik, want Ceram heeft 
het Gouvernement ook daarna herhaaldelijk 
to doen gegeven, zelfs nog in deze eeuw.

Eerst in 1863 werd aan do verplichte spe- 
cerijenteolt in de Molukken een einde gemaakt. 
Zij had zichzolvo, als wij zagen, al lang over
leefd en was op Banda, waar do perkeniers 
een noodlijdend bostaan vonden, door de in 
1860 bevolen slavenemancipatio trouwens schier 
onmogelijk geworden. Maar sinds do perkeniers 
niet meer tot lovering aan bet Gouvernement 
gebonden waren en betere prijzen maakten, 
ging do cultuur gaandeweg vooruit, moest 
daaraan zelfs eenige uitbreiding worden gegeven. 
Niet aldus in het Ambonsche, waar het sedert 

meer aan nemen van het product, 
als voor het Gouvernement te nadeolig, moei
lijkheden opleverde bij het innen der belasting, 
welke voor de gedwongen Ievering in de plaats 
was getreden.
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Daar deze streek aan Tidore behoorde, werden 
de rechten des Soeltans tegon een jaargeld 
ovorgonomen en het gebied aldus bij dat van 
het Gouvornomont ingelijfd. Do controleurs te 
Manokoeari en Eak-Eak werden in 1902 door 
Ass.-residenten vervangen. Hot valt buiten 
het kader op do aangelegenheden van Nieuw- 
Guinea hier dieper in te gaan. >7 y
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MOLUKKEN-INSTITUUT.

Twee jaren te voren, in 1866, was het Gou
vernement der Molukken opgelost in twee resi- 
dontiën: Ternate en Ambon, van welko laatste 
Banda een afdeeling onder een Ass.-resi
dent vormde. Do toestand van beide gewesten 
was treurig. Zeeroovers van Halmahéra on 

. West-Ceram maakten de wateren onveilig, 
dwongen herhaaldelijk tot optreden. Zoo in 
1864, vervolgens in 1866, toen op Ceram het ^ 
verzet algemeen *was en harde slagen daaraan 
een einde moesten maken.

Alles het gevolg van, als G.G. Van Lansberge 
in 1881 schreef, „onverantwoordelijke verwaar- 
loozing onzerzijds”. Hierdoor was gaandeweg 
een onhoudbare toestand geboren, een die niet 
slechts een aanfluiting was van ons prestige, 
maar die ook onze koloniale stelling in gevaar 
bracht. De onthoudingspolitiek had vooral op 
de meer verwijderde eilanden het besef van 
ondergeschiktheid aan het Nederlandsch gezag 
verloren doen gaan, wat wel eens tot moeilijk
heden met het buitenland kon voeren. Ook-^ 
deed het onze reputatie geen goed, dat als 
op Halmahéra, onzerzijds niet werd opgekomen 
tegen de kwellingen, der bevolking aangedaan 
door plicht vergeten zelf bestuurders, i. c. de- 
Soeltans van Ternate en Tidore. De belang
stelling, welke Indië in steeds toenemende 
mate trok, maakte het bestendigen van deze 
en soortgelijke misstanden tot een gevaar, 
gezwegen dan nog van de moreele verplichtin
gen, welko op ons rusten.

De stem van Van Lansberge was, als die 
van anderen met breeden blik vóór hem, die 
eens roependen in de woestijn. Het ontzenuwen
de motief: geen geld, geen ambtenaren, geen 
troepen 1 deed nog altijd opgeld, totdat in het 
laatst der 19e eeuw een frisscho wind over den 
Archipel joeg en den vroogeren dompergeest 
verdreef . Het bewustzijn, dat ons kunnen aller
eerst beheerscht werd door ons willen, had zich 
mot het optreden van den kraclitigen G.G. Van 
der Wyek baangebroken en sedert het gedenk
waardige jaar 1898 was willen beginsel geworden. 
Voor do residentie Ambon beteekendo dit, voor 
dat men tien jaren verder was, hot doen erken
nen van ons gozag in do verschillende eilan
dengroepen daartoe behoorende (Ceram, Boeroo, 
Kei- en Tönimbar-cilanden). Voor die van Ter
nate, bestaande uit de Soeltanaten Ternate, 
Tidore en Batjan en eonig direct bestuurd ge
bied, leidde do omzwaai in ons beleid t.a.v. 
de Buitenbezittingen tot een herziening dor 
tractalen overeenkomstig den geest des tijds 
en de waardigheid van hot Gouvernement. 
Halmahéra, welks emancipatio van Ternato on 
Tidore reeds lang was voorgestaan, werd door 
het daadworkelijk uitoefenen van invloed 
aan do voxatiën dior potontaton althans ont
trokken. Eormool bleven do bestaande verhou
dingen gehandhaafd, doch de ingrijpondo be
moeiingen hebbon hior haar invloed op de zelf
besturen ten bate van land on volk in dit ge- 
gewest niofc gomist.

Op Niouw-Guinea kwam het in 1898 tot hot 
vestigen van tweo controleurs, een voor do af- 
deoling Noord-Nieuw-Guinea te Manokoeari on 
een voor de afdeeling West- on Zuid-Nieuw-Gui- 

to Eak-Eak. In 1901 word echter Zuid-
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Opgericht in Juni 
1918, op denzelfdon voet als bij Minangkabau- 
Instituut (zie aldaar) is vormeld.

MOLUKKENKRAB. Zio MIMI. 
MOLUKKENPASSAGE. Zio MOLUKSCHE 

ZEE.
MOLUKSCHE ZEE tusschon Celebes on Hal- 

mahóra met Booroe, en tusschon deze boide laatste 
gelogen eilanden, is zeor diep en wordt door de

nea
Nieuw-Guinea tot een afzonderlijke afdeeling 
gemaakt onder een ass.-resident te Mërauke.
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gedurende het gehecle jaar, het meest in 
Januari, Februari, Juni, Juli en Augustus.
Do stroom loopt ook hier mede met den moes
son, deze is niet sterk, maar om de N.N.W. 
krachtiger dan om de Z.Z.O. De vortikalo 
waterbeweging is overheerscliend dubbeldaagsch 
met een rijzing van 2 M. tot enkele,,(DM. Zie 
Zeemansgids deel V. /- C C*-C ( C> '■

MOMORDICA CHARANTIA L., fam. Cu- /. /V/ < 
curbitaceae. Périja (mal.), Peparé (batav. mal.),
Paré (jav.), Parija (soend.). Kruidachtige 
plant met 5-7-lobbigo bladeren, met ranken 
klimmend, overal in de tropen gekweekt, 
in Ncd.-Indië ook veel in het wild groeiend en 
op sawah’s en tëgalgronden als tweede ge
was gekweekt op de wijze van komkommers.
Do vruchten hebben den vorm van korte au
gurken met 3 overlangsche ribben en verder 
met wratten bedekt; in rijpen toestand zijn ze 
hooggeel tot oranjerood. Het roode vruchtvleesch 
smaakt zoet, de vrucht wordt daarom op ver
schillende wijze toeberoid gegeten. De bladeren 
zijn bitter, evenals de andere deelen van do 
plant. Men gebruikt ze jneest gestoojnd, doch 
ook wol het uitgepersto sap ervan tegen zeer 
uiteenloopendc kwalen. Naar den vorm van do 
vruchten worden een aantal variëteiten onder
scheiden.

MOMPARANG-EILANDEN. Groep van on
bewoonde eilandjes, zandbanken en koraalrif
fen, die zich van de N.O.kust van Billiton on
geveer 75 K.M. om do N.0. uitstrekt en veel 
bezocht wordt door de Orang Sekah van dat 
eiland om schildpadeieren te zoeken en jacht 
te maken op den doejoeng (zeekoe), die zich 
voedt met do zeeplant lamoen, welke daar 
veelvuldig voorkomt. Met uitzondering van 
Nangka, het grootste eiland der groep en ken
baar aan twee pieken, waarvan de Z.lijke, 180 
M., de hoogste is, zijn allo laag, en hoewel steen- 
achtig, dicht begroeid. Op vele plaatsen vindt 
men op het strand, op do platen of op geringe 
diepte in den bodem groote brokken graniet.
De gehecle groep en de omtrek ervan moeten, 
vooral door zeilschepen, angstvallig worden ge
meden, ojndat er tusschen de uiteinden en ge
varen een sterke stroom kan trekken en do 
laatste moeilijk zijn aan te looden en niet ken
baar zijn door branding of verkleuring. Do 
vortikalo waterbeweging is bijna zuiver onkol- 
daagseh en vrij belangrijk.

MOMPRANG. (mal.). Zie BOMPRANG en 
OTTERS.

MONDAKAKI (jav.). Zie TABERNAEMON- 
TANA CORONARIA.

MONDTROM. Zie MUZIEK en MUZIEKIN
STRUMENTEN.

MONGONDOUSCH. Zie BOLAANG-MON- 
GONDOUSOH.

MONITOR. In onbruik geraakte genus-naam 
in oudere, wetenschappelijke werken aan enkele 
soorten van het hagedisgcslacht Varanus (zie 
onder VARANIDAE, onder HAGEDISSEN III 
en onder KRUIPENDE DIEREN), YVaranen 
of bijawak gegeven. De naam „monitor” (waar
schuwer) berustte op een verkeerde interpre
tatie van het arabische woord oearan, dat op 
den klank af aan het Duitsche warnen en het 
Engelsche to warn herinnerde, 
hagedis beteekent.

MONJÈT (soend.). Zie JAVAANSCHE AAP.

bergachtige Soela-eilandcn in een Zuid- en Noord 
gedeelte gescheld on, welk laatste veelal Moluk- 

. kenpassage wordt geheeten.
Benoorden de Soela-eilandcn heeft de Noord- 

moesson de overhand, opvallend is het, dat hier 
bijna geen Oostenwinden voorkomen. In Mei 
beginnen Z. en Z.W. winden de overhand to 
krijgen en iu het laatst van deze maand komt 
de Zuidmocsson door, welke mot Z. cji Z.W. 
winden duurt tot, en met Octobei'. Het krach
tigst en zeer regelmatig waait deze in Augustus 
en September, in Octobcr neemt de moessou 
af en in het laatst dezer maand komen reeds 
Noord winden voor. In November komt de Noord -

voor
■

moesson door, welke iets minder krachtig 
waait dan de Zuidmocsson en duurt tot April; 
in Februari en Maart is deze het krachtigst 
en meest regelmatig. Harde wind komt zël- 
deu en dan nog alleen in den Zuid-voor
moesson.

De lucht is minder helder dan in de Celebes- 
zee, do regenval gering; natte en droge tijden 
ziju hier in zooverre afgescheiden, dat van No
vember t/m Mei dubbel zooveel regen valt als 
van Juli t/m October. Op de Westkust van Hal- 
mahéra valt meer regen dan aan de N.O. kust 
'van Celebes. Als Noordelijke winden doorstaan, 
kan er een vrij hevige deining ioopen; van Mei 
t/m October staat er minder deining, maar 
vooral in Juli, Augustus en September komt 
dikwijls zee en hooge zee voor. In Mei en Octo
ber is het water het minst bewogen. De rich
ting van den stroom hangt geheel af van den 
moesson,^de stroom om de Zuid is veel sterker 
dan die om de Noord. De vertikale waterbe
weging is overheerscliend dubbeldaagsch en 
op de bezuiden Halmahéra gelegen eilanden 
het geringst, de rijzing loopt daar uiteen van 
1.5 M. tot weinige d.M. en in het Noordelijk ge
deelte neemt deze toe tot ten hoogste 2 M.

Bezuiden de Soela-eilanden, waar de gemeen
schap met de Oostehjk gelegen Bandazee met 
baar krachtigen Z.O. moesson geheel open is, 
komt de Z.Z.O. moesson eerder door en duurt 
langer, de Noord moesson zet later in en duurt 
korter. April is hier de kenteringmaand, in 
Mei is de Z.Z.O. moesson, die tot en met Oc
tober duurt, reeds door. De wind is Z.-Z.O., 
doorloopend krachtiger dan benoorden de Soela- 
eilanden en zeer geregeld, vooral in Juli. In 
November is het wederom kentering en in De
cember staat de N.N.W. moesson reeds door, 
al komt de wind ook nog af en toe bezuiden 
het Westen. Deze duurt t/m Maart met N. tot 
N.W. winden en waait het krachtigst en het 
meest geregeld in Januari en Februari. Harde 
buien komen het meest voor in December en

:

Januari, in Juni, Juli en Augustus worden 
• deze niet waargenomen.

Heiïgheid wordt liet meest"* gevonden in 
het laatst van den Z.Z.O. moesson en in Maart. 
De droge en natte tijden zijn hier reeds merk
baar afgescheiden, al komen in de eerste ook 
nog regenbuien voor; in het Z.-gedeelte valt 
de meeste regen in April en Mei, het minst in 
Augustus, September en October. Onweer komt 
het meest voor 
De toestand der

:
1

1

in de kenteringen en in Mei. 
. ifJ het gunstigst in Maart,

April, Mei, October en November, kans op 
hooge zee heeft men het meest in Juli en Sep
tember. Deining komt, hoewel niet dikwijls,

zee
voudigmaar een



785MONJET (BOEWAH)—MOORDEN AARS-RI VIER. =
MONJÈT (BOEWAH) (soend.). Zio PASSI- 

FLORA EDULIS.
MONOCHORIA. Plantengeslacht dor Ponte- 

deriaccecn, mocrasplanton mot violct-blauwo 
bloemen on spies-, pijl- of min of meer hart- 
vormigo bladeren. Twee soorten komen voor 
(soend.: Ètjèng). Do knollen worden als 
varkensvoeder gebruikt, ook als inlandsch ge
neesmiddel. Van M. vaginalis (Ètjèng lëmboet) 
zijn do bladoren een groente.

MONOPOLIES. Zie OPIUM REGIE, PAND
HUISDIENST, VERKOOPINGEN (OPEN
BARE), ZOUT.

MONTJOBALANG. District der onderafdee- 
ling Goa _van de afdeeling Socnggöë~-"Minasa 
van het gouvernement Celebes en Onderhoorig- 
heden.

MONTJONGLOË. District van de ojtderafdee- 
Jing .Maros-der afdeeling Makasser van het 
gouvernement Celebes en Onderhoorigheden.

MONTRADO. Landstreek met gelijknamigo 
hoofdplaats op Borneo’s Westkust, vroeger 
eene afdeeling vormende, welke het Z. gedeelte 
van het landschap Sambas omvatte. Daar ech
ter de samenwerking van het Europeesch en 
inlandsch bestuur veel te wenschen overliet, 
is de afdeeling in 1895 (Ind. Stb. no. 75)opgcheven 
en met de afdeeling Sambas samengesmolten; 
haar gebied vormt thans de onderafdeelingcn 
Singkawang en Bënkajang. Zie verder SAM
BAS. In Montrado had hoofd zakelijk het 
verzet plaats der Chincezen tegen het Ned. ge
zag in 1850 en volgende jaren, waarover zio 
KONGSI. De plaats was vroeger de hoofdzetel 
van de kongsi Thay-Kwocng, die daar haar 
van ijzerhout gebouwde en versterkte kongsi- 
huizen had, welke, na de ontbinding dier kongsi, 
voor Gouv. gebouwen en stallen zijn gebruikt. 
De plaats, die bijna geheel door Chincezen be
woond wordt, ligt in eene golvende vlakte 
omstreeks 8 uur van de kust; men vindt daarin 
overal de sporen van vroeger mijnwerk in holten, 
waar het erts uit gehaald werd en in oude 
reservoirs tot uitspoeling van het goud bestemd 
en gevoed door kanalen van de Raja en Sëla- 
kau. Ook thans nog wordt er op zeer geringe 
schaal goud gedolven. Pogingen tot exploitatie 
door Europeeseho ondernemingen zijn echter 
niet loonend gebleken.

MOÖETONG. Zelfbesturcnd landschap aan 
het N.W. gedeelte der Toininibocht, deel uit- 
makende van do onderafdeeling Parigi (zio 
aldaar) dor afdeeling Midden Celebes, residentio 
Menado, onder een zelfbestuurder met den 
titel Radja, bijgestaan door een districtshoofd 
te Tinombo. Vroeger vormde het met Sigënti, 
Kasimbar, Toriboeloo en Ampibabo een bond
genootschap, waarin het zoozeer op den voor
grond trad, dat deze landschappen tot voor kort 
als onderhoorig aan Moöetong werden beschouwd. 
De bevolking bedraagt ^ 13.000 zielen en vindt 
haar bestaan in landbouw en inzameling van 
boscliproducten. Zij belijdt den Mohammedaan- 
schen godsdienst. De verhouding van het zelf
bestuur tot het Gouv. is geregeld op den voet 
der korte verklaring. De voornaamste plaatsen 
zijn Moöetong, verblijfplaats van den Radja, 
Tocladengi, 2 uur roeiens stroomopwaarts aan 
een voor groote prauwen bevaarbaar riviertje 
9 K.M. bewesten Moöetong gelegen en met 
goudgraverijen (te Tapa) aan do bovenrivier,

Ongka, Tomini, waarnaar de Tominibocht ge
noemd is, Palasa en vooral Tinombo, in dit 
gedeelte der bocht ongetwijfeld de belang
rijkste handelsplaats. (Tijdschr. A. G. 2e serie 
IX (1892) bl. 349, id. XXXI (1914), bl. 750 
c. v.; Med. Ene. Bur. deel II, bl. 1G8).

MOOKERVAART. De in 1681 gegraven
Mookervaart ,tusschen Tji Sadanè of Dani en 
Tji Angké, en de Bacharachtsgracht, tusschen 
dezo en Batavia^jyormen een slecht onderhouden, 
maar toch~cIöor kleine vaartuigen druk gebruik
ten waterweg.

MOOR of DER SCHELLINGH EILANDEN.

-

iGroep van drie eilanden, waaronder P. Ratewo 
(het grootste) en P. Noeto Roetomordja, op onge
veer 3° Z.B. in den Zuidoostelijken hoek der 
Geelvinkbaai in Nieuw-Guinca gelegen. Het 
laatstgenoemde, waarop de kampong Moor ligt, 
is het eenige bewoonde en vooral aan den Zuid
en Zuidoostkant heeft de geheele bevolking zich 
langs het strand gevestigd in kampongs, in 
hoofdzaak levende van de vischvangst op de 
Zuidelijker gelegen Mambroen Sawai- of Haarlem 
eilanden.

Het eiland Moor is laag en bestaat uit koraal- 
gesteente met de gewone strandvegetatie, aan 
de zeezijde omzoomd door een onafgebroken 
rij van kokospalmen; vóór de kampongs strekt 
zich een groote zandplaat uit, waarop de be
woners bij laag water mosselen en schaaldieren 
verzamelen.

In den bouw hunner woningen, do taal en 
vele gebruiken wijken deze Papoea’s nog al van 
die der omliggende streken af.

MOORDENAARS-RIVIER. Een naam, die 
veel voorkomt in de, in vorige eeuwen uitgege
ven reisbeschrijvingen van Nieuw-Guinea. Hier
mede wordt bedoeld de rivier, waar de Comman
deur G. T. Pool op een ontdekkingsreis met een 
paar man gedood werd. Volgens de toen gegeven 
beschrijving zou die rivier in zee moeten vallen 
ten Oosten van het eiland Namatote, dus bij 
of in de Tritonbaai (Zuidkust Nieuw-Guinca). 
Rumphius deelde echter in 1684 reeds mede 
omtrent deze streken: „de Coram Lauërs weten 
in deze contry van geen groote rivier, de welke 
do onzen voor Moordenaarsrivier willen hou
den”.

Latere onderzoekingen hebben uitgewezen, 
dat het niet onmogelijk is, dat met „Moor- 
denaarsrivior” bedoeld zal zijn geworden de 
straat tusschen de Z.O.-kust van Namatote 
en het daarvoor gelogen eilandje Sangnoe. Ten 
onrechte zouden dus Pool en zijne volgelingen 
dezo straat voor eene rivier hebben aangezien; 
de moordpartij zou dan mooten hebben plaats 
gehad op Namatote door bewoners van de ge
lijknamige kampong.

Slechts éón Europeaan heeft tot nu toe deze 
straat doorgevaren, n.1. N. von Miklucho-Mac- 
lay (zie dien naam) in 1S74. (Natuurk. Tijdschr. 
v. Ned. Indië; 1874 pag. 148-179).

Haga vereenzelvigt do „Moordenaars-” on 
„Doodslagers-rivieron” en plaatst deze op onge
veer 135° 20' Ü.L.; zoowel het een als het ander 
is echter onjuist. Ook de ligging van laatstge
noemde rivier (zoo genoemd omdat in 1623 daar 
Schipper Dirck Melisz. met negen man van de 
„Aernem” vermoord werden), is niet juist be
kend. J. A. Kroesen meent dat dit do Oemar- 
ï'ivior moet zijn ; Rouffaor en Wichmanu meenen

I
:
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gieten. Door de vele damarboomen kwamen in 
Mori aan de kust de Bocgincezon, Toboeng- 
koeërs, Chincczon en Arabieron; door don druk
ken damarhandol dor laatste halve eeuw ont
stonden aan do golf van 
tambajoli en Towi.

Van do Baré’o sprekende Toradja’s behooren 
tot de vasallen van Mori: de Topocöombana 
(= lieden van het begin van liet oerbosch, 
bewesten het Pcleroegebergto), de Topakambia 
(bewesten het Poeöembanagcbergtc; hoofddorp 
Bentji op een berg van 600 M.), de Topada, 
de Towatoe, de Tokaloe en de Totonanda (de 
vier laatste zijn zeer kleine stammen). Aan den 
posthouder op de Togean-eilanden gaf de radja 
van Mori Marocndoe niet minder dan 44 stam
men op, die allen tot zijn rijk behoorden (T. 
A. G. 1907, bl. 864).

MORINDA. Plantengeslacht der Rubiacceèn 
met een vrij groot aantal soorten in den Archi
pel, boomen of struiken met tegenoverstaande 
bladeren en bloemen in dichte hoofdjes; de 
vruchtbeginsels van alle bloemen vergroeien 
na de vruchtzetting tot een bolvormige schijn- 
vrucht. Het belangrijkste nut van de Morinda- 
soorten is het leveren van een kleurstof [(zie 
BëNGKOEDOE, mëngkoedoe (mal.)]. Men on
derscheidt als voornaamste soorten, M. bracteaia, 
de Bëngkoedoo laki-laki (mal.) of moluksche 
mëngkoedoe, en do echte Bëngkoedoe (M. 
citrijolia L., Bëngkoedoe daoon bësar) die voor 
de batikindustrie de belangrijkste soort is. M. 
tinctoria wordt niet tot bet bereiden van kleur
stoffen gebruikt.

MORINGA OLEIFERA Lam. (= M. ptery- 
gosperma Gartn.). Fam. Moringaceae. Kèlor 
(mal., jav., bal.), Meroenggai (mal.), Kèloro 
(boeg., mak.). Lage boom met gevinde bla
deren en lange, driehoekige peulachtige vruch
ten, algemeen in de tropen aangeplant en zeer 
gemakkelijk te kweeken. Alle deden heb
ben een speccrijaehtigen smaak, het sterkst 
de wortelbast, waarvan smaak en reuk tref
fend op die van Mierikwortel gelijken. De bast 
zelf en een aftreksel ervan is een inlandse!» 
geneesmiddel. De bladeren smaken naar mosterd 
en gaan door voor een uitstekend geneesmiddel 
tegen bori-beri; ook hcoten ze een diureticum 
te zijn en tegen gonorrhee te word on gebruikt. 
De vruchten bevatten een wit moes rondom de 
gevleugelde zaden. Dit moes wordt gestoofd 
gebruikt. Uit den stam van den boom vloeit 
een soort gom.

MORI’SCH.
SOHE TALEN.

MOROTAI of MORO. Eiland ten N.O. van 
Halmahéra, tusschen 1° 45' en 2° 44' N.B. on 
128° 20' en 128° 45' O.L. met een oppervlakte 
van ongeveer 1800 K.M.2, behoorende tot het 
sultanaat Tornatc. Morotai wil zeggen: More, 
„over zee” ter onderscheiding va i Morotia, 
„op don vasten wal”, nl. het rijkje Moro op 
Halmahóra, bij Tobélo.

Van het Z.O. naar het N.W. loopt een heuvel
keten, die onder den algcmccncn naam Sabatai 
het eiland in twee, vrij wel gelijke, helften ver
deelt en de waterscheiding vormt tusch 
Oost- en West-Morotai. In het Z.O. geleidelijk 
stijgende breekt de Sabatai in het Noordwesten 
bij kaap Górongoe recht in zee af en vormt daar 
een 30 M. hooge rotsmassa. Het hoogste punt

echter dat de Doodslagcrs-rivier identiek is met 
do Bokamau. Volgens de schetskaart van 
Nieuw-Guinea, uitgegeven in 1910 door den 
Top. Dienst, zou echter de Doodslagersrivier 
dezelfde zijn als de Oernar (Zie aldaar).

MOORSCHE TEMPEL (Troch-us pagodalis). 
Zie GASTROPODEN.

MORI (TOMORI). Landschap op do Oost
kust van Oelcbes, ten W. van de golf van Tomori 
of Tomaiki. Do heidensche bevolking is in twee 
gedeelten te splitsen: bcrg-Tomori (zij, die meer 
de binnenlanden bewonen) en beneden-Tomori 
(die dichter bij de kusten verblijven). De vorst 
heeft geen gezag over de strand bevolking; 
daar schijnt Toboengkoe zekere suprematie 
uit te oefenen en men vindt er trouwens alleen 
Toboengkoesche en Boegineescke handelaren. 
In naam was Tomori onderlioorig aan den 
Radja van Toboengkoe (en daardoor aan Ter- 
nate), doch de vorst bekreunde zich om den een, 
noch om den ander. Wegens voortdurende 
vijandelijkheden tegen Toboengkoe gepleegd, 
riep dit in 1856 de hulp van Ternate, en dat 
rijk die van het Gouv. in, waarop een expeditie 
tegen Tomori werd ondernomen, welke na hef- 
tigen tegenstand het land in onderwerping 
bracht. (Zie voor een geschiedkundig overzicht 

/dier expeditie: A. W. P. Weit zei, in Bijdr. Kon. 
Inst., uitgegeven ter gel. v. h. 6e Oriënt. Congres, 

/ 1SS3). Na dien tijd vonden van onze zijde tot
1906 geen rechtstreeksche aanrakingen met 
Tomori meer plaats. In 1896 bezochten de Sa- 
rasin’s een gedeelte van het land (zie Verhand. 
Gesellsch. für Erdkunde zu Berlin, Bd. XXIII, 
1S96) en later, in 1899, van Poso uitdeheeren 
Kruyt en Adriani, welke laatsten hunne vond
sten beschreven in de Med. van het Ncd. Zendcl.- 
gen. jaarg. 1900 en in het Tijdschr. Aard. Gen. 
1900 blz. 436 (Het rijk Mori met kaart 1: 
400.000).

De hoofd plaats Petasia (= zeezicht), gelegen 
op twee heuvels ten Z.W. van het Lowomeer, 
was langen tijd door vorst Marocndoe (= don
der), een gevaarlijk arak-drinker, zeer gevreesd, 
maar Kruyt en Adriani ontvingen van hem 
veel inlichtingen over zijn rijk. Toen T. R. 
Maengkom, ee»i Minahasa’sche christen en 
Inlandsch posthouder op de Togean-eilanden, 
in April 1906 Mori bezocht, gaf Marocndoe niet 
meer audiëntie in zijn hooggelegen woonplaats Pe
tasia, maar aan den voet der rots, waarop zijn Mi- 
ramar lag, nl. te Matandaoe, waar hij sedert 
het einde der vorige eeuw eene woning heeft. 
Zie R. T. Maengkom, Dagboek van een tocht 
uit Todjo naar Mori en terug naar het Poso- 
meer met kaart 1: 1000.000 (T. K. N. A. G. 
1907, bl. 855). Sedert 1906 is het Europeesch 
bestuur ter Oostkust van Celebes gevestigd en 
is het landschap Mori gebracht bij de onder- 
afdeeling Boengkoe en Mori, waarvan de hoofd- 
plaats, Kolonedale, in het Westen der golf 
van Tomori is gelegen. Door het heerschen van 
rust en orde en veiligheid gaat dit landschap 
thans in bloei vooruit. De uit voer van bosch- 
producten is aanzienlijk. De Zending is met 
succes in Mori werkzaam; reeds zijn op 
scheidene plaatsen scholen 
rezen.

In Mori wordt de rijst gekweekt op droge 
velden. Van de industrie valt te vermelden: 
pottenbakken, foejakloppen, smeden, koper-

Mori de plaatsen Wa-
1

Zie BOENG KOESOH- M'ORT-

ver-
en kerken ver en
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(500 M.) ligt in het Zuidelijk deel op ongeveer 
2° N.B. en draagt geen afzonderlijken naaru. 
Verbeek beschouwt Moro (en Rao, waarovor 
hier onder) als hot verlengdo van het Noor- 
delijko schiereiland van Halmahéra; jongere 
vulkanen zijn er dan ook niet bekend. De 
verschillende uitloopers naar Oost en West 
naderen overal, behalve in den Z.W.-hock, zeer 
dicht de kust en geven het aanzijn aan vele ri
viertjes, waarvan verscheidene eenigc uren ver 
voor inlandschc vaartuigen of vlotten bovaar- 
baar zijn on die gelegenheid geven tot afvoer 
van boschproducten. Het gchecle eiland is 
overdekt met zwaar bosch en buitengewoon rijk 
aan damar. De Zuidwestelijke uithoek, die 
eindigt in een ver in zee uitstekenden landtong 
van koraalsteen, is laag en moerassig; daar 
groeien veel sago-palmcn. De gchecle Zuidkust 
is omzoomd door een breed koraalrif. Een der
gelijk rif loopt langs de geheelo Noordkust en 
een gedeelte van de Oostkust, waar op eenigen 
afstand van den wal ook een tweetal koraal
banken liggen. De Westkust wordt tegen zware 
zeeën beschermd door tal van lage eilandjes, 
die groepsgewijze met elkander verbonden zijn 
door uitgestrekte, bij eb droogvallende koraal
banken. Benoorden deze eilanden ligt het grootcre 
eiland Rao of Rawo met een ver uitstekende 
koraalbank aan de Zuidoostpunt, die de vaart 
v n schepen door straat Rao gevaarlijk maakt; 
de vernauwing is zeer diep. Overigens is het 
vaarwater tusschcn deze koraaleilanden en den 
vasten wal voor schepen veilig. Het oiland is 
rijk aan prachtige houtsoorten; op Rao groeit 
b. v. ebbenhout. Behalve den bijna onuitput- 
tclijkon rijkdom aan damarboomen, bezit Moro 
veel rotan en sagopalmen.

Van de vroegere geschiedenis van Morotai 
is niets bekend. De logendarische, oorspronke
lijke bevolking, Moroka genoemd, zou in kam
pong Momoeja gewoond hebben, door do Por- 
tugeezon tot christenen bekeerd en in 1535 
door Catabrocno, onderkoning van Djailolo,. 
uitgorocid zijn (do zoogenaamde Molukscho 
vesper). Ongeveer drie kwartier bewesten kam
pong Boesoo-Boesoc ligt een ruïno van eone 
versterking, die als liet voormalige Momoeja 
genoemd wordt. De tegenwoordige bevolking, 
die in kleine complexen, waarvan Mira op do 
Z. O.kust de grootste is, langs do geheelo kust 
im op de eilandjes woont, bedraagt een 4000 
zielen, Galólaroezon en Tobélorcezen. Hiervan 
zijn ruim 3000 heidenen. Do rest is mohamme- 
daansch, mot uitzondering van ongoveer 300 
christenen, verdeeld over vier gemeenten, nl. 
Boosoe-Boesoc, waar de zendeling woont, Sa- 
kita, Jawo on Sopi. Daar al deze menschen 
geregeld gemeenschap onderhouden met hun 
geboorteland Galéla of Tobclo, ressortQ.eren zij 
onder de hoofden dier districten, die ook perio
diek de belasting komen ophalen. De heidcnscho 
bewoners houden zich voornamelijk bezig met 
de inzameling van damar en leveren die aan be
paalde opkoopors, van wie zij voorschotton 
ontvangon hebben. In 1007 word voor onge
veer 8000 pikols uitgevoerd. Sedert do storko 
daling dor prijzen is de uitvoer belangrijk ge
daald. Voor de Westkust is do stapelplaats 
Wajaboela. Op de Oostkust is geen bepaalde 
stapelplaats; daar reizen do opkoopers do ne
derzettingen af. De Mohammedanen houden zich

bezig met sagowinnitig en klappertcelt; do 
laatste vooral op de eilandjes.

Gelijk in vroegeren tijd de koningen 
Ternatc en Tidorc over Morotai steeds kwesties 
hadden, liggen tegenwoordig Galelareezen en 
Tobcloreczen over de damarboomen op Morotai 
met elkander overhoop. Do in 1896 door het 
gewestelijk bestuur gemaakte verdeoling in 
een Tobclorcesch en Galelareesch gebied had 
geen succes; evenmin do aanstelling in 1908 
van een algemeen Tobeloreesch hoofd.

Literatuur: Fr. Valentijn, Oud en nieuw 
Oost-Indiën; H. A. Bcrnstein, Tijdschrift v. I. 
T., L. en V., 1877; P. A. Tiele, Bijdr. T., L. en 
V., 1877; P. A. Tielo en J. E. Heeres, De op
komst van het Nederl. gezag in Oost-Indien, 
’s-Gravenhage, 1890; Joh. A. F. Schut, Twee
maal naar Moro (Morotai), T. K. A. G. 1906; 
R. D. M. Verbeek, Molukkenverslag, Jaarboek 
v. h. Mijnwezen, 1908 p. 180; G. J. J. de Jongh, 
Morotai, T. K. N. A. G. 1909; Berichten Utrecht- 
sche Zendingvereeniging 1890, 1896, 1898,
1903 en 1908. /’> V

MORUS ALBA L., fam. Móraceae. Kërtaoc 
(mal.), Bësaran (jav.), Bëbesaran (soend.). 
Heester of boom, afkomstig van China, op 
Java gekweekt en verwilderd (de Indische Moer
bei). De wortel en de bast zijn een middel 
tegen gonorrhcc. De jonge bladeren worden als 
groente gegeten en gaan verder voor genees
krachtig door. De vruchten zijn aangenaam van 
smaak, doch kleiner dan die van de Europ. 
moerbei (Morus nigra), die in de bovenlanden 
ook wel eens wordt aangeplant.

MORUS MACROURA Miq. Kërtaoe (mal.), 
Andalas (minank. mal.). Zeer grootc boom van 
Sumatra en W.-Java, alleen in de Preanger 
voorkomend tusschon 900 en 1600 M. De boom 
levert een uitstekend meubel- en timmerhout, 
op Sumatra met dat van de djati vergeleken 
(Sumatra-djati of Fort de Kocksche djati). De 
boom is in do Padangsclie Bovenlanden .echter 
al voor een groot deel uitgeroeid en ook in 
do Preanger zeldzaam.

MOSCHOSMA POLYSTACHYUM Bth. fam. 
Labiatae. Sangkèt, Sangkètan (jav.), opgericht 
kruid mot vierkanten stengel op braakliggendo 
sawah’s en aan waterkanten, vooral in Oost- 
Java. Het is een zeer gebruikelijk inlandsch 
geneesmiddel, dat kalmeerendc eigenschappen 
schijnt te bezitten.

MOSDIERTJES. Zie WORMEN.
MOSKEE. A. De cjroote bedehuizen. Alleen 

de grootero, ook voor den Vrijdagsdienst inge- 
richto, bedehuizen worden mësigit genoemd (of 
ook wel sëmigit; in Atjèh: meuseugit, seuuieugit), 
afgeleid van het Arabische masdjid, d.i. de plaats, 
waar men bij don sèmbahjang nederknielt. Op 
Java vindt men deze mësigit's op de hoofd
plaatsen der regentschappen, maar dikwijls ook 
op districtshoofdplaatsen, soms zelfs in een
voudige desa’s, waar bijzondere omstandigheden 
aanleiding tot don bouw daarvan gegeven hebben 
(vooral in de zgn. „vrije desa’s”). Over de Atjèh- 
schc moskeeën in do moekim's zie ATJEHERS 
2, b. De moskeeën in don Indischen Archipel 
zijn vooral kenbaar aan den eigenaardigen vorm 
van het dak, dat uit 3 tot 5 verdiepingen met 
open tusschon ruimt en bestaat. Zij liggen op Java 
gewoonlijk aan do Westzijde van den aloen-alocn 
zóó, dat de togonovor den ingang liggende muur
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ton govolgo liccft; zie WAK AP) op Java afhan
kelijk van do voorafgaande goedkeuring door den 
Regent, die zijne toestemming daartoe om rede- 

algemeen belang kan weigeren. Zie ver
der over het personeel en de administratie der 
moskeeën MOSKEEPERSONEEL, PANGHOE- 
LOE en MOSKEEKAS, over de bewoners der 
moskeowijk: KAOEM, KAOEMAN en over de 
moskeeën te Mekka en Mcdinali: BEDEVAART 
NAAR MEKKA 1 en 4.

B. Dorpsbedehuizen. Kleinere Mohamme- 
daansche bedehuizen treft men in Nederl. Indië 
in menigte aan, zoowel in de dorpen en gehuchten 
als in de verschillende wijken (kampongs) der 
grooterc plaatsen. Zij dienen voor de gemeen
schappelijke sëmbahjang'’ s overal, waar men niet 
kan rekenen op een voldoend aantal geloovigen 
voor den Vrijdagsdienst (welke nl. volgens de wet 
door minstens 40 personen tezamen moet ge
houden worden). Bovendien worden deze bede
huizen nog gebruikt voor verschillende andere 
godsdienstige bijeenkomsten en voor het geven 
van godsdienstonderricht. Zij behooren soms 
aan welgestelde vrome Inlanders of aan gods
dienstleeraars, soms aan het dorp of, zooals in 
sommige streken der Buitenbezittingen, aan de 
ter plaatse gevestigde familiegroepen. In Atjèh 
vormen dorpsbedehuizen tevens het mannen- 
verblijf en dorpsraadhuis, welke ook elders wol 
voorkomende bestemming, naar men mag onder
stellen, vóór de invoering van den Islam wel do 
oorspronkelijke zal geweest zijn. De bouworde 
on grootte dezer veelal eenvoudige gebouwen 
is plaatselijk verschillend. Men noemt ze op Java 
gewoonlijk met eenc aan het Perzisch ontleende 
benaming: langgar, in do Soendalanden: tadjoeg. 
De eerstbedoelde benaming is ook op Zuid- 
Sumatra, in Palembang en elders in Maleische 
streken en (in den vorm langlcara) ook op Zuid- 
Oolebes gebruikelijk. Bij de Minangkabauers 
noemt men deze bedehuizen soerau. In Atjèh 
lieeten zij meunasah, in het Gajö-land : meresah, 
welke beide laatste namen verbasteringen zijn 
van het Arabische madrasah (d.i. plaats waar 
onderwijs wordt gegeven); de meer aanzienlijke 
dorpsbedehuizen noemt men in At jèh déah; deze 
hebben een steenen onderhouw, terwijl de 
meunasali’8 (evenals de woonhuizen) zich op palen 
boven den grond verheffen. **

O. Aankondiging in de moskee van de voor 
SEMBAIIJANG EN VASTEN BESTEMDE TIJDEN. De 
moskee is het centraalpunt van den Moslimschol) 
eeredienst. Vandaar uit wordt ook hot aan breken 
der voor de sëmbahjang'  s bestemde tijden op zoo
ver mogelijk in den omtrek hoorbare wijze ken
baar gemaakt. Daartoe laaide met deze taak be
laste moskee beambte (zie MOSKEE-PERSO
NEEL) do Arabischeformules van den adan of 
adjan (van het Arabische adzdn, d.i. aankondi
ging), op Sumatra ook bang genoemd — met luider 
stemme weerklinken, hetzij van eene bovenver
dieping der moskee, uit eender openingen van In t 
dak, hetzij van de minaret, indien zulk een toren 
aan of bij de moskee gebouwd mocht zijn, het
geen ook in Nederl.-Indië niet zelden voorkomt, 
hoewel niet zoo algemeen als in andere Moliam- 
medaansche landen. In den Indischen Archipel 
wordt b vendion, daar de men schol ij ko stem er 
in de meestal dicht begroeide dorpen niet ver 
hoorbaar is, voor het afroepen der voorgeschre
ven adaw-formules, met kracht oj) een gioote

naar het Westen gericht is. In dien muur bevindt 
zich de nis (de zgn. mikrab), die de richting naar 
Mokka (do kiblat) moet aangeven. De nieuwere 
moskeeën worden in Nederl.-Indië, terecht, mot 
don achtermuur naar het Noordwesten gebouwd 
on in oudere gebouwen geeft men de verbeterde 
richting wel met eene streep op den vloer aan. 
Het voor de moskeeën gebezigde bouwmateriaal 
verschilt in het algemeen niet veel van dat der 
betere woonhuizen ter plaatse. Vroeger waren 
vele moskeeën van hout met steenen onderbouw 

dak van alap of andere licht brandbare

nen van

i
en een
stoffen; later werd de dakbedekking ook wel van 
hout gemaakt. De nieuwere moskeeën zijn 
dikwijls geheel van baksteen opgetrokken en 
met pannen gedekt.

De inwendige ruimte in de moskee is in hot 
algemeen niet verdeeld; slechts wordt soms een 
gedeelte voor vrouwen afgeschoten. Dicht bij 
don mikrab staat de minibar (of: imbar), d.i. de 
preekstoel, waarop Vrijdags de Arabische preek 
(koetbah) wordt voorgedragen. Aan de zoldering 
hangen do noodjge lampen. Meubilair ontbreekt 
overigens bijna geheel. De langwerpige matten 
en tapijten, welke voor den sëmbahjang op den 
vloer worden uitgespreid, rolt men na gebruik 
weder op en legt ze ter zijde. De voorgalerij 
(soerambi) is op Java bestemd voor de wckelijk- 
sche zittingen van den zgn. priesterraad. Op het 
erf van de moskee vinden de geloovigen hetzij 
eene leiding van stroomend water, hetzij water
reservoirs, waardoor zij in de gelegenheid zijn om 
zich, zoo noodig, in ritueel roinen toestand 
(zie SëMBAHJANG) te kunnen brengen en, al
vorens de moskee binnen te gaan, hunne voeten 
te wasschen.

ï
*

\

■6^ Volgens de leer behoort do Vrijdagsdienst in 
f hot algemeen door alle ter plaatse gevestigde

ƒ J". C geloovigen tezamen gehouden te worden. 
* 7 ‘J Slechts indien dit wegens de groote uitgestrekt

heid of talrijkheid der bevolking eener plaats 
, niet mogelijk mocht zijn, mag de Vrijdagsdienst 

.aldaar gelijktijdig in twee of meer gebou- 
J st * {(* • ' wen plaats hebben. De moskeeën moeten dan

bovendien op zekeren minimum-afstand van 
elkander verwijderd zijn. Verwaarloozing dezer 
voorschriften zou noodzakelijk ten gevolge heb
ben, dat de Vrijdagsdienst telkens slechts in ééne 
moskee — en wel in die, waarin do dienst toe
vallig het vroegst had plaats gehad — als geldig 
kon beschouwd worden. Alvorens dus het aantal 
moskeeën op eene plaats te vermeerderen, heeft 
men vooraf vasttest ellen, dat daartegen in ver
band met de plaatselijke omstandigheden geen 
wottelijke bezwaren bestaan (vgl. C.H.Begkerin 
Der Islam, III[1912]p.395). Het eigenbelang der 
personen, die aan de reeds bestaande moskeeën 
verbonden zijn, brengt tevens mede, zich zooveel 
mogelijk te verzetten tegen elke niet noodzake
lijke uitbreiding van het aantal moskeeën, welke 
immers tevens vermindering van eigen inkom
sten ten gevolge moet hebben. Vgl. over het 
verzet van belanghebbende partijen tegen den 
bouw eener 4e moskee te Palembang: GjSnoucJj . 
Hurgronje, Islam und Phonograph p. 9—12 
(Tïjïïsckr. v. h. Batav. Genootsch., XLII (1900) p.

04). Krachtens eene aanschrijving der 
Regeering, opgenomen in het Ind. Bijblad 
6196 is stichting van Mohammedaanschc bede
huizen (welke immers gewoonlijk tevens blijvende 
onttrekking van grond aan het handelsverkeer

r - < •
V

!lA

:

401
HO.



MOSKEE—MOSKEEKAS. 789

trom (den zgn. bëdoeg) geslagen. Deze bëdoeg — 
op Sumatra taboeh, taboh of tamboe genoemd — 
welke hetzij ondor een afzonderlijk afdak, of in 
eono zijgalerij geplaatst wordt,bestaatgewoonlijk 
uit eon uitgehold, mot leder bospannen stuk van 
een boomstam. Ook ter aanwijzing van verschil
lende perioden van den vastentijd wordt op don 
bëdoeg geslagen, zooals ’s nachts in de vasten

de geloovigen te waarschuwen, 
het tijd is om voor de toebereiding van

allo evenredigheid met de werkelijke behoeften 
van den eeredienst. Mot deze fondsen uit do 
moskeekas werden op den duur ook kosten be
streden, welko vroogcr nooit ten laste der 
„geestelijkheid” waren gebracht, terwijl daaren
tegen de „geestelijkeid” zich voor de verminde
ring harer inkomsten trachtte schadeloos to 
stellen door, bij het sluiten en ontbinden van 
huwelijken, en dergelijke gelegenheden, meer dan 
vroeger van de belanghebbenden te vorderen. 
Op die wijze werd dus ten slotte, langs eenen 
omweg, feitelijk eene belasting ten behoeve der 
moskeekassen op de bevolking gelegd, zonder do 
noodigo waarborgen, dat de opbrengst dier 
nieuwe belasting indordaad doelmatig besteed 
en op betrouwbare wijzo beheerd werd.

Om deze redenen verbood de Indische Regee- 
ring later de vorming van zulke moskeekassen, 
waar zij nog niet bestonden en gelastte voortaan 
een nauwlettend toezicht van wege het Euro- 
peesch bestuur op de administratie der reeds 
bestaande moskeekassen. Geene fondsen daaruit 
zouden voortaan nog bestemd mogen worden 
voor uitgaven, welko niet reeds van ouds krach
tens do adat ten laste der „geestelijkheid 
kwamen. Verder moest ervoor gezorgd worden, 
dat ten bate der moskeekassen voortaan niet 
meer afgezonderd werd dan strikt noodig was 
om in de behoeften van den eeredienst in iedere 
Afdeeling op do van ouds gebruikelijke wijze te 
kunnen voorzien. Do desbetreffende missives en 
circulaires van de Indische Regeering aan do 
Hoofden van gewestelijk bestuur op Java en 
Madoera (van 4 Aug. 1893 no 1962, 3 Aug. 1901 
no. 249, 16 Dec. 1902 no. 417, 28 Mei 1904 no. 
240, 7 Oct. 1905 no. 3493 en 18 Febr. 1908) zijn 
to vinden in de verzamoling van besluiten, rap
porten en aanschrijvingen betreffende moskee
kassen, opgenomen in Adatrecht bundel VII 
(1913) p. 297—331. Boven(Tien-werd'TJ y~0 rdon- 
nantic van 1904 (Ind. Stb. 212) bepaald, dat het 
tarief der betalingen, verschuldigd voor ambte- 
lijko bemoeienissen met het sluiten en ontbin
den van huwelijken tusschen Mohammedanen, 
zou worden vastgesteld door de Hoofden 
van gewestelijk bestuur, terwijl straf werd be
dreigd tegen overschrijding van het maximum 
der vastgestelde tarieven. Ook zouden voortaan 
door de Hoofden van gewestclijk bestuur in 
overleg met het Inlandsch bestuur regelin
gen worden getroffen betreffende de verdeeling 
der huwclijksgeklen door den panghoeloe onder 
zijne ondergeschikten. Daarbij moest in het al- 
gomccn do bestaande adat gehandhaafd blijven, 
mot dien verstando echter, dat voortaan gelet 
word op eene rationeelo verdeeling der ontvan- 
gon baton, opdat iodors aandeel als eene billijko 
vergoeding voor do door hem verrichte werk- 
zaamhedon zou kunnen aangemerkt worden 
(vgl. Bijblad no. 6057).

In veel ruimeren, algomeonen zin wordt do 
benaming moskeekas soms ook wel gebruikt tor 
aanduiding van alle fondsen, welke door hot 
hoofd van het moskoopersoneel in zijne functie 
als zoodanig worden beheerd. Moskeekas in dion 
ruimeron zin doelt niet alleen op hetgeeir tor . 
bekostiging van don eeredienst en liet onderhoud 
dor bedehuizen wordt afgozondord, maar bijv. 
ook op de verschillende baton, wolke verdeeld 
worden onder de aan do moskoo verbonden per
sonen, ontvangen hetzij voor bomoeionissen mot

maand, om
wanneer
don maaltijd te zorgen, waarmede men zich vóór 
het eerste aanbreken der morgenschemering 
versterkt tegen de ontberingen van den komen
den vastendag, — en evenzoo bij zonsondergang 
in den vastentijd, zoodra men den voorgeschre
ven toestand van onthouding mag beëindigen 
(zie VASTENMAAND). In het bijzonder pleegt 
het einde der vastenmaand op luidruchtige wijze 
op den bëdoeg kenbaar gemaakt to worden. Zio 
verder oyer den dienst in de moskee: SëMBAH- 
JANG.

Literatuur: 0. Snouck Hurgronje, De Atjèhers 
I, 63 vv., 84 vv. (The Achehnese 1,62 vv., 80 vv.); 
Het Mohammedanisme (in Oolijn’s Neerland’s 
Indië I, 251—253);'De Islam in Nederl.-Tndië 
p. 8 vv (Groote Godsdiensten, 2e Serie p. 384 vv.); 
L. W. 0. van den Berg, De Mohammedaansche 
geestelijkheid en de geestelijke goederen op Java 
en Madoera, Batavia; P. J. Vcth, JavaI (1875) 
p. 375.; IV (1907) p. 428 v.; Dcmasdjid’s on in- 
landsclio godsdienstscholen in do Padangsclio 
Bovenlanden, in de Ind. Gids, 1888,1, p. 312 vv.; 
Ph. S. van Konkel, Moskeeën van Batavia, in 
Nederl.-Indië oud en nieuw 4e afl. (1916).

MOSKEEKAS. Wat do bevolking op Java in 
vroegere tijden aan hot moskeepersoneel vor- 
goeddo wegens bewezen diensten en voor do 
bemoeienissen bij gelegenheid van het sluiten en 
ontbinden van huwelijken en dgl., werd grooten- 
deels in natura opgebracht, in den vorm bijv. 
van matten, olie en andere zaken, bestemd voor 
den eeredienst en het onderhoud der bedehuizen, 
soms ook in den vorm van rijst on andere eot- 
waron voor het personeel (vgl. A. W. T. Juynboll, 
Kleine bijdragen over den Islam op Java, Bijdr. 
t.d. T. L., en Vlk. v. N. I., 4o Volgr. 6e Dl.(1882) 
p. 285 v.). Later, toen dezo gaven algemeen door 
botaling in gold werden vorvangen, bleef do van 
ouds geldende opvatting bestaan, dat het hoofd 
der moskee had te zorgen voor al wat met don 
dagolijkschon dienst in do bedehuizen en het 
gewone onderhoud dor gebouwen in verband 
stond; immers, ook tor bestrijding van de daar
aan verbonden kosten gonoot hij zijne emolu
menten. Hoewel dit door de panghocloc's niet 
ontkend word, waren toch velen van hen in dit 
opzicht zeer nalatig. Zij keerden een (meestal 
gering) aandeel in do binnenkomende gelden 
aan hot hun ondergeschikte personeel uit en bo- 
liioldon do rost nagenoeg geheel voor zich zelf. 
Op vorscheidone plaatson word toen door do 
plaatselijko overheden verordend, dat een zeker 
percentage van do emolumenten van het moskeo- 
personeel zou worden afgezonderd ter vorming 
van oen zgn. „moskookas”, waaruit do 
noodzakclijko uitgaven voordon eeredienst zou
den bokostigd worden.

Hot ongewenschte gevolg van dezen maatrogol 
was, dat do „moskeekassen” meestal boven vor- 
wachting snel aangroeiden, zoodat daarin aan
zienlijke fondsen tor beschikking kwamen, buiten

) >
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anderen bevoogd tot priesterlijke liande-godsdïenstige aangelegenheden der bevolking, 
hetzij als djakat (zie aldaar) en pitrah (zie aldaar); 
verder bijv. op de opbrengsten van onroerende 
goederen , indien die ten bate eener moskee 
mochten verbonden zijn (vgl. WAK AP), bene
vens op de gelden, aan 
vallende als bijzondere giften of ter vervulling 
van geloften van vrome geloovigen. In het alge- 

leveren alleen de huwelijksgclden eenigs- 
zins vaste en belangrijke inkomsten op; de op
brengst van de djakat heeft slechts in West-Java 
groote betcekenis voor het moskeepersoneel.

Literatuur Xo. Snouck Hurgronje, Nederland 
en de Islam, p. 63 v.; A. H. van Ophuysen, De 
huwelijksordonnantie en hare uitvoering (Dis- 
sert. Leiden 1907), p. 64—75; Arminius, Iets 
over huwelijk en echtscheiding bij den Inlander, 
de daaruit voortvloeiende inkomsten der Mo- 
harnm. geestelijkheid en de administratie der 
moskeefondsen (Ind. Gids, 1S89, II, p. 1501— 
1520, 1652—1665; L.W.0. van den Berg, Do 
Mohamm. geestelijkheid en de geestelijke goede
ren op Java en Madoera, 2e dr. p. 16 vv.

MOSKEEPERSONEEL. Aan de moskee zijn 
verscheidene personen verbonden, die te zorgen 
hebben voor den gercgclden gang der godsdienst
oefeningen, het onderhoud, de reinheid en ver
lichting van het gebouw, enz. Zij staan op Java 
onder toezicht van den panghoeloe (zie aldaar). 
Hun aantal hangt van plaatselijke omstandig
heden af, maar is zelden minder dan vier en 
bedraagt in groote moskeeën soms meer dan 40 
personen. De titels, welke zij dragen, zooals 
imam, kèlib, modin, zijn aan het Arabisch ont
leend. De titel imam duidt den persoon aan, die 
als leider bij de sèmbahjang's voorgaat; kalib of 
kèlib is eene verbastering van het Arabische 
chatïb, d.i. prediker, nl. de persoon, die des Vrij
dags en op feestdagen de koetbah (de Arabische 
preek) heeft voor te dragen; vgl. SëMBAH- 
JANG. De benamiug modin moet wel eene 
verbastering zijn van het Arabische moe' addzin, 
d.i. de persoon, belast met het af roepen van den 
adzdn (d.i. de oproeping tot den sèmbahjang); 
op Sumatra noemt men hem veelal bilal (naar 
den eigennaam van den Abcssiniër Bilal, die in 
Mobammeds tijd met de oproepingen tot dó* 
godsdienstoefeningen belast was). Met den op 
Java gebruikelijken titel mèrbot duidt men den 
bediende aan, die zorgt voor het schoonvegen 
van het gebouw, het vullen der waterreservoirs, 
het aansteken en schoonhouden der lampen en 
dergelijke werkzaamheden. De functiën in do 
moskee worden gewoonlijk afwisselend nu eens 
door dezen dan weder door genen van het perso
neel waargenomen, overeenkomstig de daarvoor 
ingestelde regeling van den panghoeloe. Deze 
laatste acht zich meestal te hoog om persoonlijk 
bij den sèmbahjang voor te gaan of zelf eene 
preek voor te dragen, tenzij de tegenwoordigheid 
bijv. van een regent of diens uitdrukkelijk 
verzoek hem daartoe mochten bewegen. Zelfs zij, 
die zooals de naïb's en kalipah's (plaatsvervan
gers) het naast onder den panghoeloe staan, laten 
dergelijke functiën liefst aan het lagere personeel 

• over.

van
lingen en daartoe in het bijzonder gewijd, be
staat niet in den Islam. Ieder Moslim, die het 

ritueel van den sèmbahjang voldoendegewone
kent is volkomen bevoegd, als voorganger bij die 
godsdienstoefening optetreden. Dat in de moskee 
vast personeel daarvoor is aangesteld, is slechts 
een noodzakelijke maatregel van orde. Do 
moskeebcambten ontleenen dan ook geen per
soonlijk aanzien aan hunne beroepsbezigheden. 
Het loon, dat zij daarvoor ontvangen, is ge
woonlijk zeer gering. Bijzondere bevoegdheden 
van godsdienstigen aard zijn hun niet toegekend.

LiteratuurC. SnouckHurgronje, Mr. L. W. O. 
van den Berg’s beoefening van het Mohamme- 
daansche recht, p. 47—55 (Ind. Gids, 1884 I, p. 
409—417); De Atjèhers I, 88v. (The Achehnese I, 
85 v.); Het Mohammedanisme, in Colijn’s 
Neerland’s Indië I, p. 254; do Islam in Ned.- 
Indië p. 10 (Gr. Godsd. He ser., p. 386); Rapport 
over de Mohamm. Godsd. rechtspraak (Adat- 
rechtbundel I, p. 206) on'in de Bijdr. t.d. T., L. en 
Vlk. v. N. I., Volgr. Dl. 6 (1882) p. 358v.; A.W. T. 
Juynboll, EtymologischeMededeelingen p. 3 vv. 
(Tijdschr. v. N. I., 1870 I, 444 vv.); Kleine bij
dragen over den Islam op Java p. 6 v. (Bijdr. t. 
d. T., L. en Vlk.v. N. I. 4eVolgr. 6e Dl. (1882)p. 
267 v.); L. W. C. van den Berg, De Mohamm. 
geestelijkheid en de geestelijke goederen op Java 
en Madoera, Batavia 1882, p. 6—10; P. J. Veth, 
Java IV (1907) p. 426—429,1 (1875) p. 374 vv.

MOSSEL (JACOB). Geb. te Enkhuizen 28 
Nov. 1704 uit het huwelijk van P. J. Mossel, 
makelaar, en G. Leydecker. Als matroos naar 
Indië vertrokken (1702), werd hij in Compag- 
nie’s dienst te Negapatnam (Goromandel) ge
plaatst (7 Mei 1721) en doorliep aldaar verschil
lende rangen (assistent 1724, boekhouder 1725, 
factor 1730, onderkoopman 1730, koopman 
1732, opperkoopman 1736, eerste opperkoopman 
1738), tot hij in laatstgenoemd jaar tof Gouver
neur en directeur van Goromandel benoemd

de moskee ten deel

meen

werd. In 1740 werd hij tot Raad extraordinair 
on in 1743 tot Raad ordinair bevorderd ; in Nov. 
1747 werd hij tot eersten raad en direeleur- 
generaal aangestcld en 1 Nov. 1750 tot Gouv.- 
Generaal verkozen, in welke waardigheid hij 
1751 bevestigd werd. Tevens werd hij toen be
noemd tot luit.-generaal van de infanterie en in 
1754 tot generaal der infanterie. Mossel over
leed te Batavia in den nacht van 14—15 Mei 
1701.

Onder zijn bestuur werd de rust in Bantam 
hersteld en de oorlog op Java geëindigd door de 
splitsing van het rijk van Mataram in de rijken 
Soerakarta en Djokjakarta, en door de oprich
ting van een zelfstandig rijkje in do Vorsten
landen; contracten werden met Timor, Roti, 
Savoe, Solor en Soemba gesloten en een verbond 
gesloten tusschen de Compagnie en Bandjër- 
masin om de Boegineezen van de O.kust van 
Borneo te verdrijven. Bengalen werd tijdens zijn 
bestuur door do Engelschen veroverd; op de 
Westkust van Sumatra echter werden de En- 
gelsche bezittingen door de Franschen vermecs- 
terd en aan de Comp. afgestaan. Tijdens zijn 
bestuur werd het Seminarium voor godsdienst- 
leeraren te Batavia opgeheven; daarentegen 
werd op zijne kosten de bijbel in het Maleisch 
gedrukt.

MOSSEL. Mylilus. Zie SCHELPDIEREN.

,
•:
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Het moskeepersoneel, hoewel in het Euro- 
peesche spraakgebruik gewoonlijk gerangschikt 
onder de zgn.Mohammedaansche„geestelijklieid” 

priesterscha 
van

vormt geen 
zonderlijke klasse

Eene af- 
personen, bij uitsluiting?:
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MOSSEN. Loemoet (jav., mal.), Lockoet 
(soend.). Deze planten zijn over den gcheclen 
archipel verspreid, doch zijn vooral goed ontwik
keld in de hoogere bergstreken, waar een zeer 
yochtige atmosfeer voortdurend aanwezig is, 
bv. in West-Java op 2000—2500 M. boven 
zee. Daar bedekken ze in dikke lagen de boom
takken en geven het bosch een eigenaardig 
uiterlijk.

MOTI. Eilandje benoorden Makian (0° 28' 
N.B.) door de.bewoners van Makian ICétèn ge
noemd, behoorende tot het sultanaat Ternate. 
Het bestaat uit een enkelen ongeveer 700 M. 
hoogen vulkaan en is geheel door riffen omgeven, 
zoodat slechts kleine vaartuigen hot kunnen 
naderen. De straat tusschen Moti en Makian 
is voor schepen onbevaarbaar. Het eiland heeft 
geen vaste bewoners, doch wordt geregeld be
zocht door Makianners, die er tuinen aanleg
gen, waarvoor zij een geringe tuinbelasting 
aan den vorst betalen. Tijdens Valentijn was 
het bewoond. Hier zou in 1322 het verbond 
tusschen de vier Molukscho vorsten gesloten 
zijn, welk verbond echter in 1343 door kolano 
Toeloe Malamo van Ternato verbroken werd. 
Ook zou de hopman Schotto in 1610 een dui
zendtal personen van Gaane en Kajoa, ter ver
sterking van de bevolking, herwaarts gevoerd 
hebben. Vermoedelijk hebben die menschen 
zich na de uitroeiing der nagelboomen in 1653 
over de andere eilanden verspreid. Art. 20 van 
het door den Commissaris Engelhard met sultan 
Mohamad Ali van Ternate in 1817 gesloten 
contract kent o. m. aan de hoofden van Moti 
een jaarlijltsche subsidie van 320 gulden voor 
de uitroeiing der spccerijboomen toe. Daaruit 
blijkt, dat er toen nog eenig volk woonde. Van 
een versterking, Nassau geheeten, waarin Fran- 
9ois Wittert in 1609 eene bezetting plaatste, 
is geen spoor meer aanwezig. In 1774 moet de 
berg Moti, volgens een Engelsch reisverhaal, 
gloeiendo steenen uitgeworpen hebben, maar 
te Ternate wordt elke uitbarsting van Moti 
ten stelligste ontkend. Op den top van den berg 
is een djéré (heilig graf), waar bloemen en vruch
ten geofferd worden ter afwering van ziekten 
en ongelukken.

MOTOLING. Districtshoofd plaats, zie TOM- 
PASSO.

MRANGGÈN. Hoofdplaats van het district 
Singónlor (Zie aldaar), afdeeling, regentschapen 
residentie Scmarang. In de omniddellijkc nabij
heid heeft men de halte Broemboeng van den 
spoorweg Semarang-Soerakarta.

MUCUNA CAPITATA W. et A., fam. Legurni- 
nosae- Papilionalae, Böngoek (jav., soend.). 
Klimmende heester, meest beschouwd als een 
vorm van M. pruriens. De plant zou door do 
Amboneozon aangeplant worden, om de sma
kelijke zaden.

MUCUNA PRURIENS D.C., fam. Leguminosae- 
Papüionatae. Katjang gatöl, Kekara gatöl (mal.), 
K&rft rawó (jav.), Kararawèjah of Earawèja, 
Koas (soend.) Een klimmende heester met 
donkerpaarse of witte bloemen on platte breede 
peulen, die met fijne, goudgele haartjes bezet 
zijn. Bij aanraking blijven die haartjes in de 
huid vastzitten, on veroorzaken een ondragelijke 
en langdurige jeuk. De soort komt in een aan
tal variëteiten voor. Een ervan is bij de bevol
king als groene bemester in gebruik. Zoowel do

bladeren als do rijpe zaden worden gegeten. Zie 
ook MUCUNA CAPITATA.

MUIZEN {Muridae), een zeer soortenrijke, 
kosmopolitische familie der Knaagdieren (zie 
aldaar) en de eenige dezer orde, die (van de 
geimporteerdo konijnen afgezien) ook in Austra
lië voorkomt. Soorten van muizen bewonen 
dan ook den geheelen Indischen Archipel en 
zijn op Nieuw-Guinea (vanwaar ruim 40 soorten 
bekend zijn) de eenige Knaagdieren. De door 
den mensch kosmopolitisch geworden huismuis 
(Mus musculus L.), zwarte rat (M. rattus L.) 
en bruine rat (M. norvegicus Erxl. = dectima- 
nus L.), zijn ook in den Archipel ingeburgerd. 
Deze beide laatste verdienen een bijzondere 
bespreking wegens de rol, die zij spelen bij de 
verspreiding dor pest. Beide komen waar
schijnlijk in den geheelen Indischen Archipel, 
tot in Nieuw-Guinea, voor. De eerste is kleiner 
dan de laatstgenoemde; door de kleur zijn ze 
niet met zekerheid van elkaar te onderscheiden: 
van M. norvegicus komt op Java ook een 
zwarte variëteit voor en ook de kleur van de 
„zwarte rat” is variabel. Een beter uitwendig ken
merk vormen de ooren, die bij M. rattus veel 
grooter zijn, en de vacht, die bij deze laatste 
gladder en glanzender is. M. rattus is een zeer 
variabele soort; de vormen van den Archipel 
kunnen volgens Do Beaufort (Meded. Geneesk. 
Dienst in Nederlandsch-Indië, dl. II, 1913) tot 
twee ondersoorten worden gebracht: M. rattus 
griseiventer Bonhote en M. r. diardii Jent. De 
eerstgenoemde is een huisrat en heeft den staart 
gewoonlijk langer dan kop en lichaam tezamen, 
terwijl het wijfje 5 paar melktepels heeft, M. r. 
diardii daarentegen, bij welke de staart gewoon
lijk korter is dan kop en lichaam en het wijfje 
6 paar tepels bezit, is een veldrat, die in Indië 
voornamelijk in do sawahs gevonden wordt. 
Het is vooral do eerste, die wegens zijn voor
komen in de onmiddellijke nabijheid van den 
mensch (hoewel niet uitsluitend: ze komt ook 
wel in de sawah’s voor) de pest helpt versprei
den. Waarschijnlijk speelt, ook nog M. concolor 
Blyth. hierbij een rol; deze gelijkt veel op M. 
rattus en leeft eveneens in huizen, maar is veel 
kleiner en onderscheidt zich daardoor, dat het 
wijfje slechts 4 paar tepels bezit. Behalve de 
genoemdo komen nog een groot aantal soor
ten van hetzelfde geslacht Mus of nauw ver- 
wanto geslachten van Sumatra tot Nieuw- 
Guinea voor (algemeeno inlandsche benamin
gen: tikoes (mal., jav.), beurit (soend.); in 
Noord-Celobes zouden volgens Jentink (No- 
tes Leydon Museum, I, 1879) voor verschillende 
soorten worden gebruikt do namen: kalendang, 
wangotan, torean of toereau, toercan in paté, 
loemandeng, mea, pengaladon, pangoesaio, tang- 
kara, loemalapait. Do grootste rat van Nedor- 
landsch-Indië is Mus (?) Armandvillei Jent. 
van Floros, die een lichaamslengte van moor 
dan 4 d.M. on een staartlongte van 3.5 d.M. 
bereikt. Hot Wostelijk deel van don Archipol 
wordt verder bewoond door soorten van de 
geslachten: Nesokia (N. setifcra Hox-sf. is een 
groote, bruine rat — kop en lichaam ^ 23.5 
c.M. lang, do staart iets korter — die van den 
ongeveer evon grooton Mus norvegicus to ondor- 
scheiden is door moer ongelijkmatige beharing 
on door do zeer lange haron — 8.5 c.M. lang —, 
die aclitorop den rug staan); Chiropodomys
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O.-Indië. Bij Kon. Besl. van 19 Juli 1850 kreeg liij 
eervol ontslag uit zijne betrekking als lid der Na
tuurkundige Commissie (zie aldaar). NaarFrei- 
burgi/B. vertrokken, overleed hij aldaar in 1864. 
Hij is eon der porsonen geweest, die het meest 
hebben bijgedragen tot de kennis der fauna 

Indische gewesten. Geruimen tijd vóór

(Noord-Bomeo, Sumatra, Nias, Java), met do 
soort Ch. gliroides Blyth, een boombewoner, 
die in bamboe nestelt; Pithechir (P. melanurus 
F. Cuv. van Java, een kastanjebruine rat met 
opponeerbaren grooten teen, die volgens do 
waarneming van Pasteur — Jentink, Notcs 
Leyden Mus., XIV, 1892 en XVII, 1895/96 
— in boomen bolvormige nesten bouwt van 
takjes on bladeren), en andere. Dc muizen 
van Nieuw-Guinea, Aroe- en Kei-cilandon bo- 
hooren grootondecls tot geslachten, die tot het 
Australische fauna-gebied beperkt zijn, hoewel 
sommige van hen verwanten hebben in do ge
bergten van Celebes en het eiland Luzon in 
de Philippijnen. Evenals do Australische buidel
dieren hebben ook de muizen van dit gebied 
zich, op kleinere schaal, aan verschillende 
levenswijzen aangepast. Hierdoor kunnen een 
aantal voor dit gebied kenmerkende geslachten 
onderscheiden worden, waarvan op Nieuw-Gui
nea alleen Uromys (Westelijk ook op Salwati 
en Obi voorkomend) uit een groot, aantal soorten 
bestaat.' Zulke aanpassingen vertoonen bijv. 
de volgende. Lorentzimys nouhuysi Jent. heeft 
lange, tot springen geschikte achtcrpooten, 
evenals de Australische woestijnmuizen van 
het geslacht Conilurus. Vreemd is deze aan
passing aan het woestijn leven in het bosch- 
rijke Nieuw-Guinea, een verschijnsel analoog 
aan hetgeen de kangoeroe’s vertoonen. Pogo- 
nomys (Ghiruromys) jorbesi Thom. bezit een 
grijpstaart met kalen top. Hydromys beccarii 
Ptrs. is een van de weinige muizen, die geheel 
aan het leven in water aangepast is: zij heeft 
zwemvliezen tusschen de teenen der achter- 
pooten en voedt zich, behalve met insekten, ook 
met visschen enz. Het geslacht Hydromys en 
zijn verwanten zijn bovendien merkwaardig 
door de sterke reductie van het gebit: er staan 
slechts 2 kiezen aan weerszijden in elke kaak, 
zoodat het dier in het geheel slechts 12 tanden 
bezit. Voor de muizen van Nieuw-Guinea zie

onzer
A. R. Wallacc heeft hij de aandacht gevestigd 
op het merkwaardige onderscheid in fauna en 
flora tusschen het Westelijk of Aziatisch en 
hot Oostelijk of Australisch gedeelte van den 
Ncd. O.-I. Archipel, voor welk onderscheid hij, 
in den geest van zijn tijd, de oorzaak zocht in 
verschil van klimaat en vcrdeeling van land 
en water. Zijne voornaamste geschriften zijn: 
Verhandelingen over de Natuurlijke Geschiede
nis der Nederlandsche overzeescho bezittingen, 
afdeeling Land- en Volkenkunde; en in vereoni- 
ging met Schlegel de afdeeling Zoölogie van het
zelfde werk; Reizen en onderzoekingen in den 
Indischen Archipel 1828—1836. Zie overigens 
over hem Dr. M. J. Sirks, Indisch Natuuronder
zoek, blz. 114, 118—119, 121, 139, 219.

MÜLLER (GEORG). Geb. 8 Juni 1790 te 
Mentz. Trad in 1807 als cadet in Oostenrijkschen 
dienst-»en nam als Oostenrijksch officier deel 
aan den slag van Wagram. Toen tegen het einde 
van 1809 Napoleon een bevel uitvaardigde, 
dat allen, die op den linker Rijnoever geboren 
en in dienst van vreemde mogendheden waren, 
bij het Fransche leger moesten overgaan, meen
de Müller aan deze machtspreuk te moeten ge
hoorzamen. Aan Fransche zijde maakte hij 
dientengevolge den Russischen veldtocht mede 
en bracht het als Fransch officier tot Luitenant-

l

Kolonel. Na do zoogenaamde honderd dagen 
trad hij in 1816 als kapitein der Infanterie 
in Nederlandsch Indischen dienst. In 1818 
nam hij deel aan oen expeditie tegen Sambas, 
word benoemd tot resident der Westerafdee- 
ling van Borneo, daarna in 1822 tot Inspecteur 
van do binnenlanden van Borneo, als hoedanig 
hij een reeks wetenschappelijke expedities 
ondernam om bedoelde binnenlandon in kaart 
te brengen. Op een dier expeditites werd hij, 
20 Jan. 1826, aan de Kapoeasrivier met zijne 
tochtgenooten door inboorlingen vermoord. O. 
m. schreef hij: „Proeve eonor geschiedenis 
van een gedeelte der Westkust van het eiland 
Borneo”, en „Matan on andere etablissementen 
op do Westkust van het eiland Borneo” in do 
Ind. Bij. I (1843).

Zie Levensbericht in do Ind. Bij. I (1843); 
voorts Tijdschr. v. Taal-, land- on volkonk. 
III (1855), blz. 426—494.

M. U. L. O. SCHOLEN. Zie ONDERWIJS. 
MULTATÜLI. Zio DOUWES DEKKER.
MUNTINGHE (Mr. HERMAN WARNER). 

Geb. te Amsterdam in 1773 uit het huwelijk van 
Mr. S. Muntïngïiéj hoofdman van het Hoog Ge
rechtshof te Groningen en A. E. De Maffe. Na 
een gedeelte' zijner opvoeding in Engeland te 
hebben ontvangen werd Muntingho in 1785 op do 
Latijnsche school te Groningen toegelaten en 
reeds 2 jaar later (Dec. 1787) als student aan de 
Hoogeschool aldaar ingeschreven, waar hij in 
1797 tot doctor in de beide rechten promoveerde. 
Den 6den Juli 1801 benoemd tot ad vocaat-fis- 
kaal bij den raad der Aziatische bezittingen, 
nam hij een werkzaam aandeel in het onderzoek 
naar de handelingen van Mr. Nederburgh als

Al

o. a. Jentink, On the New Guinea Mammals, in: 
Notes Leyden Mus., XXVIII, 1906—07; Mam
mals, in Nova Guinea, Vol. V en IX, Zoologie; 
Mammals Dutch New-Guinea-Exped., in Notes 
Leyden Mus., XXXIII, 1910—11; Oldf. Tho
mas, Transact. Zoolog. Soc. London, XX, Pt. 
9, 1914.

MULLEN (Mullidae). Visschen tot de Acan- 
thopterygii behoorend (zie VISSCHEN). Upe.ne.us 
sulphureus en vittatus (Forsk.): Bidjinangka 
(mal.) en Kakoenir (Koekoeniran) (soend.) 
worden veel gevangen, maar staan niet zoo hoog 
aangeschreven als hun Europeesche verwanten 
van het geslacht Mullus.

MULLER (SALOMON). Zoon van een herber
gier te Heidelberg, had het uit liefhebberij ver ge
bracht m het opzetten van vogels. Toevallig met 
Boie en Macklot (zie aldaar) in aanraking ge
komen, vergezelde hij hen als praoparateur op 
hunne reis naar Indië, na zich eerst nog eenigen 
tijd aan het Leidsch Museum te hebben geoefend. 
Met MackloffbezochFTiij in 1828 en ’29 als onder
geschikt beambte Zuid-Westelijk Nieuw-Guinea 
en Timor; na diens dood verzamelde hij in 
zelfstandige betrekking in de buurt van Padang 
gedurende 1833—35 en te Bandjërmasin in 
1836. In 1837 in Europa teruggekeerd, heeft 
hij zich beziggehouden met het publiceer.... 
van de uitkomsten zijner werkzaamheden in

meer

on
1
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Commissaris-gencraal; 16 April 1804 werd hij 
tot fiskaal to Suriname benoemd, doch kon dio 
betrekking niet aanvaarden, daar do kolonie 
door de Engclschcn vermcestcrd word. Mun- 
tinghe vertrok toen als advokaat-fiskaal naar 
Indië, doch werd in 1807 tweedo secretaris van 
de Indische regcoring, in 1808 secretaris van 
Daendels en in 1809 secretaris-generaal. Bij do 
reorganisatie van den Hoogcn Raad van justitio 
te Batavia in hetzelfde jaar werd hij president 
van dien Raad met den rang van extra-ordinair 
raad van Indië. Hij bekleedde dio betrekking 
nog toen Java in handen der Engelschen over
ging; bij de oprichting van den Raad van Indië, 
die Raffles ter zijde stond, werd Muntinghe tot 
lid daarvan benoemd on was in die betrekking 
de vertrouwde raadsman van den landvoogd, 
die veel aan zijn kunde en ervaring te danken 
had. Ook na het herstel van het Nedcrlandsche 
gezag bleef Muntinghe in het vertrouwen der 
regeering doelen én als president van den Raad 
van finantiën, én als lid van verschillende com- 
missiën, waaronder de adviseerende commissie 
aan de comm.-generaal toegevoegd. Na do ont
binding dier commissie werd Muntinghe als 
regeerings-commissaris naar Banka en Palem- 
bang gezonden; zijne handelingen werden daar 
echter niet met gelukkig gevolg bekroond, daar 
de door hem op den troon herstelde Sultan van 
Palembang weldra openlijk in verzet kwam, 
hetgeen tot herhaalde expedities leidde. Nog 
tijdens zijn verblijf op Sumatra werd Muntinghe 
benoemd tot lid van den nieuw opgerichtcn 
Raad van Indië; in 1822 keerde hij met verlof 
naar Nederland terug, waar hij zich groote ver
dienste verwierf bij de stichting van de Ned. 
Handelmaatschappij. Na zijn terugkeer in Indië 
bleef Muntinghe nog slechts korten tijd lid van 
den Raad van Indië; na zij.i ontslag vestigde hij 
zich te Pekalongan, waar hij 24 Nov. 1827 over
leed.

worden onder den naam Orang Banka gebracht, 
als do provincialen.

De invoer van rijst en andero voedingspro
ducten ten behoeve van do mijnwerkers (do 
meeste en grootste mijnen liggen in Socngeiliat, 
Blinjoo on Pangkalpinang) had te Muntok 
plaats, vanwaar de verscheping verder met 
prauwen langs do kust geschiedde. Een vlucht- 
haven en een pier waren toenmaals noodig. 
Tengevolge van de versnippering van den in
voer door do opkomst van de genoemde andere 
havenplaatsen, verminderde het invoercijfer be
langrijk, vooral omdat de afdeeling Muntok 
zelvo noch voor de pepercultuur noch voor de 
tin winning veel beteekonde. Muntok was dus 
slechts de invoerhaven van Banka. En dit be- 
teekende veel, omdat het land zelf geen vol
doende voedingsstoffen oplevert voor de be
woners. Thans is Muntok nog slechts als zetel 
van de Banka-tinwinning van beteekenis. He 
handel heeft zich geheel verlegd; ook de uit
voer van peper heeft niet meer over Muntok 
plaats dan voor zoover de peper door Ohineczen 
en tegenwoordig ook door Inlanders in de af
deeling zelve wordt verbouwd. He reede is goed, 
en zelfs de beste van geheel Banka to noemen. 
Hit zal dan ook de reden zijn geweest,* dat Mun
tok steeds de eerste haven geweest is.

He stad bestaat uit 4 kampongs, een Chi- 
neesche wijk on een Europeesche wijk. He 
Europeescho wijk is gelegen op de heuvels, de 
Chineesche ligt aan zee, en de Inlandsche wijken, 
liggen hoofdzakelijk aan zee en ter weerszijden 
van de kleine Soengei Muntok.

He plaats telde in 1915 ruim 4100 zielen^ nl.: 
150 Europeanen, 1375 Chineezen, 2350 In
landers, 80 Arabieren, 125 andere Vreemde 
Oosterlingen en 150 Orang Sëkah.

Velo Inlanders verhuizen naar de andere 
Pangkals of keeren naar hunne kampongs 
torug, omdat zij hier moeilijk meer een be
staan kunnen vinden. He Chineezen leiden als 
tokohandelaar en deelhebber in de mijnen een 
dragelijk bestaan; de eigenlijke handel is in 
hoofdzaak in handen van enkele Chineezen; 
de Inlanders leven er van vischvangst (poe- 
katan) on wat vruchtenteelt. He huizen zijn, 
voor zoover niet aan Inlanders toebehoorende, 
van steen opgetrokken.

MUNTWEZEN. He geschiedenis van het munt
wezen in Ncderlandsch-Indië is te verdeelen 
in twee tijdperken, het eerste gekenmerkt 
door een steeds grootor wordende verwarring 
en ontreddering, het tweede daarentegen door 
zoo’n rust en kracht, dat het daardoor zelfs 
gunstig afsteekt bij hotgeen andero koloniale 
rijken ter zelfder tijd hebben doorgemaakt. 
He scheiding tusschen do tweo tijdperken en 
tevens de oorzaak van den ommekeer is de 
Muntwet van 1854 geweest, waarbij het munt
stelsel van Nederland ook in zijn Oostersche 
koloniën is ingevoerd.

Naast tallooze kleinore gebreken en mis
grepen, dio het eersto tijdperk ontsieren, zijn 
in dio eerste 250 jaar drie kapitale fouten naar 
voren to brengen, dio als do hoofdoorzaken 
van den veelal jammerlijken toestand zijn aan 
to wijzon, namelijk het wanbesluit om do zil
veren standpenningen in Indië hooger to 
lueeren dan in Nederland, de ovorstrooming 
van het land met minderwaardige pasmunt en

Verscheidene zijner belangrijke adviezen zijn 
gepubliceerd geworden; wij noemen daarvan 
zijne rapporten van 28 Juli 1813 over de memo
rie van Raffles betrekkelijk do landrente (Van 
Hoventer, Bijdragen I, bl. 87) en van 14 Juli 
1817 betrekkelijk hot onderzoek naar hot lande
lijk stelsel (Ibid. I, bl. 281).

MUNTOK. Afdeeling van do residentie Banka 
en Ond., bestuurd door een controleur, dio in 
de gelijknamige hoofd plaats zetelt. Zij omvat 
hot district Muntok mot do onderdistricten 
Muntok, Plangas, Ampang en Kadiala en telde 
oindo 1915 ongeveer 19.000 zielen.

Muntok is ook een der 9 mijndistricton, waarin 
hot eiland Banka voor het tinbedrijf ver
deeld is.

MUNTOK. Vroegere hoofdplaats dor resi
dentie Banka en Onderh. Zij word in hot begin 
der 18o eeuw, kort na do ontdekking der tin- 
ortson gesticht on is aan den N.ingang van 
Straat Banka niet ongunstig gelegen. Nadat 
Muntok in het jaar 1913 als rcsidentiozetcl 
werd verlaten on do Kon. Pakotvaart Mij. de 
andere havenplaatsen als Blinjoo, Pangkalpi
nang — do niouwo hoofdplaats — Socngeiliat, 
door hare schepen liet aandoen, bleef van haar 

slechts de historische glans over. He 
termen Orang Muntok on Orang Banka herin- 

nog aan don vroogoren toestand; allen,

naam
va

noren
dio buiten de hoofdplaats Muntok woonden,



MUNTWEZEN,794

Deze nieuwe roalon waren m Nedorland 
niet gangbaar, doch uitsluitend bestemd 
als negotieponningon voor Indiö to dienen. 
Hoewel de Oost-Indische Oompagnio echter, 
met het oog op do moeilijkheid, waarin zij 
verkeerde de benoodigdo contanton in do oor
spronkelijke Spaansche realen naar Indiö to 
zonden, krachtig poogde dezo nieuwe realen 
ingang te doen vinden, is dit toch niet mogen 
gelukkon. De Spaansche reaal van achten liet 
zich niet verdringen en bleef zoodoende tot 
hot eind der 17de eeuw de rekeningseenheid. 
totdat de rijksdaalder die functie overnam. 
Het publieke, zoowel als het handelsverkeer 
was derhalve gebaseerd op den Spaanschon 
reaal en ook de boeken der Indische kantoren 
van de O.-I. Compagnie werden daarin ge
houden, zij werden echter afgesloten in guldens 
van 20 stuivers op den voet eerst van 47, daar
na van 48 stuivers = 1 reaal.

Alhoewel de gulden destijds in Nederland 
slechts een denkbeeldige munt was, gold hij 
toch, in elk geval in de provincie Holland, 
als rekeningseenheid en omdat de Spaansche 
reaal op grond zijner innerlijke zilverwaardo 
en gangbaarheid in Nederland steeds in Ne- 
derlandsche guldens omgerekend kon worden, 
bestond er dus in deze periode een vaste %rer- 
houding tusschen de Indische rekeningseenheid, 
den Spaanschen reaal, en do Nederlandsche, den 
gulden.

De invoering van Nederlandsche landsmun- 
ten, sedert 1622 in Indiö in omloop gebracht, 
en de begripsverwarring, die voorzat bij do 
bepaling der waarde dezer munten, wanneer 
zij aldaar maar eenmaal aangekomen waren, 
maakten echter aan deze vaste verhouding 
een eind en werden zoodoende de aanleiding 
tot de vele tegenstrijdigheden en verwikkelin
gen, die 'twee eeuwen lang op muntgebied 
aanhielden. Uit de groote voorliefde, die do 
oosterlingen voor zilver, zoowel gemunt al4 
ongemunt koesterden, leidde men af dat het 
zilver in Indiö meer waard was dan in Neder
land, zoodat ook een reaal in Indiö niet meer 
dezelfde waarde kon hebben als in liet Moe
derland. Naast dit wanbegrip, ten aanzion van 
munten, in Nederland zoowel als in Indiö 
gangbaar, was de groote dwaling echter, dat 
men die hoogere waarde van den reaal uit
drukte in zijn 1/48 gedeelte, den stuiver, door 
te bepalen, dat de reaal bij aankomst in Indiö 
niet meer 48, doch 00 stuivers waard was. 
Men- hield er dus geen rekening mede, dat 
indien aan het zilver en den reaal in Indiö 
werkelijk een hoogere waarde ware toe te ken
nen, die appreciatie dan toch ook aan het 
onderdeel, den stuiver, moest ten goede komen. 
Het gevolg was nu, dat het verkeer met twee 
stuivers te doen kreeg, ten eerste den tast
baren of „zwaren”, waarvan 48 overeenkom
stig het muntstelsel gelijk waren aan een reaal, 
en verder een denkbeeldigen „lichten” stuiver, 
waarvan de reaal, tengevolge van zijn hoogere 
valuatie, er 00 vertegenw'oordigde. De eeno 
stuiver verhield zich dus tot den anderen als 
1 tot P/4, hetgeen een bron van verwarring is 
geweest tot in de 19de eeuw toe.

Om in het gebrek aan grovere munt te voor
zien, dat ontstond tengevolge van don sterke
ren uitvoer dezer munt in verband met de

de overmatige uit gif to van papieren gold. Hot 
ongeluk heeft gewild, dat do drie bcstanddeolon 
der toenmalige circulatie, de standpenningen, 
de pasmunt en het papieren geld, elk op zijn 
beurt, ja soms zelfs tegelijkertijd door zoo’n 
hoofdfout zijn getroffen, zoodat geen uitred
ding mogelijk was. Die misgrepen hebben hot 
muntwezen in zulk een desolaton staat ge
bracht, dat de ontwikkeling onzer Koloniën 
er ernstig door moest worden benadeeld. Aan 
pogingen om in den schadelijken chaos orde en 
verbetering te brengen, heeft het niet ontbi*oken, 
doch ongelukkigerwijze verviel de hervormer bij 
het herstellen van do eene fout weer in een andere, 
die minstens even ernstig nadeel toebracht, 
of wel hij miste do kracht of do gelegenheid 
do hervorming tot het einde door te voeren.

Men ontvangt wellicht het duidelijkst een 
indruk van de voortdurende ellende van het 
eerste tijdvak, wanneer het relaas dezer geschie
denis voor de eerste twee eeuwen gesplitst 
wordt over standaardmunt, pasmunt en pa
pieren geld en aan elk dezer drie onderdeden 
van het muntwezen afzonderlijk een bespre
king wordt gewijd. Daarop volgt dan voor alle 
drie tezamen de periode van de hoogste ver
warring tijdens het bestuur van den Gouver- 
neur-Generaal Van den Bosch, ten slotte afge
broken door den overgang tot de muntregeling 
van 18ó4 onder leiding van den doelbewusten 
G.-G. Rochussen en daarna de gezonde toe
stand door de Muntwet van 1854 in het leven 
geroepen.
- Standaardmunt. Als eerste standaardmunt, 
gangbaar in Nederlandsch-Indië, of beter ge
zegd op het eiland Java, is de Spaansche reaal 
te noemen, die reeds door de Portugeezen als 
zoodanig werd ingevoerd. Ook in Nederland 
was deze zilveren munt bekend en wel als 
wettig betaalmiddel op een waarde van 2 gul
den en o stuivers sedert 1594, 2 gulden en 6 
stuivers sedert 1603, 2 gulden en 7 stuivers 
sedert 1606 en 2 gulden en 8 stuivers sedert 
1622. Het gewicht van dezen zoogenaamden 
reaal van achten bedroeg 17 Engels 25 asen 
en het gehalte 11 penningen 2£ grein, zoodat 
hij 25.306 gram fijn zilver bevatte. De Com
pagnie van Verre, opgericht in 1594, voerde 
deze munt in navolging der Portugeezen in 
Indiö in, als de meest geschikte voor het ver
keer met Oostersche volken en aanvankelijk 
in groote hoeveelheden, omdat Europeesche 
goederen er niet gemakkelijk te plaatsen waren, 
zoodat de heen-lading der naar Indiö uitzei
lende schepen in hoofdzaak wel uit contanten 
en dan in den vorm van Spaansche realen 
moest bestaan.

Door dezen uitvoer op groote schaal onder
vond men reeds vóór de oprichting van de 
Vereenigde Oost-Indische Compagnie, datee- 
rende van 1602, moeilijkheid de benoodigde 
hoeveelheid in Nederland te verkrijgen. Do 
Compagnie te Amsterdam en daarna ook die 
te Middelburg verkregen daarom op haar ver
zoek de bevoegdheid zelf realen te laten slaan 
op de Munten te Dordrecht en te Middelburg, 
eerst in grootte, gewicht en gehalte gelijk 
den Spaanschen, maar spoedig reeds werd 
een reductie van ongeveer 1$ % op het fijn 
zilver aangebracht, uit overweging dat do 
Spaansche reaal ook meestal niet meer bevatte.

om

aan
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Nederland, om te betoogen, dat de lago valua- 
tio nadeelig voor Indië en de O.-I. Compagnie 
was, en dat daardoor het ruilmiddel uit het 
land verdween en dc handel kwijnde. Langen 
tijd zonder succes, doch eindelijk wankelde 
het Bestuur in Holland en had het ten slotte 
de zwakheid, om, hoewel het nog eens uit
drukkelijk, verklaarde principieel van inzicht 
te verschillen, aan Gouverneur-Generaal en 
Raden in Indië ten aanzien van de valuatio 
do vrije hand te laten, omdat deze het land 
en de bewoners beter kenden en de praktijk 
iets anders scheen te leeren dan de theorie, 
welke men in Nederland voor de ware hield.

Op een plakkaat, waarbij de koers der mun
ten weer werd opgezet, behoefde men toen 
niet lang meer te wachten: 27 Mei 1656 werd 
do waarde van provinciale daalders, realen van 
achten en van Brabantsche kruisdaalders we
der op 60 stuivers gesteld, de leeuwendaalders 
of Kronen op 48, terwijl alle andere munten 
weder niet gangbaar werden verklaard, als 
bij het plakkaat van 4 Mei 1652. Na hevig 
tegenstribbelen deed de Indische Regeering, 
hoewel naar hare meening het nut der hoogere 
valuatie daardoor geheel te niet gedaan werd, 
van haar kant 4 November 1658 deze con
cessie, dat ook de onderdeden der grove zil
veren munten, namelijk de schellingen, dub
beltjes en stuivers, op een hoogere waarde 
werden gesteld, respectievelijk van 71/,, 21/, en 
l1/* stuiver.

Het is duidelijk, dat dit compromis van- 
1658, waarop al het geschrijf en de wrijving 
van een 20-jarige periode was uitgeloopen, 
onbevredigend moest zijn. In Nederland achtte 
men de hoogere valuatie der grove munt on
juist, in Indië daarentegen die van de onder
deden ; gaf de invoering van de nieuwe koersen 
reeds aanleiding tot „kijven en vechten”, 
zooals gememoreerd werd, ook daarna kon 
het verkeer niet tevreden zijn met een denk- 
beeldigen lichten stuiver naast den bestaanden 
zwaren, tastbaren, waarvan het uiterlijk en 
gehalte onveranderd gelaten werd.

Verwarring kon niet uit blij ven en zij moest 
wel grooter afmetingen aannemen, toen ge
leidelijk meer en meer andere munten in om
loop werden gebracht. Tot dusver gold de 
reaal nog steeds als standpenning, doch nu 
werd hij geleidelijk verdrongen. In 1678 vin
den wij hem het laatst vermeld als de munt, 
waarin boeten konden voldaan worden. Van 
don rijksdaalder, die eerlang zijn plaats zou 
innemen, wordt 25 jaar tevoren voor het eerst 
gewag gemaakt. Hij gold 60 zware en 75 lichte 
stuivers. Maar ook de zilveren rijder of du- 
caton verschoon nu meer regelmatig in de 
circulatie. Hoewel hij aan fijn zilver slechts 
30.5 gram bevatte, werd hij toch gelijkgesteld 
met P/g rijksdaalder of 36.5 gram fijn zilver, 
namelijk op 90 stuivers, een duidelijk bewijs, 
hoe stelselloos bij de valuatio werd te werk 
gegaan. Maar nog sterker kan de verwarring 
blijken uit do hulpolooze verklaring van 16S0 
van Gouverneur-Generaal on Raden, dio zelf 
de verschillende waarden hadden vastgesteld, 
dat zij mot hot omrekenon van gouden en 
zilveren munten niet meer terecht konden, 
waarom zij aan de Regeering in Holland om 
een duidelijk tabelletje, waarin zij dus do waar-

cireulatie van minderwaardige kleinere munt 
on den boporkten aan voer van realen, werden 
geleidelijk
zilveren munten in omloop gobracht tegen 
een waarde, in stuivers uitgedrukt, dio tel
kens weder gewijzigd werd en waarbij dus steeds 
weer uitgegaan werd van hetzelfde wanbe
grip
in het onderdeel, waardoor bij elke nieuw in
gevoerde Ncderlandsche munt de verwarring 
wel moest vermeerderen.

Zoo kwamen de Leouwendaalers, in Indië 
Kronen genoemd, in circulatie, in 1615 h. 40 
stuivers, in 1639 & 48 stuivers, hoewel 40 stui
vers in Nederland nog steeds aan zoo’n Leeu- 
wendaaler gelijk bleven. De reaal van achten, 
in Nederland 48 stuivers, gold in Indië evenzeer 
60 stuivers als de kruisrijksdaalder, hoewel do 
laatste in Nederland weer met 50 stuivers 
gelijk stond (plakkaat van 10 Maart 1640).

Naast deze munten, uit Nederland inge
voerd, bracht het Bestuur in Indië omstreeks 
1640 Bataviasche Kronen of realen in om
loop op den voet van 48 stuivers, die het zelf 
had laten slaan. Doch reeds in 1647 werd tot 
de intrekking daarvan weer overgegaan, ge
deeltelijk omdat zij op groote schaal nage
maakt bleken te worden, doch vooral, omdat 
de Regeering in Nederland in deze aanmun
ting een onwettige daad van het Indische 
Bestuur meende te moeten zien. En toen de 
Regeering in patria door dit voorval meer 
aandacht aan het muntwezen in Indië ging 
schenken, volgde aldra een voorschrift over 
de munten, welke aldaar gangbaar zouden 
mogen zijn, met bijvoeging van dc waarde, 
waartegen zij van hand tot hand zouden mo
gen gaan. Die waarde was echter veel lager, 
dan die welke nu reeds 10 jaren op gezag van 
het Indische Bestuur had gegolden en vree- 
zende, dat bij een lagere valuatie al de grove 
zilveren munt binnen korten tijd door uitvoer 
zou verdwijnen, besloot het Indische Be
stuur den last betreffende de gangbaarheid 
wel, doch ten aanzien van den koers niet uit 
te voeren. Op goede gronden, die zij spoedig 
daarop zoozeer zou verloochenen, handhaafde 
echter dc Regeering in Nederland haar stand
punt, dat de hoogere valuatie in Indië een 
misslag was en slechts imaginaire winst gaf. 
Ten slotte moest het Indische Bestuur wel 
bukken en in 1652 ging het dan ook bij plak
kaat van 4 Mei over tot de reductie, dio op 
den volgenden voet voorgeschreven was: Rijks
daalder = 52 stuivers, realen van achten en 
kruisdaalders = 50 stuivers, leouwendaalers = 
42 stuivers, ducaten = 53 stuivers.

Het Indische Bestuur boog voor een oogen- 
blik zelfs zoover het hoofd, dat het in de pu
blicatie verklaarde, dat do waarde der mun
ten ten nadeele van do O.-I. Compagnie en 
van de burgerij opgezet was. Doch al heel spoe
dig ging het weder eigenmachtig ingrijpen: 
21 Mei 1652 of nog geen 3 weken later werden 
de realen, kruisdaalders en provinciale daal
ders alle gelijkelijk op 51 stuivers gestold, 
terwijl 26 Augustus daarop de vorschillendo 
pas aan den omloop onttrokken en tot bil
joen verklaarde munten weder gangbaar ge
maakt worden. En daarnevens zond het mo- 
rnorie op memorie naar de Bewindhebbers in

ook allerlei andere Nederlandscho

hoogere valuatie en dan uitgedruktvan
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ongestempelde, een nog hoogerc waarde, nl.
30 zware stuivers toogekend, totdat in 

1700 gestempelde en ongestempelde weer ge
lijkelijk op 30 zware stuivers werden gevalueerd.

Al meer ropijen, uit diverse streken afkom
stig, drongen geleidelijk in de Indische circu
latie door, zoodat in 1755 zelfs 13 soorten gang
baar waren. Prijzenswaardig was ongetwijfeld 
de goede wil, die voorgezeten zal hebben bij. 
het besluit van 23 Mei 1735, om den ropijen- 
omloop te beperken tot de Soeratscbe, on even
zeer van dat van 6 Mei 1755, waarbij alle an
dere ropijen, die ondanks bet bepaalde in de 
circulatie waren binnengeslopen, in te trek
ken op den voet van 27 stuivers. Maar hoe 
onbevredigend was niet do afloop: bij plakkaat 
van 10 October 1758 reeds werden al de pas 
veroordeelde ropijen weer gangbaar 
op een waarde van 27 stuivers.

In de tweede helft der 17e eeuw ontmoeten 
wij naast de groote verscheidenheid van zilve
ren munt ook gouden munten van nationalon 
en vreemden oorsprong, dio met dezelfde stel
selloosheid als de zilveren getolereerd werden» 
Particulieren en later ook de Compagnie zelve 
zonden Nederlandscbe gouden munten. Daar
nevens werden 14 April 1673 Japansche gou
den kobangs gangbaar verklaard op een waarde 
van 9, 16 Februari 1679 van 10 rijksdaalders. 
Ook Japansche gouden itzeboes (zgn. boon
tjes) circuleerden h 21/2 rijksdaalders, en werden 
24 Juni 1690 ter onderscheiding van nagcmaakte 
voorzien van een apart merk in den vorm van 
een overeind staand leeuwtje, naar links zien
de. Toen Japan echter de kobangs verving door 
andere, uiterlijk gelijksoortig, doch met 30 % 
lager gehalte en toen zelfs het opgeslagen merk 
der Indische Regeering, dat garantie voor do 
echtheid moest geven, daarop nagemaakt werd, 
geraakten deze Japansche gouden munten ge
leidelijk in onbruik.

Dit was do Regeering echter een aanleiding 
om voort te gaan met Nederlandscho gouden 
muntstukken in omloop to brengen. Eorst 
kwamen do ducaten, op 2 Rijksdaalders geva
lueerd, daarna in 1686 een partij van 20.000 
stuks met een merk B voorzien, dio 2l/4 rijks
daalder moesten gelden. Hiervan arriveerde 29 
Januari 1700 nog een partij van bijna 50.000 
stuks, doch don 13den April van dat jaar wor
den alle B’s ingetrokken, zoodat voortaan 
alleen ongestempelde, doch volwichtige moch
ten circulecren tegen een prijs van J 8 schel
lingen.

In 1701 werd hot echter ton aanzien van do 
circulatie van gouden munt weer veel erger; 
allo Hollandsche, maar ook Vonetiaansche, 
Hongaarsche en andere Europeesche ducaten 
werden als wettig betaalmiddel toegclaten, mits 
zij slechts een gewicht van 2 engels 7 azen 
hadden. En do Indische Regeering zelf ontzag 
zich in 1730 niet daarbij nog een partijtje van 
8000 cru8ados, tot een koers van é1/2 rijksdaal
der, in omloop te brengen, dio zij van do Ka
mer van Zeeland ontvangen had en waarmede 
zij eigenlijk niet goed raad wist.

Zoo steeg do verwarring in het midden der 
18e eeuw ten top: tallooze verschillende, in- en 
uitliecmsche gouden en zilveren munten waren 
naast elkaar in omloop, allo zonder veel onder
ling verband op een hoogero dan hun gowono

don konden nazien, verzochten, hetgeen hun 
welwillend verstrekt werd met nog eenige reken
boekjes en tafels bovendien.

Over de onzinnige valuatie van den dukaton 
op 90 stuivers wenschte men, zelfs mot inacht
neming van de plaatselijke ervaring van do 
Indische Regeerders, in Holland toch niet heen 
te stappen, en dientengevolge moest ,de waardo 
12 Augustus 16S2 teruggebracht worden op 
75 stuivers, hetgeen ten minste niet veel meer 
verschilde van de hoeveelheid fijn zilver van 
lJ/4 rijksdaalder, die daarmede gelijk stond. 
Van den 18den September van dat jaar ging 
het Indisch Bestuur tot de intrekking dezer 
nu op 75 stuiver gevalueerde ducatons over 
op den hoogeren voet van 821/2 stuiver, doch 
reeds den 24sten van diezelfde maand werden 
ze weer in omloop gebracht, omdat gebrek 
aan ruilmiddelen ontstond. In September 1686 
werd weder een nieuwe proef genomen: nu 
werden de gewone ducatons, voorzien als een 
nieuw merk van een klein ruitertje, naar links 
rijdende, in omloop gebracht tegen een koers 
van 12 in plaats van 11 schellingen als tot 
dusver. Doch den 22sten Februari 1692 werd 
deze variant al weer ingetrokken. De oude 
ongestempelde ducatons bleven tot 1700 gang
baar a 11 schellingen, doch stegen toen plotse
ling tot 13 schellingen of 971/2 lichte stuiver. 
Voor het binnenlandsch verkeer nam do Re
geering in Holland ook met deze valuatie weer 
genoegen, doch zij stelde toch deze beperking 
\27 Juli 1719), dat voor den aankoop van een 
wissel op Holland de waarde der ducatons op 
niet hooger dan 11 schellingen mocht gesteld 
worden. Maar ook daarin kwam weer spoedig 
wijziging; de Compagnie kreeg van de Sta- 
ten-Generaal de bevoegdheid ducatons, uit
sluitend ten behoeve van het verkeer in Indië, 
aan te munten, doch was onder de verplich
ting deze nieuw ingevoerde munten steeds 
aan te nemen tegen den koers, waarop zij een
maal gangbaar waren geweest, d.w.z. dus 13 
schellingen.

Toen deed de Indische Regeering eens een 
verstandig voorstel: zij wilde bij invoering der 
nieuw geslagen ducatons de oude intrekken. 
Maar hiervoor waren de Hollandsche bewind
hebbers weer niet te vinden; zij handhaafden 
zelfs de onderscheiding, dat de oude, ongeveer 
evenveel zilver inhoudende, ducatons door de 
Indische Bestuurders slechts a II schellingen, 
tegen de nieuwe a 13 schellingen, mochten 
aangenomen worden, aan welk voorschrift men 
zich in Indië intusschen al spoedig niet meer 
hield. Oude en nieuwe werden door elkaar, ook 
voor wissels op Holland, a 13 schellingen aan
genomen.

Behalve de bovenvermelde munten van Ne- 
derJandschen oorsprong circuleerden op Java 
ook nog diverse ropijen, die in de tweede 
helft der 17de eeuw op een waarde van 24 
zware of 30 lichte stuivers werden gesteld. 
Doch met de zgn. Soeratsche (nl. te Suratta 
geslagen) ropijen veroorloofde men zich in 

laatst dier eeuw buitensporige manipula- 
tiën: eerst voorzag men in 1693 een honderd
duizend tal van het merk van het kleine rui
tertje, naar links rijdende en verklaarde deze 
voor 28 zware stuivers gangbaar, tegenover 
de oude a 24. In 1699 werd echter aan de oude,

van!
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17 Februari 1747 reeds bekenden gokarteldon 
zilveren derham Javasch of zgn. ropijen, doch 
daarna werd ook toegestaan dubbele on twoo- 
dubbele gouden ropijen te laten slaan. Weder
om echter werd van do faculteit weinig gebruik 
gemaakt, terwijl talrijke nagemaakte in 
loop kwamen, zoodat 15 Januari 17G8 of vier 
jaar later de gouden ropijen weder ingetrok
ken werden en de aanmunting van de zilveren 
gestaakt.

Hoewel Bewindhebbers bij schrijven van 7 
October 1769 het slaan van gouden munt in 
Indië voortaan nadrukkelijk verboden hadden, 
gingen Gouverneur-Generaal en Raden er in 
1782 toch weder rustig toe over. Zoowel voor 
henzelf als voor het publiek werd de Munt 
weder opengesteld ter aanmunting van gouden 
en zilveren ropijen. Doch daar op 5 November 
of 6 dagen na de openstelling zich nog nie
mand had aangemeld, besloot men het ge
halte te verlagen en van 20 op 19 karaat te 
brengen, waardoor echter al evenmin gegadig
den kwamen opdagen. Toen reeds in 1795 
geconstateerd moest worden, dat de gouden 
speciën van 5 en 10 rijksdaalders uit den om
loop verdwenen waren, terwijl niemand nieu
we gouden munststukken liet aanmaken, deed 
men in 1801 nog een stap verder op den weg 
der muntverzwakking door het gehalte van 
19 op 18 karaat te verminderen, terwijl de 
nieuwe munt toch gangbaar zou zijn als de 
vroegere van beter allooi.

Naast aanmunting werd herhaaldelijk een 
bijkomstig middel beproefd om in het verkeer 
do aanwezigheid van de noodigo grove specie 
te verzekeren: de uitvoer van ongemunt of 
gemunt goud on zilver werd telkens weer op
nieuw tegengegaan of verboden. Het toltarief 
van 1 Januari 1623 belastte dien uitvoer reeds 
met 20 %, terwijl het aan allen uit Indië ver- 
trekkenden verboden was edel metaal mede 
te nomen. Zij hadden dat om te wisselen in 
wissels op Holland. Het eerste, meer alge- 
meono verbod dateert echter van 24 April 
1700, toen do uitvoer van zilver, in het bij
zonder naar China, geheel verboden werd. 
Ten slotte werd alle uitvoer van goud en zil
ver 20 September 1782 verboden en hoewel 
het verbod respectievelijk in 17S4, 1788, 1795, 
1790 en 1801 word vernieuwd, bleek do onvoor- 
waardelijko handhaving ondoenlijk, ook al 
omdat ter betaling van in Indië ingevoerde 
waren zoo dikwijls consent moest gegeven wor- 
don tot export van de tegenwaarde in munt- 
spccio van edel metaal.

Ten slotte behoefden ook deze consenten 
niet meer gegeven te worden, om de eenvoudige 
reden, dat allo zilveren on gouden munt reeds 
uitgevoord was. Hieraan was niet zoozeer de 
circulatie van gebrekkige pasmunt schuld, dan 
wel do sterke uitgifte van papieren geld, waar
over hieronder zal gehandeld worden.

Hot Engelsclie tusschonbostuur vond oenigo 
jaren later dan ook do gouden on zilveren mun
ten verdwenen. Strovendo naar verbetering 
maakte het den zilveren Spaanschen mat of 
piaster tot standpenning (26 October 1811), 
dien het echter in 1S13 vorving door den Java 
ropij, een kolonialo munt, dio te Soerabaja 
geslagen word on gangbaar verklaard op don 
voet van 30 stuivers por ropij. Do koers van

muntwaarde gesteld, zoodat de omrekening 
van do eene in do andere munt geen gemak
kelijke zaak was. Voortdurende verminkingen 
en vcrval8cliingen, door bedreiging mot do dood
straf zelfs niet te keeren, maakten de circu
latie des to slechter, en dat er zoo weinig schrif
turen uit dezen tijd dateeren, waarin de nood
zakelijk bestaand hebbende klachten zijn vast
gelegd, moet alleen als een gevolg daarvan be
schouwd wrorden, dat men destijds niet gewoon 
was de publieke zaak in het openbaar to behan
delen. Alleen in de „Consideratiën over den 
tegenwoordigen staat van de Nederlandsche 
Oost-Indische Maatschappij”, in 1741 door 
Van Imhoff opgesteld, vindt men daarvan 
een weerklank, en wordt bv. het onderscheid 
tusschen zwaar en licht geld aan een scherpe 
critielc onderworpen. Ook pleitte hij voor do 
toekenning van muntrecht aan het Indische 
Bestuur, in dezen zin, dat de munten alleen 
in het Indische verkeer zouden gebruikt kun
nen worden, zoodat de circulatie in het Moe
derland daar nooit bezwaar van zou kunnen 
ondervinden.

Van Imhoff, Gouverneur-Generaal geworden, 
was in do gelegenheid in den warwinkel wat 
orde te scheppen, doch ongelukkigerwijze heb
ben de maatregelen, die hij nam, geen verre 
strekking gehad. Wel werd 19 Juli 1743 het 
lichte geld afgeschaft, doch alleon als admini
stratieve maatregel in boeken en rekeningen, 
zoodat het weinig invloed op het verkeer had. 
Ook werd 28 Februari 1744 een Munt to Batavia 
opgericht, niet krachtens vergunning van de 
Staten-Generaal, maar op grond van een con
tract, 13 November 1743 mot don Soesoehoe- 
nan gesloten. Daar zouden nu allereerst Dor- 
hams of Javaansche ducaten geslagen worden, 
iets zwaarder on van iets beter gehalte dan 
de Nederlandsche ducaten, zoodat zij 3 % moor 
fijn goud zouden bevatten. Zij zouden tegen 
4 ropijen uitgegeven wordon. Doch deze „dor- 
ham djawi” schijnt weinig opgang gemaakt te 
hebben, de Regccring liet het eerste jaar (1745) 
slechts 7212 stuks slaan, hot publiek, dat daar
toe ook do bevoegdheid had, in hot geheel niets.

Als tweede proef volgdo 17 Februari 1747 
een aanmunting van zilveren dinars, van den- 
zelfdon muntslag als do gouden dorhams, doch 
in gewicht en gohalto overeenkomende mot do 
Soeratscho of meest gangbaro ropijen. Zijn waar
de werd op 30 zware stuivers gesteld, doch 
ook van deze munt, dio bovendien spoedig na
gemaakt werd, was hot succos goring. Do Munt 
kon dan ook haar kosten niet goedmaken on 
do opvolger van Van Imhoff vond hot lipt 
beste haar in 1751 terstond maar to sluiten.

Weer volgdo een maatregel, dio prineipieol 
wel verbotoring lmd kunnen brengen, indien 
zij maar met kracht on ver gonoog ware door
gevoerd. Bij besluit der Zeventienen dd. 15 
October 1706 word do berekening naar Indisch 
gold afgeschaft en vervangen door den maat
staf van don Nedcrlandschon gokarteldon du- 
eaton van 66 stuivers, doch alleen voor do no- 
golieboeken van do O.-I. Compagnie on niet 
voor den omloop, die aan een hervorming in 
dien zin zoozeer behoefte had.

Bij resolutie van 6 November 1764 word do 
Munt weder publiek opongesteld, eerst alloon 
voor aanmunting van don uit do resolutie van

om-
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caixa of caxa genaamd, ter grootte van den 
Hollandschcn duit, doch half zoo dik. Zij gin
gen in snoeren van 200 stuks onder do bena
ming van een satta van hand tot hand, 50 
satta heette een fardé, 10 farden een catty 
do caxas, en dat stond oorspronkelijk in ruil
waarde gelijk met 8 realen van achten. Deze 
munten, in de wandeling cassies of later ook 
pitjes genoemd en die zich tot in het laatst 
der 18o eeuw gehandhaafd hebben, hadden 
in het verkeer geen onveranderlijke waarde 
on waren overvloedig of schaarscher aanwezig 
al naarmate het handelsverkeer met Oliina, 
vanwaar zij geïmporteerd werden, al of niet 
aan belemmeringen onderhevig was. Vandaar, 
dat de O.-I. Compagnie er reeds spoedig op 
bedacht was, deze munten als kwade pennink
jes te verdrijven, welke zuivering zij van 1G17 
af stelselmatig ondernam door gcregelden aan
voer van Nederlandsche stuivers, dubbele stui
vers, schellingen (6 stuivers), stoters (2 stui
vers 8 penningen) en Groninger flabben (8 
stuivers).

Aangezien echter de uit Nederland aange
voerde zilveren pasmunt veelal slecht van ge
wicht en gehalte was, begon do goede vol- 
wichtige grove munt spoedig opgeld te doen 
en uit. den omloop te verdwijnen. Tevens nam 
de Indische Rcgcering van haar kant maat
regelen, waardoor de zuivering van de pas- 
muntcirculatie, die met den aanvoer van Nc- 
derlandsche kleine munt beoogd was, onbe
reikbaar moest worden. Zoo gaf G.-G. Hen
drik Brouwer 7 Juni 1G33 aan een paar Ohi- 
neezen uit Batavia concessie om uit lood, dat 
hij hun leverde, cassies te maken, op zulk een 
voet bovendien, dat de Engclschen terstond 
tot een winstgevende namaak overgingen en 
het land met de looden cassies overstroomden. 
Daarop ging het Indische Bestuur zelf over om 
cassies in koper te laten vervaardigen en droog 
daarnevens in Augustus 1644 nog aan een 
Ohinees de aanmunting op van koperen halve 
en kwart stuivers. Van het zuiver houden der 
circulatie kon toen wel geen sprake meer zijn.

Intusschen waren de grove zilveren munten 
in het Indische verkeer op een hoogero waarde 
gevalucerd en was het vraagpunt ontstaan, 
of in verband daarmede ook niet dc onder
deden in den vorm van dc toen in Indië cir- 
culeerende zilveren Ned. pasmunten opgezet 
moesten worden. Het Bestuur in Nederland

alle andere munten werd naar deze standpen
ning vastgcsteld volgens den marktprijs, zoo- 
als dio in het officieele nieuwsblad werd ge
publiceerd.

Het Engelsclic tussclienbestuur was echtor 
van korten duur en heeft ook al daarom geen 
diepgaande verbetering kunnen brengen. Het 
Nedcrlandsch gezag werd weder hersteld en 
dat stichtte opnieuw een muntverwarring, nog 
erger dan dio van de voorafgaande twee eeuwen.

Vol goede bedoelingen werd hot vraagstuk 
der muntregeling tot een onderwerp van stu
die gegeven aan Elout, van der Capellen en 
Buyskes als Commissarissen-Generaal. Het De
partement van Koloniën stelde daarna een 
instructie op, welke vervat is in het schrijven 
van den Directeur-Generaal van het Depar
tement voor de zaken van Koophandel en 
Koloniën, st aat sraad Jhr. J. Gold berg dd. 
12 Maart 1816, aan Commissarissen-Generaal 
gericht.

Uit deze voorschriften kon on mogelijk het 
heil geboren worden. Ten aanzien van do grove 
munt huldigde men al dadelijk weder liet oude 
dwaalbegrip, dat zooveel verwarring gesticht 
had, der hoogere valuatie van het zilver in 
do Indische circulatie, en drukte dat weer uit 
door die munt meer onderdeden toe te kennen, 
dan zij kon bezitten. Goldberg ging uit van 
het K. B. van 8 November 1815 no. 39, waar
bij de gulden, op Java te munten en bestemd 
voor de Indische circulatie, als volgt wrerd 
vastgesteld: gewicht 6 engels 2723/80 azeni 
gehalte 9 penningen 2*/3 grein.

Tot dusver -was de gulden in Indië onbekend 
gebleven, alleen de scheepjes-gulden van 22 
April 1803 was, eerst als 24 Indische stuivers, 
en sedert 14 October 1803 als 30 stuivers in 
omloop gekomen, doch had geen burgerrecht 
kunnen verkrijgen. Nu echter werd deze gul
den, in de plaats van den rijksdaalder, Spaan- 
schen mat of ropij, bij publicatie van 14 Ja
nuari 1817 de rekenmunt, maar met inacht
neming van de als vaststaande aangenomen 
stelling, dat zilver in Indië 20 % meer waard 
was dan in Europa. De Nederlandsche gulden 
moest daarom in Indië 24 stuivers waard zijn 
(de eenheid werd weder geproclameerd 21/20 
te bezitten) en dit verschil van 4 stuivers vond 
Goldberg in het gehalte.

Weer sukkelde men op den ouden voet 
voort tot du Bus de Gisignies, als Commis
saris-Generaal opgetreden, opnieuw een betere 
richting aangaf. Bij zijn muntregeling van 
18 Februari 1826 brak hij kordaat met het 
zoolang gehuldigde denkbeeld, dat in Indië 
de zilveren munt meer waarde moest hebben 
dan in Nederland en maakte hij den Neder- 
landschen gulden van 200 azen fijn en met 
een gewicht van 7 engels troy tot standpen
ning ook voor Indië. Maar daarbij bleef het, 

krachtige verbetering van den omloop 
zelf werd niet ter hand genomen en zoo be
reikte men feitelijk zonder een circulatie van 
grove munt het tijdperk van Van den Bosch, 
waarin de verwarring op muntgebied haar 
toppunt zou bereiken.

$ Pasmunt. De eerste Hollanders, die op Java 
aankwamen;-nadat in 1594 de Compagnie van 
Verre was opgericht, troffen aldaar geen an
dere circuleerende

meende, dat dit een noodzakelijk gevolg moest 
zijn en stelde de schellingen op 7‘/2 stuiver, 
de dubbeltjes op 2J/2 stuiver en de enkele stui
vers dienovereenkomstig vast. De Indiseho 
Itegeering echtor achtte hierdoor het nut der 
gelieelo hoogere valuatie illusoir gemaakt en 
ging niet dan na hevig tegenstribbelen bij 
plakkaat van 4 November 1658 tot de invoe
ring dezer waardebepaling over. Het gekijf en 
gevecht, dat daarvan volgens hare berichten 
het gevolg was, maakte liet, naar haar mee
rling, noodzakelijk terstond, (9 November) een 
nieuwe pasmunt in te voeren en als zoodanig 
verschenen nu stukjes getrokken koperdraad, 
met aan de uiteinden een opgeslagen merk, 
in omloop onder den naam van tangen. Onder 
voorgeven, dat hierdoor de „ontstelde ge
meente” tot rust was gekomen en dat het toch

een
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trachtte do Indische Rogccring het Bestuur in 
het moederland met dezo nieuwigheid te ver
zoenen, hetgeen haar in zooverre ook gelukte, 
dat do Bewindhebbers geen bezwaar tegon 
deze ruilmiddelen maakten, mits slechts niet 
meer in omloop gebracht werd dan strikt nood
zakelijk was. Toen het Japansche koper, dat 
voor do tangen gebruikt word, te bros bleek, 
werd de grondstof 28 Mei 1600 vervangen door 
tin. De ruilwaardo bleef echter, evenals bij do 
invoering, gehandhaafd op den voet van 4 
tangen = 1 stuiver. Later daalde de koers 
tot 5 voor een stuiver en omstreeks 1690 ver
dwenen zij geleidelijk uit den omloop.

Reeds langen tijd zond de Regeering in het 
moederland, hoe dikwijls daarom ook van 
Indische zijde verzocht werd, geen Neder- 
landsche koperen munt meer af, zoodat Indië, 
wat haar pasmunt betrof, op zichzelf was 
aangewezen. Pitjes of cassies vormden het 
hoofd bestanddeel der circulatie; do koperen 
en tinnen tangen, die bovendien geen lang 
leven hadden, konden moeilijk een goede aan
vulling genoemd worden. Het slaan van eigen 
munten schijnt aan de Indische Regeering strikt 
genomen verboden geweest te zijn, hoewel zij 
daartoe, zooals wij zagen, feitelijk toch wel 
eens overging. Ook in 1664 werd do aanmaak 
van pitjes in beginsel aangenomen, doch ten 
slotte zag men er weer van af om op deze wijze 
in de behoefte aan pasmunt to voorzien en 
greep men naar een ander middel, den invoer 
van vreemde munt. Dientengevolge deden 6 
Mei 1666 Pcguso cassies, van Coromandel af
komstig, haro intrede in do Indische circula
tie, 24 December 1699 gevolgd door Japanscho 
dito’s, beide op den voet van 10 stuks = 1 
zware stuiver.

Vervalsching van do koperen muntstukken 
bleef niet uit en in 1713 was de circulatie zoo 
slecht geworden, dat bij plakkaat van 27 Juni 
bepaald werd, dat voortaan alleen goedo Ja
pansche koperen kasjes gangbaar zouden zijn. 
De vraag, die daardoor in Japan naar deze 
munten voor uit voer naar Indië ontstond, deed 
hen daar in prijs stijgen en de aanvoer in Indië 
begon meer en meer lo lijden onder hot kos
ten bezwaar. Opnieuw wendde men zich tot 
het moederland om hulp en ditmaal met meer 
succes, want 26 Juni 1724 konden Nedcrland- 
sche koperen duiten in omloop worden ge
bracht., die gangbaar zouden zijn als vier dui- 
ton —- een stuiver.

Toen deze duiton nog nauwelijks een enkel 
jaar in omloop geweest waren, begon do Re
geering reeds go vaar daarvan to duchten voor 
do circulatie van do zilveren munten, waarin 
clandestien aangevoerde duiten omgcwissold 
zouden worden en die dan door uitvoor het 
land zouden verlaten. Daarom werden allo 
duiten per ultimo Januari 1726 weder ingetrok
ken. Het bleek echter, dat het vorkeer 
muntstuk als de duiten niet meer zou kunnen 
missen en tor tegemoetkoming aan de bo- 
hoefte volgden nu zendingen van speciaal 
voor Indië geslagen duiton, aan de eene zijde 
voorzien van het wapen van Holland of Zee
land, aan do keerzijde van een merk Oio. Clan
destiene aanvoer daarvan was onmogelijk, 
dat zij uitsluitend door de Munt aan do Com
pagnie afgeleverd werden. 18 üctobor 1727

word bij do invoering van hot nieuwe munt 
stuk de ruilwaarde als vroeger vastgesteld op 
4 stuks = eon stuiver, doch tevens bopaald, 
dat niomand verplicht was meer dan 8 daar
van in betaling aan te nemen. Deze speciaal 
voor het Indischo vorkeer bestemde duiten zijn 
langen tijd het hoofd bestanddeel der Indische 
pasmuntcirculatie geweest. Eerst 20 April 1855 
werd hun het karakter van wettig betaalmid
del ontnomen en nog in do 20e eeuw bleven zij, 
zij het dan als onwettig ruilmiddel, in sommige 
gewesten dienst doen.

Een ernstig bezwaar ten aanzion der zilve
ren pasmunt bleef gehandhaafd. Reeds 4 No
vember 1658 was gedecreteerd, dat de stuivers, 
dubbeltjes en schellingen met 25 % boven hare 
waard o zouden worden verhoogd, in verband met 
de opgezette waarde der grove zilveren munt en 23 
Mei 1735 werd dit, hoewel naar het schijnt 
onnoodig, opnieuw bepaald. Dientengevolge 
waren b.v. de dubbeltjes gelijkgesteld met 21/2 
stuiver en met 10 duiten. Dit onderscheid tus- 
schen lichte en zware stuivers moet bij voort
during groote verwarring in het betalingsver
keer gegeven hebben en de critiek, die de Gou
verneur-Generaal Van Imhoff in zijn conside- 
ratiën op dit verschil leverde, kan als een be
wijs daarvan gelden. Hij bepleitte afschaffing 
van de Nederlandscho zilveren pasmunt, in
voering van koperen stuivers en dubbele stui
vers, te Batavia geslagen en uitsluitend voor 
de Indische circulatie bestemd. Die aanmun
ting zou voor de Compagnie voordcelig zijn 
en voor de circulatie in het moederland niet 
schadelijk, omdat de speciale muntslag den 
omloop tot Indië beperkt zou houden. In Ne
derland scheen men wel oor naar deze voor
stellen te hebben, maar verder dan tot afschaf
fing van het verschil tusschen licht en zwaar 
geld in do administratie kwam het niet.

Intussclien werd de aan voer van duiten, 
in 1727 begonnen en sedert 1750 ook uitgo- 
strekt tot halve duiten, geregeld voortgezet, 
zoodat de circulatie in Batavia en het daaron
der rcssortcerende rechtsgebied, geleidelijk een 
teveel daarvan begon aan te wijzen en zij 
slechts met eon verlies van 12 tot 15 % in grove 
zilveren munt waren om te wisselen. Vandaar, 
dat van 1754 af een gedeclto verzonden werd 
naar Java’s Oosthoek en spoedig ontstond 
daar zulk een sterke vraag naar deze munt, 
dat in 1760 te Batavia een tegenovergestelde 
toestand geboren word en een tekort gecon
stateerd moest worden. In deze behoefto diende 
to worden voorzien en de Indische Regeering 
besloot om nu zelvo pasmunt te laten slaan, 
nl. den duit Java’s, dio naast den Nedorlantl- 
schcn zou omloopen (9 November 1764). Doze 
aanmunting werd 18 Februari 1783 nog eens 
herhaald, doch daarna gestaakt, omdat do 
onderneming per saldo to kostbaar was go- 
worden, hoofdzakolijk omdat de essayeur, dio 
do leiding had, een slecht administrateur on 
ook een slecht munter bleek to zijn. Toch was 
er werkelijk bohoeftc aan moor pasmunt. De 
aan voer uit Nederland was onvoldoende on 
mot het uitvoorverbod van 9 September 1783 
was nog niet allos verholpen. In dezo omstan
digheden ging do Indischo Regeering er too 
over om een nieuw muntstuk te slaan 
tegelijk een uitheemsch ruilmiddel in omloop
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bezittingen dus een pasmuntcircu-te brengen, dat op den naam van munt nau
welijks aanspraak kon maken. Zoo kwamen 26 
Mei 1796 duiten van tin in omloop, in waarde 
weder gelijkgesteld met den Hollandschen duit, 
maar daar zij zeer gemakkelijk na te maken 
waren, moesten zij in Mei van het volgend 
jaar al weder tot biljoen verklaard worden. 
Tegelijk echter hadden de bonken hun intrede 
in de circulatie gedaan, stukken Japansch 
koper, wegende V/2 en 3 lood en op een ruil
waarde gesteld van.4 en 8 duiten.

Intusschen steeg het koper als metaal in 
prijs en in verband daarmede ontstond een 
agio, nog in de hand gewerkt door de schaarsch- 
te van de pasmunt, op Japansche koperen munt
stukken en ook op de bonken tegenover het 
papieren geld, dat te dien tijde een aanzienlijk 
bestanddeel van de circulatie was geworden. 
Het opgeld, dat de bonken deden, beliep in 
het laatst der lSde eeuw reeds niet minder

van onze
latie aan, die hoofdzakelijk bestond uit duiten, 
die opgeld deden en uit bonken, die zoo ge
snoeid en gekapt waren, dat zij moeilijk meer 
als vertrouwbaar ruilmiddel konden gelden. 
Nadat eerst de waarde officieel vastgesteld 

werd in April 1813 althans voor de

l;

was,
bonken de inwisseling open gesteld. Ter aan
vulling was het Engelsche Bestuur 18 Novem
ber 1812 reeds overgegaan tot aanmunting 
te Soerabaja van koperen duiten op den ouden 
voet van 4=1 stuiver on wettig betaalmiddel 
tot een bedrag van 10 Spaansche dollars. Doch 
het schijnt, dat het koper öf te duur öf niet 
in voldoende hoeveelheid aanwezig was, ten- 
minsto de duiten aanmunting werd wel voort
gezet, maar als materiaal werd voortaan geen 
koper meer, doch tin en later zelfs lood gebruikt. 
Met de bonken behooren deze door de Engel- 
schen aangemaakte munten misschien tot de 
allerslechtste, die in Indiö ooit gecirculeerd 
hebben.

Wie nog gehoopt had, dat het weder optreden 
van het Nederlandsche Bestuur, dat wel van goede 
bedoelingen vervuld scheen, nu eindelijk ver
betering zou brengen, moest wel ten zeerste 
teleurgesteld zijn, toen de Commissarissen- 
Generaal uit oude voorliefde voor koperen 
munt, volgens hunne publicatie van 25 Juni 
1818 het dienstig oordeelden den omloop van 
koperen munt zooveel mogelijk te vermeerde
ren. Ook do Staatslieden in Nederland, als 
b.v. Mr. A. R. Falck, de opvolger van Gold- 
berg, waren het ongelukkigerwijze met do In
dische Bestuurders eens, dat de duiten hot 
krachtigste hulpmiddel waren ter bevordering 
van do industrie en welvaart onder de inlan
ders. Te dien einde werden nu terstond do 
koperen munten, die do Engclschen opgeza
meld hadden, weder in omloop gezet, mot 
bepaling echter, dat zij slechts tot een bedrag 
van 10 Spaansche matten wettig betaalmiddel 
zouden zijn. 24 April 1818 volgde de verkla
ring der enkele en dubbele duiten, te Soera
baja aan te munten, als gangbaar ruilmiddel 
En 25 Juni 1818 werden zoo waar ook de bon
ken, hoewel nu iets zwaarder van gewicht ge
maakt, weder tot het leven teruggeroepen en 
daarmede was derhalve aan het weinige goede, 
dat het Engelsche tusschenbestuur, ten aanzien 
van de pasmuntcirculatie, nog had gedaan, 
een eind gemaakt.

Ook du Bus de Gisignies bracht niet de hervor
ming, die de pasmuntcirculatie zoo zeer behoefde. 
Wel beperkte hij do betaling in koperen duiten 
als wettig betaalmiddel tot f 10.— en zuiverde 
hij do circulatie althans van de bonken en 
andere on wichtige stukken, doch tot inkrim
ping van do zoo bedenkelijko uitgebreide cir
culatie van kopergeld kwam het niet. Volgens 
het betoog van de Directie van de Beurs te 
Batavia dd. Januari 1827 waren er overmatig 
veel duiten in omloop, de Gouvernementskas- 
sen namen dat koper niet aan, doch gaven 
het wel uit, zoodat ten slotte ieder overstelpt 
werd met koperstukken, die hij niet weer uit
geven kon.

Alvorens tot het aansluitend tijdperk 
Van den Bosch over te gaan, waarin de toe
stand, ook wat do pasmuntcirculatie betreft, 
zoo mogelijk nog erger zou worden, volgt

!

.'
dan 23 a 24 %, zoodat het uitvoerverbod van 
19 April 1796 wel niet overbodig zal geweest 
zijn.

Om het agio krachtiger te bestrijden, be
sloot de Regeering het gewicht der bonken, 
die 1 Februari 1803 als nieuw aan gemaakte in 
omloop werden gebracht, met 17 % te ver
minderen. Als aanvulling werden nagenoeg ter 
zelfder tijd, nl. den 15den Februari d. a. v., 
bonken van 10 lood met een waarde van 8
stuivers uitgegeven, doch de aan maak daar
van moest 30 Juni, wegens gebrek aan koper, 
reeds weder gestaakt worden. De halve stui- 
verbonken, die 17 Januari 1804 daarop volg
den, waren al evenmin een succes. Spoedig op 
groote schaal nagemaakt, moest 17 Mei 1805 
weer tot de intrekking overgegaan worden.

De bonken waren intusschen een zeer ge
brekkig en weinig gewild ruilmiddel. Alleen in 
Batavia geraakte men aan de stukken gewend, 
doch in do binnen- en bovenlanden weigerde 
men ze aan te nemen, zoodat het onmogelijk 
was de pasmuntcirculatie daartoe beperkt te 
houden. Toen dus de Regeering in Holland in 
gebreke. bleef de noodige duiten te zenden, 
besloot het Indische Bestuur aan een Chinees 
de aanmunting maar weder op te dragen van 
de vroeger bestreden pitjes, tot een aantal van 
121/2 millioen stuks, waarmede dus de kringloop 
voltooid was.

Onder Daendels was de pasmuntcirculatie 
nog even onvoldoende en gebrekkig als boven 
beschreven* en zijn maatregelen brachten daar
in zeker weinig verbetering. In de eerste plaats 
begon hij met te Soerabaja duiten aan te mun
ten, aanvankelijk tot een om vang van 3000 
rijksdaalders per maand, hetgeen hij echter 
hoopte op te voeren tot 30, of tot 50.000 rijks
daalders per maand. Daarnevens liet hij weer 
de afschuwelijke bonken aanmaken, van 1 en 
2 stuivers, doch half zoo zwaar als de oorspron
kelijke van 1796. De oude bonken, voor zoo
ver zij nog in omloop waren, werden eenvou
dig dooïgekapt, en de doorgekapte helften van 
een 2-stuiverbonk moesten nu verder elk als 
2 stuivers circuleeren. Het publiek maakte zich 
deze methode spoedig eigen en voorzag zich door 
het doorkappingssysteem verder door te 
ren van alle kleine coupures pasmunt, die het 
in het verkeer noodig had.

Zoo troffen de Engelschen bij de overneming
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do rij vol te maken, ook stukken van één rijks
daalder volgdon.

De beperking, die het publiek aanvanke
lijk in acht moest nemen bij het doen van 
betalingen in papieren geld en welke daarin 
bestond, dat minstens de helft uit klinkende 
munt moest bestaan, werd in 1783 (plakkaat 
van 30 September) opgeheven; sindsdien cir
culeerde het papier als contant geld.

Uit de uitgifte van papieren geld ontstonden 
niet terstond nadeelige gevolgen voor het ver
keer. Deze deden zich eerst voor, toen het 
vertrouwen in de inwisselbaarheid geschokt 
werd, hetgeen tengevolge van de schaarschte 
aan zilveren munt niet lang kon uitblijven.

Reeds in 1785 moest de Compagnie een 
inwoner van Palembang afwijzen, die 6000 
papieren rijksdaalders in zilveren wenschte 
om te wisselen en van dat oogenblik moest 
het papier wel disagio gaan doen. De Indische 
Regeering zag het bezwaar eener deprecieeren- 
de papiercirculatie wel in, doch was eens
deels tot voortzetting der uitgifte door geld
nood gedwongen, terwijl zij aan den anderen 
kant de inwisselbaarheid door gebrek aan toe
voer van muntspeciën niet kon handhaven. 
Zij bracht den on bevredigenden toestand ook 
onder het oog der Regeerders in Holland en 
wist zelf geen ander middel om verbetering 
aan te brengen dan door in September 1791 
te besluiten, dat de grootte der depreciatie 
halfjaarlijks officieel zou vastgesteld worden. 
Aanvankelijk werd het verschil tusschen con
tant en papieren geld toen bepaald op 18 %, 
daarna op 15 % en deze koers kon eenigen tijd 
gehandhaafd blijven. Nauwelijks echter was 
de 19e eeuw aangebroken of de depreciatie 
maakte verderen voortgang, zoodat ook ’s 
lands kas het papier niet meer met 15 % ver
schil aannam, zooals sedert het besluit van 
26 April 1800 toegestaan was. Eind 1802 be
droeg het agio der muntspeciën tegenover 
papier reeds 35 a 40 %, in Februari 1804 45 % 
en in 1806 55, 65, 80 en zelfs 90 %. In April
1807 werd geconstateerd dat de gouden en 
zilveren munten van 100 tot 110 % agio deden 
en officieel werd het agio tegenover het pa
pier in dat jaar dan ook op 80 en op 100 % 
vastgesteld, daarna weer iets lager op 90 %.

De toestand kon derhalve werkelijk hache
lijk genoemd worden en ook onder het bestuur 
van Daendels kon daarin door geldgebrek 
weinig verbetering gebracht worden. Wel zon 
hij op middelen om in de behoefte aan klin
kende munt te voorzien. Zoo gelastte hij bui
tenlanders en hunne vertegenwoordigers in
1808 de contanten, die zij in hun bezit hadden, 
in ’s lands kas to storten. Dan ging hij in het 
zelfde jaar over tot een gedwongen leening 
van 736.000 rijksdaalders. Doch dit alles kon 
het agio niet verder terugbrengen, dan tot 
40 of 50 % en dan nog maar zeer tijdelijk. 
Want 23 December 1808 moest het opgeld 
van klinkende munt officieel alweer op 60 °/0 
vastgcstold worden, Maart 1809 op 90% en in 
Juni van dat jaar op 100 %. En de officieelo 
noteering was bovendien nog niet cens een 
betrouwbare maatstaf voor agio, dat de klin
kende specie tegenover het papier deed.

Volgens berekening bevond zich in 1809 
een bedrag van f 8 millioen aan papier in lian-

hieronder eerst nog een overzioht van de rol, 
die het papieren geld tot dat tijdstip gespeeld 
heeft.

Papieren geld. De geschiedenis van het pa
pier als ruilmiddel vangt in Indië aan op 23 
Juli 1748. Gouverneur-Generaal Van Imhoff 
ging op dat tijdstip voor het eerst over tot 
uitgifte van rentegevend papieren geld. Op 
zichzelf was de maatregel onschuldig, de uit
gifte
rijksdaalders elk; zij wierpen een rente van 
6 % af en zouden als geld circuleeren, met 
deze uitzondering echter, dat de kassen van 
de Compagnie ze niet als zoodanig behoefden 
aan te nemen. Veel bezwaar kan er tegen deze 
emissie niet bestaan hebben, doch met het oog 
op het misbruik, dat eerlang van het in omloop 
brengen van papieren geld is gemaakt, kan 
men den maatregel bedenkelijk noemen als 
den eersten stap in een richting, die tot geheele 
ontwrichting van het Indische geldwezen zou 
leiden.

Naast deze obligaties verschenen sedert 1752 
ook rentegevende bankbrieven; oorspronke
lijk werden zij op naam gesteld en waren zij 
overdraagbaar door middel van endossement. 
Dit endossement werkte echter belemmerend 
op de circulatie der bankbrieven, zoodat deze 
wijze van overdracht geleidelijk in onbruik 
geraakte. Toen zij van hand tot hand gingen 
zonder endossement werden zij ten slotte een 
gewaardeerd ruilmiddel en zelfs verkozen boven 
specie. Van deze welwillende stemming van 
het publiek tegenover het papier maakte de 
Regeering in 1782 (2 December) gebruik om, 
toen het gebrek aan specie dermate nijpend 
was, dat er stagnatie in het betalingsverkeer 
zou ontstaan, papieren van crediet in omloop 
to brengen in coupures van 25, 50, 100, 200, 
300, 400, 500 en 1000 rijksdaalders. Ook deze 
uitgifte echter werd beperkt gehouden en 
bepaald op 150.000 rijksdaalders in totaal. 
Na een jaar droegen zij rente op don voet 
van 6 %. Wettig betaalmiddel waren zij niet; 
immers bij betalingen behoefde slechts de 
helft in dit papier aangenomen te worden. Deze 
uitgifte slaagde intusschen niet en in de mee
rling, dat de reden van de mislukking ge
legen was in de grootte der coupures, ging 
de Regeering 0 Februari 1783 over tot hot 
uitgeven van papieren van crediet van 5, 10, 
15 tot 20 rijksdaaldora tot een totaalbedrag van 
60.000 rijksdaalders. Zoowel de druk als het 
papier dezer biljetten waren zeer slecht. Go- 
woon Hollandscli schrijfpapier was als mate
riaal gebruikt en waarborg voor do echtheid 
werd hoofdzakelijk gezocht in do drie hand- 
teekeningen van leden van den Raad van 
Indië, die er op gesteld werden.

Een half jaar na do eerste uitgifte werd 
dan ook reeds vervalsching geconstateerd, be
staande in een verandering in de cijfers der 
waardebedragen; ook geheel valseho stuk
ken echter kwamen spoedig voor, zoodat allo 
circulecrende papieren in December 1785 in
getrokken werden en ingewisseld togen nieuwe 
stokken, die nu met zes handteekeningon 
waren voorzien.

Intusschen waren in 1784 nog kleinere pa
pieren van crediet uitgegeven, nu van 4, 3 
en 2 rijksdaalders, waarop kort daarna, om

beperkt tot 200 Obligaties van 1000was
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dienst over 1816, 1817 en 1818, ook beperkt 
blijven. Nadat echter Commissarissen-Generaal 
in 1819 af getreden waren, ontstonden or jaar- 
lijksclie tekorten en wederom moest in de 

papieren geld uitredding gezocht 
worden. Nu waren het 9 % promessen, na 12 
maanden betaalbaar, die gecreëerd werden en 
waarvan in 1821 tot 1824 5 millioen gulden 
uitgegeven werd. Ook het andere papier bleef 
men echter bij voortduring aanmaken, zoodat 
ten slotte een papieroirculatie aanwezig was, 
die de eigenschap van inwisselbaarheid abso
luut miste. Eén hoop bleef, dat nl. de bijzon
dere Providentie, die voor Java zou bestaan, 
uitredding zou geven; do wonderen kwamen 
echter niet en in plaats daarvan kon men wel 
dagelijks een afwisselend agio constateeren, 
dan van het koper tegenover het papier, dan 
weer omgekeerd van het papier boven het ko
per, soms van de eene koperen munt tegenover 
de andere, maar altijd van de zoo schaarsch 
aanwezige grove munt tegenover papier en 
pasmunt.

De speciale Commissie, bij geheim besluit 
van 23 October 1824 benoemd, kon geen goed
keuring op hare hervormingsplannen verkrij
gen. De daarna opgetredon Commissaris-Gene- 
raal du Bus de Gisignies begon het papier in 
te trekken, doch daartegen ontstond ernstige 
oppositie, omdat er dan in het geheel niets 
anders zou overblijven dan de duiten, zoodat 
het afwikkelen van transacties-bijkans on
mogelijk zou worden gemaakt.

Tijdperk van Van den Bósch.
Toen Van den Bosch aan het bewind kwam, 

zag het er derhalve met de geldcirculatie, zoo
wel wat grof en klein zilver, koper en papier 
betreft, in Indië zeer bedenkelijk uit. Intus- 
schen nog erger toestanden waren mogelijk en 
de nieuw opgetreden Landvoogd zou daarvan 
door zijn maatregelen liet bewijs leveren. Of
ficieel hief hij de beperking van do muntrege
ling van 1826, waarbij het koper slechts in 
beperkte bedragen in betaling behoefde aan
genomen te worden, op door 11 Januari 1834 
te decretoeren, dat het Gouvernement alle be
talingen naar keuze kon doen in zilveren of 
in koperen munt, op den voet van f 5 zilver = 
f 6 koper. Het koper werd tot wettig betaal
middel verheven, doch daar bleef het niet bij. 
De kopcrcirculatie moest in alle opzichten be
vorderd worden, daar van den Bosch voorgaf, 
dat gebrek aan koper de aanleiding tot den 
onbevredigenden toestand was en in verband 
daarmede dwong hij de Javasche Bank, die in 
1828 haar werkzaamheden begonnen was, om 
papier tegen koper uit te geven, onder bedrei
ging, dat bij weigering het octrooi, waarmede 
deze uitgifte notabenc lijnrecht in strijd was, 
zou worden ingetrokken. De Javasche Bank 
had nu do hoeveelheden koper, die de Regee- 
ring bij haar deponeerde, te aanvaarden en 
moest daartegen koper-certificaten afgeven. 
Stelselmatig werd Java nu overstroomd met 
koper-certificaten en koperen duiten door aan
munting van ongeveer f 3 millioen per jaar, 
zoodat van 1833—1842 f 27 millioen koper in 
omloop gebracht werd, terwijl do aan voeren 
van 1818 af gerekend, op totaal f 41.500.0U0 
geschat worden. Rampzaliger toestand dan 
in die dagen was nauwelijks denkbaar, want

en Daendels had nietden van het publiek 
alleen alle pogingen opgegeven om do agio- 
tage van de munt te verminderen of tegen te 
houden, maar betrad nu ook zelf den weg, 
die tot steeds grooter depreciatie van het pa
pier moest leiden. Tot tweemalen toe verhoogde 
hij in dat jaar het uitstaande bedrag aan papie
ren ruilmiddel door de Weeskamer te Batavia 
600.000 papieren rijksdaalders in stukken van 
1000 als wettig betaalmiddel te laten uitgeven. 
In 1811 was deze Weeskamer-uitgifte reeds 
opgevoerd tot 4 millioen rijksdaalders. Het in 
omloop brengen van papieren van crediet 
werd daarnevens niet gestaakt. Zoo bedong 
b.v. de Indische Regeering, toen zij het gebied 
van het Regentschap Probolinggo aan een Ka
pitein-Chinees verkocht, betaling van de koop
som, ad 1 millioen rijksdaalders in verloop van 
10 jaar, in zilver. Terstond werden echter tegen 
deze geheele som papieren van crediet gecre- 
cerd en in het Oosten en Noord-Oosten van

uitgifte van

het eiland Java als zilvergeld en ook tegen de 
waarde daarvan, dus zonder het disagio van 
het papier in aanmerking te nemen, in om
loop gebracht.

Allengs naderde het agio daardoor de 200 %. 
Maandelijks moest het disagio van het papier offici
eel vastgesteld worden en bedreiging met dood
straf, noch geeseling kon verhinderen, dat het 
publiek met het werkelijke disagio van den 
dag en niet met het officieele rekening hield.

Kon het Engelsche tusschenbestuur de pa
pierencirculatie op een gezonde basis brengen ? 
Aanvankelijk deed het daartoe werkelijk een 
ernstige poging: de papieren munt erkende 
het tot een bedrag van 8l/2 millioen rijksdaal
ders als eigen schuld en trok die daarna in. 
Maar al spoedig moest het zelf wegens gebrek 
aan specie ook weder papier in omloop brengen, 
waarvoor het den vorm van 6 % schatkist
biljetten koos, terwijl de Bank van Leening 
gemachtigd werd voor verstrekte leeningen 
„banknotes” tot een bedrag van 250.000 Spaan- 
sche dollars uit te geven. Al spoedig werd ook 
dit papier in het verkeer slechts met een kor
ting van 30 a 40 % aangenomen.

De Commissarissen-Generaal, die nadat wij” 
onze Oost-Indische Koloniën van de Engel- 
schen hadden teruggekregen, het muntwezen 
zouden verzorgen, beloofden uitdrukkelijk bij 
publicatie van 14 Januari 1817, dat zij de pa- 
])ieren munt op vaste waarde zouden hand
haven en wel door onwrikbaar vast te houden 
aan twee heilige beginselen: geen overmatige 
uitgifte 
betalingen
klinkende munt. De twee millioenen schats, 
die zij ter handhaving eener gezonde circulatie 
hadden medegekregen, waren echter ten eenen- 
male onvoldoende om het verkeer van de 
wenschte ruilmiddelen te voorzien, zoodat zij 
bijna dadelijk er toe moesten overgaan ge
bruik te maken van hun bevoegdheid om ook 
andere munten in omloop te brengen, nl. de 
hun medegegeven papieren munt, die zooals 
gezegd werd, uiterlijk voortreffelijk 
wezenlijke waarde bezat.

Voor het eind van 1817 was de omloop van 
dit papier reeds gestegen tot f 3 millioen gul
den en tot dit bedrag kon het de eerste jaren daar
na, dank zij de gunstige uitkomsten van den

en gelijkstelling van landswege bij 
en ontvangsten van papier met
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do overstelpende massa koperen munt, dio in 
de circulatie werd aangetroffen, was bovendien 
slechts gedeeltelijk echt en straffeloos werden 
van alle zijden, uit Azië en zelfs uit Europa, 
valsche duiten aan gebracht.

De depreciatie der voorhanden ruilmiddelen, 
dio van de overstrooming van het land met 
kóperen munten het gevolg was, schiep groote 
moeilijkheden in het handelsverkeer van Indië 
met hot buitenland. De wisselkoerson stegen 
25 % boven het normale niveau ten nadeelo 
van Indië en remises in baar geld begonnen 
onmogelijk te worden, omdat het zilver door 
het koper geheel verdreven werd. De Javasche 
Bank was niet bij machte hulp te verleenen, 
nog erger, haar eigen toestand werd door de 
afvloeiing van het zilver zeer wankel, omdat 
zij wel koperdepots van de Regeering ontvan
gende, ten slotte nagenoeg geen dekking in 
zilver voor hare biljetten meer in haar bezit 
had. De biljetten, die fcitelijk oninwisselbaar 
waren, begonnen dan ook disagio te doen, het
geen er niet beter op werd, toen de Regeering 
zich niet ontzag het koper, dat de tegenwaarde 
der kopercertificaten uitmaakte, bij de Bank 
te lichten. Daartegenover verleende de Re
geering dien koers wel weer steun, door de bil
jetten steeds tegen de volle waarde in ’s lands 
kassen aan te nemen. Bij het ontbreken van 
zilveren munt werden de biljetten der Javasche 
Bank, al deden zij disagio, daarom nog het 
beste ruilmiddel geacht cn beter dan koper en 
kopercertificaten. Ten slotte werd do toestand 
der Javasche Bank echter onhoudbaar, toen 
zij (Juli 1837) nog maar f 18.078 zilver in hare 
kassen aanwezig had; de Regeering, die de 
hoofdschuldige was aan de hachelijke en on
wettige positie, waarin de Javasche Bank 
was geraakt, hielp haar op het kritieke oogenblik 
wel uit deze moeilijkheid, docli slechts door nieuwe 
onwettigheden; zij verbood aan de Javasche Bank 
eenvoudig weg hare biljetten tegen zilver in te 
wisselen en tevens aan de rechters, om van mogelijke 
rechtsvorderingen te dezer zake kennis te 
nemen.

Den Gouverneur-Generaal Rochusscn, in het 
najaar van 1845 opgetreden, komt de eer toe, 
de eerste juiste maatregelen, die ook met kracht 
werden uitgevoerd, genomen te hebben om het 
allerellendigste Indische muntwezen op een 
betere basis te brengen. Do toestand wijzigde 
zich terstond door het invoeren van zilver- 
recepissen als overgangsmaatregel en vooral 
omdat hij tevens den wisselkoers op Neder
land ging handhaven. Wat den wisselkoers 
betreft, zoolang de biljetten der Javascho 
Bank nog in zilver inwisselbaar waren, zoodat 
steeds zilver voor export verkrijgbaar was, 
kon de koers zich ongoveer op pari handha
ven en varieerdo hij tusschen 93 en 102. Doch 
ook daarna steeg de koers niet verder dan 95, 
omdat do Factorij van do Ned. Handel Maat
schappij langen tijd voor dien prijs wissels op 
Nederland bleef afgevon. Nauwelijks echter 
was deze in het laatst van 1841 daarmedo op
gehouden, of de wisselkoers moest wel ten 
nadeelo van Indië oploopen, zoodat in April 
1843 zelfs een koers van 72 bereikt word. Tot 
1845 varieerdo de prijs tusschen 75 cn 80 on 
in aanmerking nemende, dat in de traites een 
renteverlies van 5 % gelegen was, kon men

rekenen, dat met het overbrengen van geld 
van Indië naar Nederland een koersverschil 
van 25 tot 30 % gemoeid was, zooals boven 
reeds gememoreerd.

Gouverneur-Generaal Rochusscn nu ; 
stond in 1845 weder over tot het afgevon 
wissels op Nederland, in den vorm van traites 
van de Indische Regeering op het Departement 
van Koloniën, aanvankelijk tegen den wissel
koers van den dag, doch weldra reeds op den 
koers van 95. Door deze afgifte van wissels 
werd een vastere verhouding gehandhaafd 
tusschen de Indische en Nederlandsche valuta, 
waardoor de eerste op den duur dezelfde waar
devastheid als de laatste moest verkrijgen.

Als eenheid stelde Rochusscn als overgangs
maatregel een recepis in, golijkstaande met een 
Nederlandschen zilveren gulden. Deze recepis 
Was wettig betaalmiddel en genoot terstond 
onvoorwaardelijk vertrouwen, eenvoudig om
dat men voor f 100 in recepissen steeds na 10 
maanden, sedert 1853 na 6 maanden, door 
middel der koloniale traites f 95 in Nederland 
in Nederlandsck courant kon verkrijgen.

De recepissen werden van 4 Februari 1846 
af uitgegeven in coupures van 1, 5, 10, 25, 
100 en 500 gulden. De Regeering nam ze als 
zilver aan en de biljetten der Javasche Bank 
waren voortaan hierin betaalbaar in plaats 
van in zilver. 120 koperen duiten konden inge
wisseld worden tegen een recepis van f 1, en 
de kopercertificaten op denzelfden voet. Zoo 
werden al dadelijk groote hoeveelheden koper 
en papier, koper vertegenwoordigend, aan den om
loop onttrokken, terwijl een gestreng toegepast 
invoerverbod een nieuwe toevloeiing van koper 
verhinderde. Het koper moest zijn functie als 
pasmunt weer opnemen, want meer dan 600 
duiten (=f5 recepis) behoefde niemand aan 
te nemen.

Als bij tooverslag had nu een geheele omme
keer plaats in het aspect van het vroeger zoo 
uiterst verwarde en gebrekkige muntwezen 
en het geheim van het wonder, dat nu einde
lijk geschiedde, moet uitsluitend gezocht wor
den in do handhaving der op zichzelf toch 
waardeloozo recepissen, die op dat oogenblik 
geen dekking bezaten in den vorm van edel 
metaal, op zilverbasis, door ze onbeperkt tegen 
vasten koers voor remise op Nederland, als 
land met den zilveron standaard, aan te nemen. 
Eerst veel later zou men aan dit stelsel, nadat 
hot in 1903 in de Philippijnen toepassing ge
vonden had en daarna ook elders, een woten- 
scliappelijkcn naam go ven, en noemde het toen 
„Gokl-oxckangc-systeom”. In dezen tijd echter 
zien wij het in Indië, als een onwetenschappe
lijk Zilver-Excliange systeem in practijk gebracht. 
En met groot succes, want zelfs de biljotton 
dor Javasche Bank, oorspronkelijk in zilver 
betaalbaar, moesten het tydelijk afleggen tegen 
deze recopisson, dio hare zilverwaarde alleen 
ontleenden aan de traites op Holland, welke 
er voor waren te verkrijgen. Het koper en de 
kopercertificaten waren spoedig ingewisseld 
togen do recepissen, maar ook do biljetten der 
Javasche Bank, in deze mate zelfs, dat 26 
Maart 1846 van do uit staande biljetten ad 
f 7.422.175 er zich nog slechts f 757.175 in 
handen van het publiek bovonden, terwijl do 
overige f 6.665.000 in ’s laiuls kas waren go-

ging ter- 
van
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lende maatregelen voorgesteld, doch zij konden 
geen instemming van den wetgever verworven. 
Zoo bepleitte Duymaer van Twist in 1859 in 
de Tweede Kamer do invoering vaneen muntbiljet 

Indië, hetgeen echter door Rochussen, 
toen Minister van Koloniën geworden, mot 
succes, daarbij wijzende op het goede munt
stelsel, dat Indië nu eindelijk bezat, bestre
den werd. Dan gingen uit Java (1862) wel 
stommen op tot vestiging van een eigen Munt 
in de Koloniën, doch het nut eener dergelijke 
stichting kon onmogelijk bewezen worden. 
Ook bezwaren tegen het, naar beweerd werd, 
te hoogo gehalte der zilveren standpenningen 
werden vernomen; maar het was niet moeilijk 
hot onhoudbare van die stelling aan te toonen, 
zoodat zich weldra algemeen de overtuiging 
vestigde, dat de muntregeling van 1854, be
houdens dan do voorzetting der onwettige circulatie 
van oude duiten, in alle opzichten beantwoordde 
aan de daarvan gekoesterde verwachtingen. Even
als het moederland mocht Indië zich in die 
jaren verheugen in het bezit van een munt
wezen, dat volkomen terecht een der beste 
van alle toenmaals bestaande muntstelsels 
kon genoemd worden.

Geen verandering ware dan ook noodig ge
weest, indien niet door het verdringen van 
het zilver door het goud als standaard munt- 
metaal in de voornaamste Europeesche landen, 
nieuwe omstandigheden waren ingetreden, waar
mede Nederland, zoowel als Nederlandscli- 
Indië voor zijn muntwezen had rekening te 
houden.

De Staatscommissie van 1872, die met do 
bestudeering van het nieuw gerezen vraagstuk 
was belast, kwam tot de slotsom, dat Neder
land tot den gouden standaard moest over
gaan, doch dat Indië daartegenover den zil
veren standaard moest handhaven. Aanvan
kelijk bepaalde men er zich toe, in Nederland 
alleen de Munt voor verderen aan maak van 
zilveren standpenningen door particulieren to 
sluiten, doch daarop volgde do wet van 6 Juni 
1875, waarbij het goud als wettig betaalmiddel 
in Nederland werd ingevoerd, terwijl de aan
munting daarvan ook werd opengesteld. Do 
grove zilveren munten worden gehandhaafd 
als wettig betaalmiddel, doch de aanmunting 
daarvan bleef verboden.

Ditzelfde stelsel, dat men vroeger gaarne 
den naam van don hinkenden standaard gaf, 
is bij do wet van 28 Maart 1877 (Ind. Stb. no. 
112) ook in Nederlandseh-Indië ingevoerd. Men 
heeft ingezien, dat hot niet aanging, dat in 
Nederland 10 zilveren guldens wettel ijk in 
waarde gelijk zouden staan met een gouden 
tienguldenstuk van 6.048 gram fijn goud, ter
wijl aan houders van diezelfdezil ' oren munten 
in Nederlandseh-Indië een wet onthouden 
werd, die hun eenzelfden wettelijkon waarborg 
gaf.

vlooid, tengevolge van omwisseling in rece- 
pissen.

Tengevolge van do handhaving van de zilver- 
recepis op zilverwaarde door de wisselafgifto 
op het land met zilveren standaard, dat Neder
land destijds was, is do overgangsmaatregel 
van Rochussen in alle opzichten een succes 
geworden. Het cenige, dat nog overbleef om 
Indië definitief van een regelmatig, goed func- 
tionneerend muntwezen te voorzien, bestond 
in de vervanging van de zilverrecepis als een
heid door een zilveren muntstuk als standaard- 
munt. Dit geschiedde bij de wet van 1 Mei 
1854 (Ind. Stb. no. 62, Nederl. Stb. no. 75; 
zie ook Ind. Stb. 1855 nos. 42, 43 en 59).

Door de Indische Muntwet van 1854 werd 
het muntstelsel van Nederland, geregeld bij 
de wet van 26 November 1847, in hoofdzaak 
ook in de Oost-Indische Koloniën ingevoerd. 
Het was gebaseerd op den zilveren standaard 
met den Nederlandschen gulden, wegende 10 
gram bruto en met een gehalte van 0.945, als 
eenheid en met dezen gulden, den rijksdaalder 
en den halven gulden als standpenningen. Do 
pasmunt was van zilver (J/4, Y10 en gulden) 
in uiterlijk en gehalte eenigszins van de Neder- 
landsche zilveren pasmunt afwijkende en wettig 
betaalmiddel tot f 10 en van koper (1 cent en 
*/2 cent) ook van afzonderlijken muntslag en 
wettig betaalmiddel tot f 2.

De Muntwet van 1854 gaf de algeheel be
vredigende regeling, die zoolang gewen scht 
was. Willekeurige maatregelen waren voortaan 
uitgesloten, nu de regeling van het Indische 
muntwezen bij de wet, hetgeen de Grondwet 
van 1848 als eisch gesteld had, nl. bij de Munt
wet van 1854, was tot stand gekomen.

De zilverrecepissen konden nu vervallen. 
Hare inwisseling werd gedurende 7 jaar open
gesteld en een bedrag van f 26 millioen werd 
successievelijk a pari ingetrokken. Naast de 
nieuw ingevoerde zilveren en koperen pas
munt bleven de duiten zich nog lang, in do 
buitenbezittingen hier en daar zelfs nog tot 
den tegenwoordigen tijd, in het verkeer hand
haven, doch de circulatie dier overgebleven duiten 
leverde, sedert zij geen wettig betaalmiddel meer 
waren, niet meer die gevaren voor het algemeen 
welzijn op als vroeger, Toch is het overblijfsel 
dier duitencirculatie in eenige meer afgelegen 
deelen der Kolonie een vlek op ons muntstelsel, 
welke zoo spoedig mogelijk dient uitgewischt to 
worden.

Het zal geen verwondering baren, dat do 
hervorming van het zoozeer ontredderde In
dische muntwezen door middel van liet rece- 
pissenstelsel en de stelselmatige wisselafgifto 
en bekroond door de wettelijke regeling van 
1854 aan het Moederland een aanzienlijke op
offering heeft gekost. Een bedrag van f J 9.80 J J 69 
is daarmede gemoeid geweest, maar toen kon 
ook, mede ten bate van Nederland zelf, do 
handel weer herleven. In den wisselkoers sprak 
zich de verbeterde toestand terstond uit: reeds 
in 1854 kwam zelfs een wisselkoers van J 03 voor.

De geschiedenis van het Indische munt
wezen, nadat het eenmaal op een wettolijko 
leest was geschoeid, levert niet veel stof 
op voor een beschrijving. Wel is er over do 
muntpolitiek van die dagen veel geschreven 
en werden er ook wel wijzigingen en aanvul-

■
voor

Het gehuldigde stelsel kan natuurlijk alleen 
dan een goed muntwezen geven, wanneer do 
zilveren toeken munten ook steeds in werke
lijkheid in hunne wettel ij kc waardo-verhou
ding tot de gouden standaard munt circuloe- 
ren. Deze waardeverhouding kan gehandhaafd 
worden, hetzij doordat rechtstroeksche omwis
seling in gouden munt elk oogenblik moge
lijk is, b.v. doordat do Javascho Bank steeds

meer
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bereid zou zijn tegen zilver gouden munt voor 
het verkeer af te geven, hetzij door indirecte 
omwisseling in dezen vorm, dat voor do zilvc- 

munten te allen tijde op de basis dor ver
houding in de Muntwet bepaald, uitbetaling 
op Nederland of Engeland, dus landen met 
den gouden standaard is te verkrijgen. Dank 
zij de krachtige medewerking van de Javasche 
Bank is deze handhaving van do zilveren tee- 
kenmunt op goudwaarde steeds mogelijk ge
weest, hoofdzakelijk door de verstandige wis- 
selpolitiek, die zij nu reeds zoovelo jaren met 
dit dool gevoerd heeft en waarmedo zij aan 
vele anderen ten voorbeeld heeft kunnen zijn.

Des te merkwaardiger is hot welslagen dezer 
pogingen, wanneer men bedenkt, dat het in 
de praktijk onmogelijk is gebleken het goud 
onder de Indische bevolking als ruilmiddel 
in te voeren. Toch was het bij den wisselenden 
zilverprijs en na het besluit, ten aanzien van 
Nederland reeds genomen, ten eenenmale on
verantwoordelijk geweest het zilver als enkel
voudige standaard in Indië te handhaven. 
Door do wet van 28 Maart 1877 werd derhalve 
aan de Indische houders der zilveren munten 
de vaste verhouding tot het gouden tiengul
denstuk gewaarborgd op den voet van 10 zil
veren guldens = 1 gouden tientje.

N. P. v. d. B. omgewerkt door J. W. H.
De groote kampioen voor de handhaving 

der goudwaarde ook voor de zilveren munten 
is Mr. N. P. van den Berg geweest, van 1873 
tot 1889 President van de Javascho Bank; de 
grievendste verwijten zijn hem van de zijde 
der zilver-mannen niet gespaard; hij bleef 
echter steeds pal staan en heeft daarmede aan 
onze Koloniën eenen onschatbaren dienst be
wezen, waarvan de beteekenis eerst in do ver
dere geschiedenis van het muntvraagstuk in 
Aziatische landen in het volle licht is gekomen. 
Immers de Aziatische landen om onze kolo
niën heen hebben bittere ervaringen opgedaan 
met het aanhouden van de zilverbasis voor 
hun muntstelsel; door de steeds verder voort
schrijdende daling in de waarde van hot zil- 
vermetaal (vóór 1870 ongeveer 62^2 penco 
per ounce, in 1903 zelfs teruggeloopcn tot 21- 
11/16 pcnce) worden do verwikkelingen steeds 
grooter; contracten, luidende in zilveren munt, 
loonon, betaald in zilver, werden steeds onzeker
der voor zooveel de waarde betreft, omdat 
— om alleon maar den zilveren dollar to noe
men — de waarde eertijds in Nedorlandsch 
geld uitgedrukt ongeveer f 2.50 was, en dezo 
waarde later terugliep tot zelfs f 0.93. Britsch- 
Indiü bereikte het toppunt van zijn monetaire 
crisis in de jaren 1893/1898, totdat de ropy 
ten slotte op een vaste goudwaardo werd ge
bracht van 1 shilling 4 penco (in Nedorlandsch 
geld ongeveer 80 cents). De Straits Sottlomonts 
gingen eorst in Januari 1906 over tot die zg. 
fixeoring op den voet van een dollar gelijk 2 
shillings 1 pence (in Nedorlandsch geld onge
veer f 1.41). In do Philippijnon namon do 
Amerikanen na 1907 do fixeoring tor hand 
door een vasten koers ten opzichto van den 
Amerikaansohen dollar aan to nomen. Ten 
slotte is het groote China nog hot conige land, 
dat
zijn muntwezen heeft vastgohouden, doch hot 
jS van algemoeno bokondhoid in welk een staat

van verwarring het muntwezen aldaar dan 
ook verkeort, on hoo reeds talrijke pogingen 
zijn gedaan om ook daarin ton slotte een een
heid aan to brengen, tot nu toe tevorgcefs.

Intusschcn zijn die toestanden op muntge- 
bied in de omringende landen in Azië 
groote beteekenis gebleven voor Nedcrlandsch- 
Indië; verschillende doelen van dit uitgestrekto 
eilandenrijk onderhielden natuurlijk nauwe be
trekkingen met de naburige vreemde Koloniën 
en ook met het verder af gelegen China. De 
zg. Oostkust van Sumatra, waarvan het meest 
bekend is het voorspoedige Deli, en de 
Westkust van Bomeo met de hoofd plaats 
Pontianak hadden een zeer druk handelsver
keer met den „overwal”, zijnde het Maleische 
schiereiland met de hoofdplaatsen Singapore 
en Penang; voedingsmiddelen, waarvan eigen 
cultuur in die doelen van onze Oost nagenoeg 
niet plaats vindt, werden bijna geheel betrok
ken van die Engelsche havensteden; vele ar
beidskrachten werden vandaar betrokken. Een 
en ander had tot gevolg, dat de munten 
van den „overwal” in die deelen onzer eigen 
koloniën veel meer in gebruik waren dan onze 
eigen Nederlandsche guldens; ja, men zag in 
die streken nauwelijks een Nederlandsch-In- 
disch muntstuk of een biljet der Javasche 
Bank en de bezitters van dit een en ander 
wisselden het zoo spoedig mogelijk in dollars 
om. Salarissen van ambtenaren werden wel 
is waar in guldens betaald, maar onmiddellijk 
na ontvangst in dollars omgewisseld. Alle 
huiselijke rekeningen, werkloonen, enz. werden 
in dollars berekend, en in het binnenland kon 
men met den gulden zelfs niet terecht. De 
Javasche Bank had niet eens eigen kantoren 
in die streken en eerst op 1 April 1906 werd 
een eigen kantoor te Pontianak geopend, op 
30 Juli 1907 in Medan. De Nederlandsche 
Handel-Maatschappij gaf in Deli haar eigen 
bankpapier uit, de z.g. kasorders, luidende in 
dollars, on verder waren de dollar-biljetten der 
Engelsch-Aziatische banken daar voornamelijk 
in omloop.

Die landstreken, vooral de Oostkust van 
Sumatra, betrokken bovendien jaarlijks een 
groot aantal werkkrachten direct uit China; 
de koelies voor do tabaksondernemingon wer
den onder zeer goed geregelde immigratie- 
bureaux van het zg. Planters-comité (bestuur der 
Plantorsverooniging) jaarlijks bij duizenden uit 
Amoy en Swatow aangevoerd, om na eene 
werkzaamheid van eenigo jaren met de opgo- 
spaardo gelden weder naar China terug te kee- 
ron en daar met hot verworven kapitaal wel
varendo landbouwers to worden. Naast de 
Planters-vereeniging, do organisatie der grootste 
Nederlandsche onciornemingon, bestond de zg. • 
Plantorsbond, eeno organisatie van kleinere 
on ook buitcnlandscho ondornemingon, welko 
de Chinee8chc koelies uit den grooten volks- 
voorraad in do Straits aanwierf. Die duizenden 
en nog eens duizenden koelies moesten betaald 
worden in do munt, het best gangbaar in hun 
eigen land. Aangezien in het Oosten een groot 
aantal vorschillcndo zilver- en kopermunten 
in omloop waren, was dus Deli on ook West- 
Borneo een verzamelplaats geworden van eon 
ongelooflijk aantal vreomde munten. Om slechts 
do meest voorkomendo te noemen: in zilver

ren
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het zilver als grondslag vooraan

i



R'T^

MU KT WEZEN.806

in dollars bleef betalen ongeveer op dende Straits dollar 1903, do Trade dollar 1895, 
do Mexicaansche dollar in twee verschillende 
soorten, de Amerikaansclie trade-dollars (ook 
een zilvermunt, in Amerika niet gangbaar), 
de Honlcong dollars, de oude Pesos der Phi- 
lippijnen, de oude Spaansclie Pillar dollars, 
de af geschafte Japansche Yens; in koper de 
munten van de Straits, van Broenci, van den 
Europeeschen radja Brooke van Serawak, van 
Hongkong, van Kwantoeng, van de zg.Oustom- 
houses der öhineesche havensteden, van Mau
ritius, enz. En waren de munten nu maar alle 
gelijkwaardig geweest I Maar onderling ver
schilden zij in gehalte en gewicht, zoodat eeue 
aanhoudende verrekening in ieders eigen waar
de moest plaats vinden. Grootc misbruiken 
kwamen daarbij voor. Broenei en Serawak 
bijv. voerden maar steeds hun eigen munten 
uit, doch verboden ten slotte den wederinvoer 
van hun eigen muntl Op die wijze werd het 
een muntzwendel op groote schaal. De Straits 
maakten front tegen die misbruiken door o.a. 
den invoer van het koper van Serawak en 
Broenei (n.b. rijkjes onder de suzereiniteit van 
Engeland) te verbieden op boete van duizend 
dollar voor ieder ingevoerd stuk; dat minder
waardige goedje vond toen zijn weg naar de 
binnenlanden van ons Borneo en Sumatra. 
Het werd aldus dringend noodig, dat onze 
Regeering het regelen van de munttoestanden 
in die streken zelve ter hand nam. Met steeds 
meer aandrang kwamen de verzoeken uit West- 
Borneo tot uitdrijving van al dat vreemde 
geld en alleen toepassing van het Nederland - 
sche muntwezen, en het waren in West-Borneo 
vooral de Chineesche handelaars, die met de 
meeste kracht hierom riepen. Van April tot 
1 December 1906 werd toen de muntzuivering 
in West-Borneo ter hand genomen en met 
volkomen succes volbracht. In West-Borneo 
vertoefden evenwel slechts weinig Chineesche 
koelies en derhalve was in Sumatra de zaak 
veel ingewikkelder; terwijl West-Borneo om 
muntzuivering gevraagd had, ontstond in Suma
tra zelfs eene heftige oppositie tegen het ont
luikende voornemen om ook aldaar tot zuive
ring over te gaan. Intusschen deed zich een 
incident voor, dat die zuivering op bijzondere 
wijze voorbereidde en nog noodzakelijker dan 
voorheen maakte. Dat was de munthervor-

nen
ouden voet, omdat de werknemers, bijna allen 
Ohineezen, in hun groot eigen land de daling 

de zilverwaarde nog niet gewaar worden.van
Dit is de „vis inertiae” van zulk een groot 
gebied, alwaar in het binnenland gedurende 
langen tijd nog niet de dópréciatie gevoeld 
wordt van de minderwaardige munt tegenover 
de overige goudlanden. November 1903 was 
de waarde van den zilveren dollar gevallen tot 
in Hollandsch geld ongeveer f 0.93. Het laag
ste punt was evenwel bereikt en allengs steeg 
zilver weder, zij hot met op en neder gaande 
bewegingen, om in 1906 zelfs tot boven 33 
ponce te stijgen. De Straits-dollar deed toen 
bovendien agio omdat hij zoo schaarsch ge
worden was door een corner, op touw gezet 
door het agentschap eener buitenlandsche bank
instelling te SingajDore. Eenige dagen zelfs 
deed de Straits-dollar een prijs van 
Nederlandsch geld. Die’ sterke rijzing had na
tuurlijk de schromelijkste gevolgen; contrac
ten aangegaan op een basis van beneden f 1 
moesten uitgevoerd worden op een prijs van 
f 1.40 en hooger. Tal van stakingen in betalin
gen moest dit ten gevolge hebben, en voor 
Deli was dan ook bij de loon betalingen do 
aardigheid er af; de loonen, nominaal dezelfde 
gebleven, waren in werkelijkheid natuurlijk 
ook zeer gestegen. Groote drang werd nu van 
uit de Straits op de Regeering van Engeland 
\iitgeoefend om tot een vaste basis te komen, 
en einde Januari 1906 werd de Straits-dollar 
gefixeerd op een goudwaarde van 2 shillings 
4 pence (ongeveer f 1.41 Nederlandsch geld). 
De Oostkust van Sumatra moest toen wel

f 1.46

!

mede, en binnen eenige weken was de nieuw 
gefixeerde Straits-dollar overal als grondslag 
aangenomen voor meer belangrijke handels
zaken en voor loonbetalingen op de groote 
ondernemingen. De vele andere muntsoorten 
bleven echter daarnaast in omloop en mits
dien werd do minder ontwikkelde bevolking 
der binnenlanden met dit minderwaardige geld 
overstroomd. Het was dus hoog tijd, dat de 
NederJandsch-Indische Regeering een einde 
maakte aan dien wantoestand; zij besloot hier
toe op voorstel van de Javasche Bank, na een 
omvangrijk onderzoek bij een reis door liet 
geheele gewest, in gesteld door liet plaatselijk 
bestuur (den resident J. Ballot, wien alle eer 
hiervan toekomt), en de Javasche Bank (zie 
o.a. bijlage Verslag Javasche Bank boekjaar 
1906/7: „De geldsomloop in de Residentie der 
Oostkust van Sumatra”). In de jaren 1907 en 
1908 is daarop de muntzuivering ook ter Oost
kust van Sumatra volbracht, een omvangrijk 
werk, dat echter ondanks sombere voorspellin
gen van troebelen, oproer, moord en doodslag, 
enz. zonder eenig incident is volbracht. De 
zuivering geschiedde grootendeels door do 
Javasche Bank, krachtig gesteund door liet Be
stuur, en ten slotte bij de uitvoering ook door 
de plan tors vereenigin gen, wier leden allengs ook 
de noodzakelijkheid der muntzuivering inge
volge de fixecring van den dollar in de Straits 
erkenden. Bij de uitvoering kwam dus ook 
van die zijde eene hartclijko medewerking. 
Pogingen van Ohineezen, bijv. op den passer 
te Medan, om wantrouwen tegen het nieuwe 
geld op te wekken, werden dadelijk met kracht

ming in de Straits.
In de Straits-Settlements waren reeds lang 

stemmen om op het voetspoor vanopgega
Britsch-Indië ook tot een fixeering van de zil
vermunt op goudbasis over te gaan. Hoezeer 
het Engelsche Gouvernement ook aarzelde met 
het oog op de hegemonie van den zilveren 
dollar door geheel Oost-Azië, was toch reeds 

• in 1903 een eigen Straits-dollar geslagen en 
ingevoerd met het doel tot een eigen munt
wezen te komen. Die Straits-dollar had een 
eigen gewicht van 26.957 gram met een ge
halte aan fijn zilver van ÖOÜ/iooo tegenover de 
Mexicaansehe dollar een gewicht van* 27.072 
gram en een fijn gehalte van 9027/0 op 1000 (nauw
keurig 0.902.778). Tot 1903 was het zilver steeds 
in waarde gedaald; die daling 
deel voor de kolonie, omdat deze in de 
bijzondere positie was van een uitvoerend land, 
dat dus steeds meer dollars voor zijn uitvoer 

goudlanden kreeg, en dat zijne wcrkloo-

an
| i

k

was een voor- 
zeer

naar
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enkele plaatsen in het binnenland van Suma- 
tra; hot restant van die munt is naar die uit
hoeken gedrongen. In Midden-Celebes zijn bo
vendien nog de z.g. haantjesduiten in omloop, 
waarvan de waarde nog veel geringer is, af
wisselend zelfs tot 4, ja soms tot 10 voor één 
cent. De Ohineesche kooplieden in Makasse£_ 
hadden nog weinige jaren geleden soms-SjT- 
mers vol met duiten, die zij voor den handel 
met den kleinen man gebruikten; allengs heb
ben zij dien voorraad geheel gespuid naar de 
meer afgelegen streken van Celebes en omlig
gende eilanden, en weigeren zij thans die dui
ten in betaling terug te nemen. Dit moot een 
reden te meer zijn voor het Gouvernement 
om spoedig ook aan dezen laatsten misstand 
een einde te maken. Ook hier hoort men echter 
het ondeugdelijke argument, dat de bevolking 
die duiten niet zou kunnen missen!

gesmoord, o. a. door onmiddollijke inhechtenis
neming van de ondeugendo olementon. Later 
volgde de uitbanning van den dollar in Riouw, 
Djambi, en nog eenige plaatsen door hot Gou
vernement zelf, zoodat thans de dollar uit al 
onze O.-I. bezittingen gebannen is. De Neder- 
landsclie gulden is thans ovoral gangbaar als 
de eenige officieele rekeningseenheid, en een 
volkomen eenheid en rust op monetair gebied 
is thans in Nederlandsch Oost-Indië ingetro- 
den, vooral ook door eene zeer kraohtige hand
having der buitenlandsche wisselkoersen door 
de toepassing van het gold-exchango systeem 
(zie art. BANK JAVASCHE Dl. I. blz. 152), 
waardoor do goudwaarde van den gulden N.-I. 
courant tegenover het moederland en den vreem
de krachtig wordt gesteund.

Toch zijn er verspreid over onze koloniën 
nog overblijfselen van den ouden slechten 
munttoestand, en wel bepaaldelijk op die 
plaatsen, alwaar nog oude duiten en z.g. Chi- 
neesche kèpèngs in omloop zijn.

Bij de wet van 20 April 1855 (Ned. Stb. no. 12) 
was bepaald, dat binnen vijf jaren na dagtee- 
kening van die Wet de dubbelf, heele en halve 
duiten van Nederlandsch-Indischen muntslag 
buiten omloop zouden worden gesteld. Slechts 
in de residentiën Batavia, Krawang, Preanger 
Regentschappen en Oheribon werd in den loop 
der jaren gevolg gegeven aan dit wetsvoor
schrift. Voor de rest van Java en Madoera zou 
het nog tot 1900 duren alvorens die duiten- 
omloop zou verdwijnen. Men heeft zoolang 
geaarzeld, omdat steeds beweerd werd, dat 
de inwoners van onzen archipel bij hunne zeer 
geringe koopkracht een zoo kleine munt als 
de duit, waarvan 6 stuks in 5 centen gingon, 
niet zouden kunnen missen. Het is waar, do 
inlander is behoudend van aard en vindt dus

Als een curiosum zij hier nog gemeld, dat in 
het „Rijk van Boeton” vroeger grof geweven 
lapjes katoen als geld in omloop waren; de 
vorst en andere grootwaardigheidsbekleeders 
gaven ieder hun eigen „munt” uit, kenbaar 
aan het onderscheiden patroon van weefsel; 
deze lapjes golden als geld op den passer en 
konden verder voor betaling van belasting 
worden gebruikt. Deze lapjes zijn thans uit 
den omloop verdwenen, maar meer Noordelijk 
in het voormalige „Rijk van Palopo” in het 
Noordwesten van do golf van Boni zijn enkele 
overgebleven exemplaren van die lapjes van 
Boeton in hoog aanzien, vooral bij het hof van 
de vrouwelijke vorst (de Datoe van Loewoe). 
Zij worden aldaar voor hoogen huurprijs tijde
lijke in gebruik afgestaan; de tijdelijke houder 
(houdster) toch van zulk een lapje kan op 
een persoon van de andere sekse een onweder- 
staanbaren drang uitoefenen om deze of dezen 
tot wederliefde te bewegen. Het katoenen 
„muntbiljet” dient dus als een soort goena 
goena om huwelijken tot stand te bren
gen.

eene verandering ook van muntstelsel niet 
aangenaam. Dit argument is echter gebleken 
ten eenenmalo onjuist geweest te zijn. Want toen 
eindelijk de duitenomloop voor geheel Java en 
Madoera definitief werd afgeschaft bij de wet van 
22 Juli 1899 (Ned. Stb. no. 178, Ind. Stb. no. 229) 
was reeds op 15 Maart 1900 aan dien omloop 
een einde gomaakt; in het geheel werd inge
wisseld voor een geldbedrag van f 3.393.707, 
terwijl do omloop nog geschat was op een waarde 
van ongeveer f 5 millioen. Do inwisseling is 
zonder de minste of geringsto stoornis geschied, 

bevolking heeft zich zonder eenig be
zwaar aan do circulatie der wettige koperen 
2y2, 1 en Va centstukken dor Noderlandsch-In- 
discho Regcering aangepast.

Die duitenquaestie is een merkwaardig voor
beeld hoe bezwaren tegen eone verandering 
zeer breed kunnen uitgemeten worden on daar
mede verbeteringen worden tegengehouden, 
terwijl de uitkomst bewijst, dat do verandering 
tot in hot geheel geen moeite of nadeel aan
leiding hoeft gegeven. De latoro dollar-zuivo- 
ring leverdo dezelfde uitkomst. En toch hoort 
men zelfs nu nog steeds soortgelijke bezwaren 
in brengen togen uitdrij ving van do slechte 
munt in do onkelo gebiedsdeolen, alwaar do 
zuivering nog niet volledig heeft plaats gehad. 
Do oude VOC duiten worden nog in vrij grooten 
getale aangetroffen in Midden- en Zuid-Oelebes, 
op de eilanden Saleijer en Boeton en verder 
nog in de Lampongs op Zuid-Sumatra en op

Op Bali en Lombok is nog eene andere uit- 
heemsche geldsoort in omloop, de zg. Ohi
neesche kèpèngs. Dit is een soort oude koperen 
Ohineesche munt met eon vierkant gat in het 
midden. Ook aan de golf van Boni wordt spo
radisch deze munt govonden. Deze munt is 
blijkbaar lang geleden door Ohineesche koop
lieden op die eilanden gebracht en kon aldaar in 
omloop blijven, omdat op die eilanden tot slechts 
kort geleden zelfstandige rijkjes zijn gebleven 
ondor hot bestuur van eigen vorsten. Lombok 
kwam eerst na IS94, Balijjerst na 1907 geheel 
ondor ons direct gezag. De waarde der kèpèngs 
is zeer onvast; bij eonigszins grootero betalin
gen worden zij bij voorkeur verhandeld in zg. 
snoeren van 200 stuks, waaraan volgens enkele 
plaatselijke gebruiken als een soort disconto 
3 tot 5 % in aantal mogen ontbreken. Zulk 
een snoer, gonaamd een atak, is dan op zich
zelf eon rekeningseenheid, Al naar de afwisse
lende koperwaarde gingen ongeveer 1500 tot 
2200 kèpèngs in eon Nederlandsch-Indischen 
Rijksdaalder; hot merkwaardige foit deed zich 
toch voor, dat als eenige groote munt naast 
de kèpèngs onze Rijksdaaldcr in zwang is. 
In de latere jaren gingen 1600 tot 1700 kèpèngs 
op eon rijksdaaldcr, zoodat een snoer een waar
de had van ongeveer 2S cent. Een snoer weegt

en do



MUNTWEZEN.808

moesten van circulatiemiddelen voorzien wor
den. Sedert het jaar 1906 heeft daardoor tot 
1912 een bijna aanhoudende aan voer van grove 
zilveren munt van het Moederland naar do 
Koloniën plaats gevonden. Deze aanvoer ge
schiedde sedert het jaar 1906 bijna uitsluitend 
door het Gouvernement en door de Javasche 
Bank, omdat de Javasche Bank met kracht 
de buitenlandsche wisselkoersen had gesteund 
en bovendien met het Gouvernement eene 
overeenkomst had aangegaan om alle over
makingen van 
fische uitbetaling (T.T.) over en weer tusschen 
Nederland en Oost-Indië voor den gewonen 
dienst tot den vasten koers van pari (100 %) 
te bewerkstelligen; dientengevolge kwamen er 
geen wisselingen in den wisselkoers met het 
moederland meer voor, welke bankiers of par
ticulieren aanleiding konden geven metaal voor 
eigen rekening te laten uitkomen. Van 1906 
tot 1912 is op die wijze aan zilver uit Neder
land
f 62.610.079, en bovendien werd er nog eene 
hoeveelheid van f 20.088.090 aan Nedcrland- 
sche gouden tienguldenstukken ingevoerd. Aan- 
gezien het zilver voor de zg. standpenningen 
uitsluitend van de Nederlandsche Bank be
trokken kon worden, slonk de voorraad zilver 
bij deze circulatiebank van f 72.395.941 op 
31 Maart 1906 tot f 9.785.862 op 31 Maart 1912.*) 

Die snelle en aanhoudende afvloeiing van 
het zilver in Nederland gaf do Javasche Bank 
aanleiding om sedert 1908 telkens weder met 
klem aan te dringen bij de Regeering om de 
noodige stappen te doen tot verandering der 
Muntwet in Nederland, ten einde de mogelijk
heid tot zilveraanmunting uit baren voor do 
grove zilvermunten weder open te stellen; 
immers die gelegenheid was, zelfs voor de 
Regeering, gesloten bij de wet van 6 Juni 
1875, welk verbod werd gehandhaafd bij do 
muntwet van 28 Mei 1901 tot nadere regeling 
van het Nederlandsche Muntwezen (Ned. Stb. no.

3/4 kilogram; eene vrouw, die dus met eene 
waarde van ongeveer f 2.50 in die kèpèngs 

of van den passer ging, had alleen aan geld 
een vracht van 6 kilo te torsent Gelukkig, 
dat de krachtige Balische vrouwen zoo fier 
zware vrachten op het hoofd kunnen dragen. 
Onder die kèpèngs is blijkbaar veel slechte 
namaak, munt van zóó slecht gehalte, dat 
deze door afgesloten liggen oxydeert, en tot 
een grooten onhandelbaren klomp verwordt. 
Dit is meermalen gebleken bij oplegging van 
het kapitaal in kèpèngs, opgespaard ter be
taling 
ding.

Reeds lang zijn maatregelen in voorberei
ding om die diverse slechte muntsoorten ein
delijk ook uit te drijven. Voor Bali was nog 
een bijzonder bezwaar daartegen, omdat een 
zeker soort van huisgoden gemaakt werden 
door poppen te vervaardigen van samengeregen 
kèpèngs; ware góden van het geld, de mam- 
mons! Dit bezwaar is echter door eenen pries
terraad in 1911 te Dèn Pasar op Zuid-Bali 
opgeheven, die als uitsprak gaf, dat de gods
dienstige wetten toestonden die góden later 
ook van koperen centen te maken.

Het grootste bezwaar was echter, dat voor 
de uitdrijving van die groote menigte zeer 
kleine munten ook een zeer groote hoeveelheid 
N.-I. kopermunt aangemaakt moest worden, 
welke voor al die streken tezamen misschien

naar

geld in den vorm van telegra-
de zeer kostbare lijkverbran-van

!

Nederlandsch-Indië verplaatst,naar

wel op 200 millioen stuks te begrooten zou zijn. 
Die aanmuntingen zijn reeds met kracht aan
gevat, en eerlang zou de muntzuivering ook 
in die streken onder handen genomen worden. 
De wereldoorlog van 1914 trad echter aanvan
kelijk als een nieuwe belemmering op. Merk
waardig genoeg blijkt echter allengs deze oor
log op den duur integendeel de beste bondge
noot voor de uitdrijving te worden; immers 
omdat de koperprijzen zoo ongewoon gestegen 
zijn wordt nu het koper uit duiten en kèpèngs, 
allerwege gezocht voor uitvoer, en wordt de 
tegenwaarde betaald in onze Nederlandsch- 
Indische munt, vooral pasmunt; de definitieve 
stelselmatige muntzuivering zal daardoor zeer 
geholpen zijn.

Nederland heeft langen tijd gebukt gegaan 
onder een teveel aan zilveren munt; de aarze
ling der Wetgevende macht in de jaren 1870/75 
om tot den gouden standaard over te gaan en 
om tot definitieve sluiting der aanmunting 
van zilveren standpenningen te besluiten, heeft 
dit teveel veroorzaakt; de noodwet van 27 
April 1884 moest zelfs worden uitgevaardigd 
om het dreigende gevaar van dépréciatie van 
onze munt te bezweren. In dien toestand is 
nu een algeheele omkeer gekomen, en er is een 
nieuwe toestand geboren, welke zelfs de vurig
ste optimisten niet hebben verwacht. Ten eerste 
hebben natuurlijk de muntzui verin gen een 
niet onbelangrijke hoeveelheid van onze zil- 

munt in omloop gebracht; de groote 
opbloei van handel, industrie, cultures en ver
keer in onze koloniën in de laatste 10 jaren 
heeft echter bovendien eene sterk vermeerderde 
circulatie van geldmiddelen veroorzaakt. Daar
bij kwam nog, dat door de pacificatie 
schillende deelen der Buitenbezittingen het 
gebied voor rustige economische ontwikkeling 
belangrijk werd uitgebreid en ook die stroken

*) Volgens eene andere specificatie wer
den van 1906/7 tot 1912/3 in Nederlandsch 
O.-Indië ingevoerd: 
aan grove zilveren munt (f 2.50,
f 1 en f 0.50)...............................
aan N.-Indische kwartjes en dub
beltjes ............................................

/ 57.450.000

16.250.000

/ 73.700.000
of ongeveer f 10.000.000 meer dan de af
vloeiing bij de Nederlandsche Bank bedraagt. 
Het verschil is te verklaren ten eerste door
dat eenigo partijen rijksdaalders werden 
omgesmolten in Ned.-Ind. pasmunt, om
dat daaraan zoo groote behoefte bestond, 
en verder omdat liet aan het Gouvernement 
niet verboden was zilver in baren te koopen 
voor aanmaak van zilveren pasmunt in 
Ned.-Indië; en ten slotte komen jaarlijks vrij 
groote hoeveelheden voor circulatie afgekeurde 
munt uit Ned.-Indië bij ’s Rijks Munt in 
Utrepht, welke aldaar weder in gangbare 
munt worden omgesmolten. Aldus moest de 
invoer van zilveren munt in Ned.-Indië 
grooter worden dan het bedrag, dat do 
Nederlandsche Bank voor uitvoer had afge- 
geven.

veren

van ver-

s
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ook steeds meer in het buitenland erkend, en 
vooral sedert den wereldoorlog 1914 zijn an
dere Rijken, waaronder do eersten, als Enge
land, Frankrijk, Duitschland, Rusland, Oos
tenrijk-Hongarije, enz. steeds meer tot toe
passing van gcheol analoge beginselen op hun 
muntgebied gekomen.

Nu zilveraanmunting weder voor de Regee- 
ring geoorloofd is, worden op die aanmuntin
gen natuurlijk weder groote winsten gemaakt, 
daar de nominale waard o der nieuwe muntstukken 
nog steeds ongeveer het dubbele is van hunne 
intrinsieke; die winst wordt echter niet in de 
gewone Staatshuishouding verbruikt, doch, af
zonderlijk voor Nederland en voor Nederl. 
O.-Indië, opgelegd in afzonderlijke fondsen, 
te beleggen in Nederlandsche of Nederlandsch 
Indische Staatsschuld; mocht zich ooit bij 
opnieuw veranderde toestanden de noodzakelijk
heid voordoen om tot ontmunting van grove zil
veren munt over te gaan wegens eenjteveel aan zil
ver, waarvoor in 1884 ernstige vrees bestond en 
waarvoor de noodwet van 1884 is gemaakt, 
dan zullen deze reservefondsen moeten dienen

132). Aan do Regeering werd daarbij tevons 
in overweging gegeven om de Muntwet voor 
Nederlandsch-Indië te herzien; do Koloniën 
toch werden op muntgebied nog steeds bo- 
heerscht door de Muntwet van 1 Mei 1854 
(Ned. Stb. no. 75, Ind. Stb. no. 62), die ein
delijk de goede munttocstanden had gescha
pen; die wet was echter sedert dien aangevuld 
door een zeor groot aantal besluiten, verorde
ningen, en ook wel wetten, waarvan de voor
naamste do wet van 28 Maart 1877, waarbij 
hot gouden tienguldenstuk ook voor Neder- 
landsch-Indië gangbaar werd verklaard. Do 
muntwetgeving voor Nederlandsch-Indië was 
aldus een doolhof geworden, waarin maar wei
nigen nog den weg konden vinden; eenc alge- 
heele herziening der wet met al hare aanhang
sels zou dus tot eene zeer nuttige codificatie 
kunnen leiden. Tevens adviseerde de Javasche

F

i

Bank daarbij om in eene nieuwe muntwet 
duidelijk neer te schrijven, — zooals de Ver- 
eenigde Staten van Noord-Amerika dit pas 
hadden gedaan — dat het muntstelsel van 
Nederlandsch-Indië gegrond was op den gou
den standaard, met behoud van do grove zil
veren munten als wettig betaalmiddel tot 
ieder bedrag voor de binnenlandsche circulatie 
(zie advies aan den Directeur van Financiën 
over een Ontwerp Muntwet voor Nederlandsch- 
Indië, H. M. van Dorp en Co, Batavia 1908).

De nieuwe Muntwetten zijn er gekomen, 
in Nederland bij de Wet van 31 October 1912 
tot wijziging en aanvulling van do Muntwet 
1901 (Ned. Stb. no. 324) en in Nederlandsch-Indië 
bij do „Wet van 31 October 1912, houdondo 
nadere regeling van het Nederlandsch-In- 
dische Muntwezen”, waarbij do gelegenheid 
tot zilveraanmunting èn voor Nederland èn 
voor Nederlandsch-Indië weder werd

mogelijke verliezen bij de ontmunting teom
dekken.

Nog één punt blijft ons hier kortelijks aan 
te duiden. Horbaaldelijk zijn er stemmen op
gegaan om aan Nederlandsch-Indië weder zijn 
eigen grove, zilveren munt, een soort Javaan- 
sche ropij, te geven, welke niet gangbaar zal 
zijn in Nederland. De voorstanders van dit 
denkbeeld gronden hun wensch op de over
weging, dat bij veranderde toestanden in 
onze Koloniën eene terugvloeiing van grove 
zilveren munt naar het moederland zal kun
nen plaats vinden, welke voor Nederland weder 
een zeer ernstig te veel zou kunnen opleveren. 
Het is moeilijk aan te nemen, dat die vrees 
gegrond is. Ten eerste toch is het omloopsge- 
bied van het Nederlandsche zilver zooveel 
grootor geworden, dat eene terugvloeiing in 
zoo groote mate niot meer mogelijk zal zijn; 
nu de winst op aanmaak sedert 1912 gereser
veerd wordt, is verder do mogelijkheid tot ont
munting en verkoop als baar zilver een zeer 
krachtig middel geworden om het gevaar van 
groote terugvloeiing te weerstaan. Do moge
lijkheid tot zeer groote terugvloeiing zal bijna al
leen kunnen ontstaan in geval van gewelddadige 
inbezitneming onzer Koloniën door vreemde 
machten, die al ons zilver zouden willen uit- 
stooten. In dat geval hebben wij echter met 
een gewelddaad te doen, waartegenover nog 
vele andere middelen van verweer noodzake
lijk zullen zijn; en dan ligt het ook voor de 
hand om een zeor eenvoudigen maatregel te 
nemen, die al door zoovele groote on kleine 
staten is toegepast, zij het op andere gronden, 
om de grenzen van het moederland voor het 
eigen zilvor te sluiten, en door uitgifte van 
een tusschenvorm van zilver-circulatiemiddel 
(zilvorbons, recopissen, zooals die in IS45/54 
reeds in Indië zoo uitstekende diensten hebben 
bewezen) in het moederland een nieuwen munt- 
vorm te scheppen. De gewelddadig geoccu
peerde koloniën zullen hieronder in hot geheel 
niot lijden, omdat het oigonbelang van den 
overweldiger dan in do eerste plaats zal mede
brengen het muntstelsel niet moedwillig te 
verstoren, nu het gebied van afzot togen de

openge
steld. Ten aanzien van den goud-standaard is 
geen nieuwe principieele verklaring in de wet
ten nedergelegd, doch vooral aan de hand van 
do geschiedenis behoeft men er niet aan te twij
felen, dat zoowel Nederland als Nederlandsch- 
Indië hun muntstelsel hebben gegrond op den 
gouden standaard, met bij behoud van do hoe
danigheid van wettig betaalmiddel tot ieder 
bedrag in de binnenlandsche circulatie voor 
do grove zilveren muntstukken. De naam 
„hinkende standaard”, in vroeger jaren aan 
een dergelijk stelsel gegeven, geraakte geluk
kig allengs in onbruik, omdat die naam hot 
stelsel zeer onvolledig aanduidt. Do nieuwere 
wetenschappelijke naam is vooleor de Cold- 
Ezchange Standard, door do Duitschors in 
don laatsten tijd ook wel genoemd de Gold- 
Kern-Standaard; deze beide namen zijn juis
ter, omdat onder dat stelsel in circulatie zijn 
geldmiddelen, die in zichzolvcn niet do vollo 
waarde hebben, welke nominaal daaraan wordt 
toegekend, (zilvermunt, bankbiljetten, zilver- 
bons), doch welker goudwaarde boven eiken twij
fel wordt gehandhaafd door do goudpositio 

hot land, ten krachtigsto gesteund doorvan
de circulatiebanken met haren voorraad in 
goud in munt en baren, on haren voorraad 
vorderingen op het buitenland in goud botaal- 
baar. Met allo gerustheid kan men dan ook 
zeggon, dat het muntwezen on van Ncdorland 
èn van Nederlandsch-Indië thans op volkomen 
gezonde grondslagen rust; dit wordt thans
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bankwezen van N.-I. sedert 1816, Zalt-Bom- 
mel 1862; H. J. Lion, Beschouwingen over hot 
Indische muntstelsel, Utrecht 1852; H. O. Mil- 
lies, Do munten der Engelschen voor den O.-I. 
Archipel beschreven, Amsterdam 1852; H. 
J. Lion, Do geldsomloop in N.-I., Batavia 
1861; J. P. van Bosse, Het muntwezen op 
Java, Leiden 1863; E. Netscher en Mr. J. A. 
van dor Ohys, Dp munten van N.-I. beschre
ven en afgebeeld (in de Verhandelingen van 
het Batav. Genootschap van K. en W., deel 
31), Batavia 1864; W. Nassau Lees, The drain 
of Silver to the East and the Currency of In
dia, London 1864; N. G. Pierson, Twee adviezen 
over muntwezen, Amsterdam 1874; Papers relat- 
ing to the introduction of a gold-currency into In
dia, Calcutta, 1866—1876; R. Hamilton, Money 
and value, an inquiry into the means and ends of 
economie production with an appendix on the 
depreciation of silver and Indian Ourrency, 
London 1878—1880; Mr. J. A. van der Ohijs, 
Catalogus der numismatische verzameling van 
het Bataviaasch Genootschap van Kunsten 
en Wetenschappen, 3e druk, Batavia 1886; 
A. E. U. W. Ohl, De handel en de muntkwestio 
Samarang 1887; P. H. v. d. Kemp, De Ne- 
derl.-Indische standpenning van 1817 (in Tijd
schrift voor N.-I., Maart 1897); Charles A. 
Conant, A special report on coinage and ban
king in the Philippine Islands made to the 
Secretary of War, Washington 1901; Charles A. 
Conant, Hearing before the Subcommittee on 
the Philippines of the United States Senate, 
Washington 1902; Jeremiah W. Jenks, Report 
on Certain Economie Questions in the Eng- 
lish and Dutch Oolonies in the Oriënt, Was
hington 1902; Charles A. Conant, The Future 
of the Limping Standard, Boston 1903; Hugh 
H. Hanna, Charles A. Conant, Jeremiah W. 
Jenks, Stability of International Exchange. 
(Explanations and Opinions on the Proposals 
of the Mexican and Chinese Governments to the 
Government of the United States, Transmitted 
to Oongress by Pres. Iloosovelton Jan. 29, 1903), 
Washington 1903; Hugh H. Hanna, Oliarles A. 
Conant, Jeremiah W. Jenks, Stability of In
ternational Exchange, (Report on the Intro
duction of the Gold-Exchango Standard into 
China and other Silver-using countries), Was
hington 1903; Enrique 0. Oreel, Luis Oaraacko, 
Eduardo Meade, Stability of Exchange. Stcadi- 
ness of the Price of Silver Bullion. Silver Our
rency on the Gold Standard, London 1903; 
Dr. Anton Arnold, Das Indische Geldwesen, 
1906; E. W. Kommerer, A gold Standard for 
the Straits Settlements, Rcprinted from the 
Quarterly Political Science, Volume XXI no. 
4, Boston 1906; H. F. Howard, India and the 
Gold Standard, 191J; Mr. G. Vissering, On 
Chinese Currency, Batavia;/Mr. G. Vissering, - 
Muntwezen, Handel, Bankwezen (hoofdstuk in 
Colijn: Noorlands Indiö), 1911; Sir David Bar- 
bour, The Standard of Value, 1912; W. E. 
Kemmerer, The recent rise in the price of 
Silver, and some of its monetary consequonces, 
reprinted from The quarterly Journal of Eco- 
nomics, Volume XXVI, 1912; John Maynard 
Keynes, Indian Ourrency and Finance, Lon
don 1913; Mr. G. Vissering, Ned. Oost-Indië 

de Gold-Exchango Standard, Instituut 
voor Economische Geschriften, Rotterdam 1917.

nominale waarde onverwijld zal gesloten zijn. 
Voor den overweldiger zal het behoud van die 
muntstukken nimmer een verlies beteekenen; 
hij zou slechts niet de ongeoorloofde winst 
opsteken bij indiening der vordering op Ne
derland, belichaamd in eeno aanbieding van 
een zeer groot aantal muntstukken van een 
lioogere nominale waarde dan de intrinsieke, 
terwijl hij de opbrengst dier vordering zou 
benutten om voor veel minderen prijs zilver- 
rnetaal aan 
plaatselijke munt 
welke noodwendig ook op een basis van teeken- 
munt zou uitgegeven moeten worden, en 
welke uitgifte hij dus direkt groote winsten 
zou behalen. Zou een overweldiger dan toch 
de munt willen veranderen, dan zou hij met 
weinig kosten en althans zonder verlies den aan
wezigen voorraad tot zijn eigen munt kunnen 
omsmelten.

Zijn gevaren als bovenbedoeld dus voor het 
Nederlandsche muntwezen niet te duchten, 
zoo zouden aan de andere zijde tegen invoering 
van een eigen Javaansche ropij voorshands 
onoverkomelijke moeilijkheden bestaan. Een 
zilveren teekenmunt kan in een land alleen zijn 
nominale waarde behouden, indien ieder te 
veel in circulatie kan worden gestort bij een 
centraal lichaam en tegen dat te veel desge- 
wenscht goudwaarde op het buitenland kan 
worden verschaft; geschiedt dit niet zonder 
eenig aarzelen of talmen, dan moet noodwendig 
die teekenmunt deprecieeren met alle ernstige 
gevolgen daarvan voor het land. De Engelsche 
koloniën, als Britsch-Indië en de Straits-Settle
ments, die thans een op goudwaarde gefixeerde 
teekenmunt hebben, en de Amerikanen sedert 
hun munthervorming op de Philippijnen, 
waarbij de Peso tot een goudbasis hervormd 
werd, hebben dan ook maatregelen getroffen, 
dat steeds trekkingen op Londen in ponden 
6terling of op New-York Th Amerikaansche 
gouddollars tot ieder gevraagd bedrag tegen 
inwisseling van de zilveren teekenmunt te ver
krijgen zijn. Zou Nederlandsch-Indië dus tot 
een eigen ropij willen overgaan, dan is het een 
onafwijsbare eisch, dat eerst in Nederland 
door de Regeering van Ned.-Indië een vol
doend fonds daarvoor in het leven wordt 
roepen. Dit zou voorloopig zeer bezwaarlijk 
en zeer kostbaar zijn; eerst na jaren, wanneer 
het nieuwe muntfonds bij aan maak van zil
veren munt door oplegging van rente op rente 
belangrijk vergroot zal zijn, zou dit fonds mis
schien ook voor dat doel gebruikt kunnen wor
den. Voorshands zullen dus de voordeelen voor 
de instelling van een eigen Javaansche ropij 
bij lange na niet opwegen tegen de bezwaren 
van zulk een afzonderlijke munteenheid voor 
Nederlandsch-Indië.

Literatuur: J. P. P. van Zuylen van Nyevolt, 
Bijdrage tot de geschiedenis van het munt
wezen in Nederlandsch Oost-Indische bezit
tingen (in de Bijdragen tot de kennis der Ne
derlandsche en vreemde koloniën, enz. Jaarg. 
1847, no. 4); Mr. W. 0. Mees, Het muntwezen 

Nederlandsch-Indië, Amsterdam 1851; 
Mr. H. W. Mees, Opmerkingen omtrent het 
ontwerp van wet tot regeling van het munt
stelsel van N. -I., Rottordam 1851; D. 0. 
Steyn Parvé, Geschiedenis van het munt
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die gomakkolyk to herkennen zijn, doordat een 
van do kelkslippen tot een groot, opvallend ge
kleurd, meest helderwit blad uitgroeit. Deze 
zijn bij de vrouwen in gebruik ora het lichaam 
on hot haar te wasschen. Do groene bladeren 
van sommigo soorten zijn als daoen pootri een 
bekend inlandsch geneesmiddel. Takken 
de plant legt men wegens den aangenamen 
geur in do huizen. ' > ' ' ’ • > • ’••••,

MUSSCHENBROEK (Mr. SAMUEL CÓR-
NELIS JAN WILLEM VAN). Geb. te ’s Gra-___

W. H.

De Jaarverslagen dor Javasche Bank en voorts 
tal van opstellen in tijdschriften enz., waar
van titelopgaven te vinden zijn in de Reper
toria van ïïooykaas en Hartmann met ver
volgen van Schalker en Muller, en bovenal 
het voor do kennis van den tijd dor Compagnie 
onmisbare Nederl.-Indisch Plalcaatboek, dat 
men aan de goede zorgen van wijlen den Lands- 
archivaris Mr. J. A. v. d. Ohys te danken heeft.

MURRAYA EXOTICA L., fam. Rutaceae. Kë- 
moening (mal., jav., soend.), Garing, Waring 
(minah. landst.). Een heester of lage boom met 
dubbelgevinde bladeren en witte, zeer wel
riekende bloemen, komt zoowel wild als gekweekt 
voor. Het lichtgele hout lijkt op dat van Buxus 
(palmhout) en is op Java voor snijwerk zeer 
gezocht, o.a. voor gevesten van wapens en voor 
scheeden. De bladeren worden in een afkooksel 
als geneesmiddel gebruikt. De bloemen worden 
in het haar gedragen.

MUSA. Plantengeslacht der Musaceeën met 
een vrij groot aantal soorten in do tropen, waar
van Musa 'paradisiaca en verwante soorten do 
bekende vruchten leveren (Zie PISANG). An
dere soorten zijn Musa acuminata (de soortnaam 
staat echter niet vast); do Was-pisang, Tjaoe 
karo of Tjaoekolè of -keueus (soend.), op Java. 
Deze plant komt in zeer groote hoeveelheden 
voor in de moerassige deelon van Midden-Java, 
doch ook in de hoogere streken. De bladeren 
bevatten aan de onderzijde een laagjo was, 
dat verzameld wordt en mot liars vermengd 
in den handel komt. Het wordt ingezameld 
in Banjoemas en in enkele doelen van Kedoe 
en komt in Maos,. Koetoardjo en Poerworedjo 
op de markt. Musa textiles, de vezel-pisang, op 
Java Pisang manila, op N.-Celobes Kofo of 
Walid, is een belangrijke vczclplant, die thans 
ook aangcplant wordt en de Manilla-liennep 
levert. (Zie aldaar en VEZELSTOFFEN.)

MUSEA. Over het Koloniaal Mu
seum, zie aldaar. In Ned. Indië is de eenige 
inrichting van dien aard het Museum van Oud
heden on van voorworpen van ethnologischen 
aard te Wellovrcdon, ingesteld door het Ba- 
taviaasch Genootschap van Kunsten en "Weten
schappen (zie GENOOTSCHAPPEN Dl.I,bl.773). 
Dit museum, gelegen aan do Westzijde van het 
Koningsplein, is in Grieksch-Dorischen stijl in 
breed front ópgetrokken, herbergt in zijne uit- 
gobroido zalen een groot aantal voorwerpen op 
het gebied dor archeologie, w. o. do besto voort
brengselen der Oud-Javaanscho kunst, voorts 
eeno clhnographischo verzameling, cone zeer 
rijko numismatische afdccling, con kabinet 
van preciosa en regalia — o. a. do schatten 
van hot voormalige Lombokscho vorstenhuis 
— on een bibliotheek, vooral merkwaardig door 
haro rijke verzameling Oosterscho handschrif
ten. (Neorl. Indië, II. Colijn, Deel II, blz. 31G).

Kleinoro musea op het gebied van botanie" 
en zoölogie zijn als onderdeden van het Departe
ment van Landbouw, Nijverheid en Handel 
te Buitenzorg opgorioht. Do oprichting van 
oponlucht-musea wordt in den laatstcn tijd 

N. I. bepleit.
MUSKAATNOTEN. Zie NOTEMUSKAAT.
MUSKIETEN. Zie MALARIA.
MUSSAENDA. Plantengeslacht dor Rubia- 

ceeën met vele soorten in den goheolon Archi
pel. Struiken, boomen of klimmende heesters,

-
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ivenhage_5_ Juli 1827 uit het huwelijk van 

v. Musschenbroek on Jonkvr. A. de Meij v. 
Streefkerk, werd als student in 1846 te Leiden 
ingeschreven en promoveerde aldaar in de rech
ten 18 Sept. 1852. Na te JDelft het ambtenaars
examen te hebben afgelegd (1 Sopt. 1854), ver
trok hij naar Java, werd als ambt. ter beschik
king te Salatiga geplaatst (1855) en in 1856 als 
contr. 3e klasse te Tëmanggoeng aangesteld. 
Genoodzaakt naar Nederland to1 vertrekken, 
keerde hij weder hersteld naar Java terug; werd 
in 1862 als contr. 2o klasse te Karang Anjër en 
in 1863 als contr. Ie klasse te Ambarawa ge
plaatst, waar hij do geweldige aardbeving van 
1865 bij woonde, waarvan hij een belangrijk ver
slag opstelde, dat in Nat. T. v. N.-Indië XXIX 
is afgedrukt. In 1866 benoemd als ass.-resident 
te Tëmanggoeng, werd hij in 1867 naar Buiten
zorg overgeplaatst, welke betrekking hij in 1873 
Verwisselde met die van resident van Ternate. In

1
;

?:
i

;
.

;
■

1S75 werd hij tot resident van Menado benoemd; 
spoedig daarna werd hij door den staat zijner 
gezondheid genoodzaakt met verlof naar Neder
land terugtekccren, waar hij zich aanvankelijk 
te Deventer vestigde (1S77) en twee jaar later, 
na eer vol’ ontslag uit ’s lands dienst, te Leiden. 
Daar overleed hij 7 Nov. 1883.

Van Musschenbroek, die een grondig kenner 
van het Javaansch was, legde zich ook met goed 
gevolg toe op de beoefening der natuurkundige 
wetenschappen, o. a. op de studie der vulkani
sche verschijnselen, met name der aardschud- 
dingen (seismologie). Zijne voornaamste ge
schriften met betrekking tot Ned.-Indië zijn: 
opstellen over de fauna van N.-Celebes (Nat. T. 
v. N.I. XXXVI); cachelot-visscherij in den
N. -Ind. arch. en over getah-pertja van Celebes
O. kust (T. t. bevord. der Nijv. XL); Iets over de 
inl. wijze van katoenverven op Java, Leider* 
1878; Medcd. omtrent grondstoffen in het O. 
gedeelte van onzen Ind. arcli.; verscheidene 
inleidingen op don Catalogus der afd. Ned. Kol. 
van de tentoonstelling te Amsterdam in 1S83 en / 
zijne bewerking van Dr. H. A. Bernstein’s reis 
(Bijdr. t. T. L. en Vlk. IVc Ser. VII), benevens 
een kaart van de Minabasa 1S75/76 en van de 
bocht van Tomini (T. Aardr. Gen. IV, zieT. Aardr. 
Gen. V). Eon Handelskaart van Ned.-Indië, 
door hem boworkt, is na zijn dood, met mede
werking van kapt. Stemfoort, to Loidon uitge
geven. Zijne „Rapporten” over verschillende 
reizen in het O. van don archipel zijn tot een ge
heel vorwerkt door J. J. W. E. v. Riomsdijk on 
geplaatst in Nat. tijdschr. v. N.-Indië, XXXV, 
bl. 41. Van Musschenbroek ontdekte op zijne 
tochten o. a. een zeldzaam, aan do Europeescho 
geleerden onbekend zoogdier, dat den naam 
ontving van Paradoxurus Musschenbroekii.

Zie Ii. Kern, Levensberichten dor Maatsck. d. 
Ned. Letterk. 1SS4; W. B. Bergs ma, Ind. Gids,
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gebruik gewettigd middel tot opluistering 
gebeurtenissen „von der Wiege bis zum Grabo”;. 
in do tweede van een middel tot het gemakke
lijker of geregelder volbrengen van eenigen 
arboid of bezigheid: dansen, roeien, koran- 
lozen, loopen; dan dient zij tot „Befriedigung 
eines in der menschlicb.cn Natur begründoten 
Bcdürfnisses, des Hervorbringcns dcm Geliör 
zusagonder Töne als Begleitung eintöniger 
Arbeiten und zur Bekampfung der durcli die- 
selben erzeugten Ermüdung”. De muziek van 
do gamelan als geheel, van do fluit, van som
mige andere blaas-instrumenten, van de viool, 
kan men waardeeren zooals men waardeert 
muziek eenvoudig van stijl, zonder pretentie, 
met beperkte middelen voortgebracht. Slechts 
enkele Westerlingen geraken door deze Oos- 
tersche muziek in extase; de meeste tot oor- 
dcelen bevoegden zijn van meening, dat het 
grootscho en verhevene ontbreekt; ook uit de 
oudheid gewerd ons geen groote muziek; zij 
windt niet op, noch eischt inspanning tot be
grijpen; het gehoor streelende, is zij in staat 
het gemoed zachtjes aan te doen. Wat door an
dere dan de genoemde instrumenten wordt 
voortgebracht ligt tusschen de beide termen: 
welluidende klanken en wanklinkend gedruisch.

Wat men dikwijls aan do Indische muziek 
verwijt: de menigvuldige herhalingen van een
zelfde thema, zij het ook met variaties in toon
aard en rhythme; harmonieën, die het oor eer 
kwetsen dan streelen; sterk sprekende disso
nanten; tonen talrijk als hagelsteenen, en, als 
deze, onderling verband missende; tot geraas 
aanzwellende forto’s, waarvan niets goeds te 
zeggen valt dan dat zij het naderend einde 
aankondigen — dat kan men ook andere dan 
Oostersche muziek verwijten; bijzondere ken- 
teekenen zijn het niet.

Omtrent den oorsprong van do muziek in 
den Archipel valt weinig met zekerheid te 
zoggen; met betrekking tot do herkomst van 
trommen en fluiten met weinige en onbepaalde 
tonen, en van primitievo slag- on tokkel-instru- 
menten en over den invloed van buiten, dien 
zij ondervonden, en do wijzigingen, welke daar
van hot gevolg waren, kan men gisssingen uiten 
zonder te weten, hoe na deze bij de waarheid 
staan. Tusschen het geluid van rhythmisch voort- 
gobrachten arbeid en oorspronkelijke muziek ligt 
geen grens. De eerste muziekinstrumenten zullon 
de slaginstrumenten geweest zijn: de trom kan 
ontstaan zijn uit het houten mortier. Het snaar
instrument kan geworden zijn uit den hoog, die 
eerst geslagen, daarna getokkeld en gestreken 
word.

Naast de klanken door eenvoudige speel
tuigen voorlgcbracht, behoort de zang tot do 
oudsto muziek; poëzie, muziek en rhythme 
behoorden oorspronkelijk hij elkander; poëzie 
is nog bij natuurvolken gezang, en gezang is 
bij hen rhythme. Of deze zang op eenigszins 
analoge wijzo als hij do Grieken ontstaan is 
uit de enkele klanken, later korte frasen, die 
den dans, do rhythmischo beweging van 
lichaam, begeleidden, is onzeker, maar 
karakter van do dansbewegingen der Javaanscho 
danseressen „leurs danses lentemont caden- 
cées, leurs mouvements souplos et rares ot le 
groupoment harmonieux de leurs poses hié- 
ratiques”, doen het vermoeden. Nergens, zelfs

] 8S3, II, bl. 1014; P. J. Vctli, T. Aardr. Gen. 
2e Scr. I, 1884, m. u. a. bl. 176, 320.

MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN. Aan 
het—begin—cener-bespreking van dé muziek 
en van de muziekinstrumenten in den O.-I. 
Archipel past misschien het best de omschrij
ving, die Rousseau van muziek gaf: de kunst 
om tonen samen te voegen op eene voor ’t gehoor 
welgevallige wijze. Veel verder reikt do muziek 
ginds niet. Stelt men als doel van do muziek 
voorop het teweegbrengen van gemoedsaandoe
ningen door koppeling van klanken en ver
schillend gewijzigde geluiden, dan wordt er 
in onze Oost veel muziek gemaakt, die eigenlijk 
geen muziek mag hecten; en wanneer men 
haar do kunst noemt, die door middel van 
geluiden spreekt tot het gemoed van intelli
gente en bijzonder georganiseerde menschen, 
dan moet er iets haperen aan deze bepaling 
van Berlioz; want ook de niet bijster intelli- 
genten en bijzonder georganiseerden onder de 
bewoners van den Archipel zijn meerendeels 
wel ontvankelijk voor de klanken en geluiden, 
die zij hunne speeltuigen hooren vóórtbrengen.

Te onderscheiden vallen hier het doel, waar
mede muziek gemaakt wordt en de indruk, 
dien zij teweegbrengt. Door muziek gemoeds
aandoeningen openbaren komt ook in don 
Archipel voor. Zooals trouwens overal. De 
muzikant in onze orkesten of in het muziek
korps, dat aan ’t hoofd van den troep marcheert, 
kan evenmin gezegd worden al strijkende of 
blazende zijne gemoedsaandoeningen te open
baren als de gamëlan-speler; hij speelt iets, 
dat vooruit is klaargemaakt; en, zuiver gemeten, 
zal de gamëlan-speler, door zijn gevoel voor 
muziek, door zijn sterke fantasie en door de 
vrijheid die hem gelaten is tot parafraseeren, 
nog het meest van zichzelf kunnen geven. 
En stellig dan, wanneer het individu met zijn 
fluit, viool of angkloeng alleen is en zijn ge
voelens omzet in klanken, zonder zich te laten 
afleiden door de gedachte, welken indruk zij 
maken op anderen, spreekt het gemoed hoor
baar door de muziek. Hoe verder men zich van 
de beschaving verwijdert, des te grootor is de 
kans dan iets te hooren, dat voor de ontwik- 
kelings-geschiedenis der muziek van belang mag 
heeten.

Wanneer men ook de Javaansche gamëlan uit
zondert', die ver van het andere staat en als ’t 
ware door een opengekapt terrein daarvan ge
scheiden is, dan geeft de muziek ginds zich bijna 
nooit om haarzelve; zij is een auxiliaire kunst; 
ja, zelfs do muziek van de gamëlan is dit dikwijls. 
Niet altijd. Vooral in de Vorstenlanden wordt 
de muziek van do gamëlan gewaardeerd om 
haarzelve; bij dag en bij nacht genieten velen 
daarvan, zonder dat er dansmeiden aanwezig 
zijn of een wajang-vertoon in g lokt; en uren 
vóór de vertooning van de wajang wong, wan

de gamëlan speelt, zonder meer, is een 
aandachtig luisterend publiek neergezeten. En 
ook elders zijn er uitzonderingen. Zoo zegt 
Nieuwenhuis van de muziek der Kajans, dat 
zij „tragt ganz den Charaktcr eines Vergnü- 
gungs und bildet bei keinem religiösen Festo 
einen Teil der Zeremonien.”

De muziek is schier overal middel, geen doel. 
Van een huiselijke kunst zouden we kunnen 
spreken, in de eerste plaats van een door het
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niet bij afzonderlijk lovondo „oudorwetsohe” 
stammen is de traditie zuiver bowaard, on ook 
bij lion is do aanraking mot vreemden aan to 
toonen uit hun speeltuig; bij do bespreking 
der instrumenton komen wij op dozo inwor- 
king van buiten torug. Alleen over de muziek 
van Java kan men mot meer zekorhoid zich 
uiten en erlangen do onderstellingen, op grond 
van botero gegevens, grooter waarschijnlijk
heid; dat do Javaanscho muziek, evenals de 
geheele beschaving van dat volk, eon inheem- 
schen grondslag heeft gehad, is even waarschijn
lijk als dat zij, onder Okineeschon, Indo-Chi- 
neeschen, Hindoesckon en Perzisch-Arabischen 
invloed, zich hoeft gewijzigd.

Toen do natuurmensch behoefte kreeg zijn 
gemoedsaandoeningen to uiten, toon de spraak 
gezang werd, gang on houding dans werden, 
en do neiging ontstond tot eene dramatische 
voorstelling dor dingen on tot eene begeleiding 
van die verrichtingen door het geluid van eenig 
klankgevend voorworp — toen moet ook al 
spoedig do difforentieoring gokomon zijn, door 
beoefening van ééno kunst met meer liefde 
dan de andere, die verwaarloosd werden; zoo 
ontwikkelde zich hior hot reciteoren met 
baren, ginds het danslied, elders het zingen, 
waarbij het lichaam in rust blijft of het dansen 
bij do muziek van instrumenten. Op die ont
wikkeling van hot een, ton koste van het andere, 
is tot dusver nog weinig acht geslagen.

Do moeste onderzoekers hebben zich niet 
kunnen ontdoen van het denkbeeld, dat, daar, 
waar zij vocale of instrumentale muziek to 
hooren krijgen, ons Europeesch toonstelsel do 
maatstaf moest zijn, waarnaar zij de vreemde 
toonladder hebben to beoordeelon; die maatstaf 
is, zelfs in letterlijken zin, valsch; en in plaats 
van to bojammeron, dat do ginds gehoordo 
toonreeksen niet passen in onze intervallen, 
en zulks als eene, zij ’t ook vergeeflijke, afdwa
ling van don goeden weg to beschouwen, is 
liet boter ons muziokstolsol zooveel mogelijk 
to vorgoton en hot gohoordo geheel vrij to bo- 
oordeelon, als iets aparts, niet als eene ont
aarding van onze diatonische of chromatische 
gamma. Onze oude kerkmuziek is ovenzeor vol
gons oen gohoel ander stolsel dan het thans 
geldondo gomaakt on diont ovonzoor afzon
derlijk beschouwd to worden. En wat het moor 
of minder goed klinkon betreft — dit is eono 
zaak van go woon to; valsch heid in tonon is 
conventie; eerst in do 13o eeuw is men teruggo- 
komon van het denkbeeld, dat grooto en kloino 
terts, on grooto on kloino sext dissonanton zijn, 
zooals do Grieken boweord hebben.

Do medodoelingen der reizigers ovor do mu
ziek mogen uit dien hoofde doorgaans niet heel 
belangrijk hooton; voorbereid tot eon onderzoek 
in die richting zijn zij slechts zelden; maar 
ook do borichton over do muziek-instrumen-

van hot Brusselscho Oonsorvatoire-museum vindt 
men dikwyls do toonhoogten opgegeven. Vooral 
buiten Java blyft or op dit gebied nog veol te 
ondorzookon; do fonograaf zal hierbij dienst 
kunnen doon on do goed bedoeldo, maar weinig 
botrouwbaro bcrichton van niet-deskundigen 
zullen door een mechanische opneming kunnen 
vorvallon. Men zij er op bedacht, dat het on- 
betoekonendo nieuwe spoedig genoeg het belang
rijke oude zal vervangen. Reeds ontliaaldo men 
een reiziger, die Bima bezocht, op do „Donau- 
wollen” uit een grammofoon 1

Beginnen wij bij de beschrijving van de mu
ziek on de muziekinstrumenten, die, tengevolge 
van dat onvoldoendo onderzoek niet volledig 
kan zijn, met het belangrijkste.

java. Do muziok dor Javanen vindt hare
hoogste uiting in de gamelan. De slaginstru
menten, die in ons orkest een ondergeschikte 
rol vervullen, zijn in de gamëlan hoofdzaak, 
terwijl de snaar- on blaasinstrumenten die bij 
ons hot orkest behoerschen, ginds bijzaak zijn.

Do r o b a b, eon viool van Perzisch-Arabi- 
schon oorsprong, komt onder denzelfden naam 
in de 10e eeuw bij de Arabieren voor. De beide 
geelkoperen snaren zijn gestemd in den derden 
en zesdon toon van hot straks to bespreken salèn- 
dro-octaaf. Do beste klankdoos, batok, voor de 
rëbab is eon halve groote klapperdop. Bij het 
bespolon rust de viool al of niet op een voetstuk, 
plangkan; do zeer breede kam, santen, steunt 
op het gespannen vel, babad, van buffelpen?, 
op */» van den benedenrand af; de speler neemt 
den broeden, geharsten strijkstok, kotok of 
tjöngkok, als een schrijfpen in de hand en strijkt 
iets hooger dan do klankdoos, dus boven den 
hals, watangan, raakt met de vingers der lin
kerhand de snaron aan, zonder zo togen den hals 
te drukken; niettemin herinnert het geluid 
nooit aan onze flagoolettonen; do keeltrillin- 
gon, die in den Javaanschen zang veelvuldig 
voorkomen, kunnen door deze wijzo van spelen 
mot lichte beweging van de vingers gemakke
lijk worden nagemaakt. De geluiden zijn bij 
inferieure instrumenten onzeker, krassend, bij 
betere minder onaangenaam en to vergelijken 
met de bedroofd klagende stem van eon jong 
meisje. De rëbab leidt niet alleon do melodie 
in mot eon voorspel, dat veelal volgens dezelfde 
formule is gebouwd, maar de overige speel
tuigen richten zich op don duur naar haar. 
Do röbabspolor is dan ook de leider van het 
orkost.

6®-

Do s o o 1 i n g van do gamëlan salèndro 
(waarbij hot oktaaf 5 tonen hoeft), is een fluit 
van bamboo, van ondoron open, telt 4, bij do 
g.pólog(waarby hot oktaaf 7 tonen heeft), 6 galm
gaten aan do bovonzijdo, die door do vingers 
afgesloten kunnon wordon; bij de fluit mot 4 
gaton zijn dezo vordoold over do tweede holft 
van do bamboo, van het bovoneind af gerekond. 

ton zijn vaak oppervlakkig; monigmaal bepaalt Zij heeft aan dat eind do bamboe-knoop schuin 
men zich tot do vermelding, dat de inwoners bijgesnedon, zoodat een klein segment van het 
eon soort van guitaar of eon zolcero soort van dwarsschot weggenomon en eon half-oirondo 
fluit bespelen; andoren doen meor en bcschrij- oponing govormd wordt; eon platte dunne 
ven hot instrument nauwkeurig, teekenen hot bambooring om dat uiteinde gelogd, goleidt 
af mot de versieringen tot in bijzonderheden, do tusschon het dwarsschot on don ring inge- 
maar zwijgen ovor do tonen, dio het voortbrongt blazen lucht naar do half-oirondo oponing, 
en do wijzo waarop het bespeeld wordt, dus I waartoo alleen de onderrand van het mondstuk 
juist over datgeno waarop hot aankomt. In do ■ tusschon de lippen gebracht wordt. De toon 
catalogi van liet Lcidsch Museum en ook in d o I wordt bopaald door het gat, dat niot door do

/ :*
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Salèndro. 
manggocl

5<?'
vingers gesloten is, cn hot instrument brengt 

weemoedig, zacht geluid voort.
De sëlomprèt (welk woord afgeleid 

schijnt van trompet), komt nooit in den vorm 
van een trompet voor, waarvan de buis immers 
altijd een of twee windingen heeft. De sëlom
prèt is veeleer een hobo, van djati- of van 
nangka-liout, loopt beker vormig uit, heeft een 
mondstuk, één gat aan den onderkant, niet ver 
van het mondstuk en 4 of 6 gaten aan de onder
zijde. Gewoonlijk komt dit instrument in de 
gamelan niet voor.

De k ë n d a n g, een kegelvormige trom, 
van een uitgehold stuk nangka-hout gemaakt, 
is aan beide zijden bespannen met bereide scha
pen- of bokkenhuiden, die door middel van een 
hoepel met trekkoorden en passanten, om deze 
aan te halen, worden gespannen. Een bepaalde 
toonhoogte verkrijgt de këndang door het aan
drijven der passanten; er zijn 4 verschillende 
slagwijzen al naar gelang met do vingers of 
mot de hand wordt gespeeld en naar gelang 
van de plaats, waar het vel wordt geslagen; 
do vier verschillende tonen liecten tong, pak, 
doeng cn dëng.

De këtipoeng, mede kegelvormig, is 
kleiner dan de bovengenoemde këndang (er 
ligt nog een soort tusschen: de pënoentoeng) 
en wordt ook wel overeind gezet op het grootste 
trommelvlak en met de toppen der vingers be
speeld op het kleinste. Zoowel de këndang als 
do këtipoeng liggen gewoonlijk of in den schoot 
des spelers, of op een schraag vóór hem.

De tjëlèmpoeng is een citer met een 
klankdoos van djatihout, 13 dubbel besnaarde 
tonen, waartoe 26 schroefpennen dienen en 13 
haken aan de tegenover liggende zijde. De geel
koperen snaren worden getokkeld met de nagels 
van beide duimen, en de onder de snaren ge
schoven vingers dempen de tonen. Soms wor
den bij de gamelan 2 stuks gebruikt; in West- 
Java is dit speeltuig minder bekend.

De liggende gongs, die b o n a n g ’s heeton, 
zijn metalen (3 deelen rood koper en 1 deel tin) 
ketels, met de opening naar beneden op koorden 
(djangët) liggende in een op 4 pooten rustend 
houten raam (rantjakan); met taboeh’s, hamer
tjes of met katoen of koord orawikkelde stok
jes, worden zij geslagen ter plaatse van een aan 
den bovenkant aangebrachte, halfbolvormigc 
uitwas van den ketel en de speler houdt een ta- 
boeh in iedere hand; bij de bonangs onder
scheidt men mannelijke (<?), wangoen lanang, 
en vrouwelijko {$), wangoen wédon, ketels; 
do eerstgenoemde hebben een hoogeren, op- 
staanden rand en het bovenvlak is meer uit
gebold; de $ zijn lager en vlakker. Ook de 
Chineezen onderscheiden $ en $ gongs, welke 
laatste do pëntjoe (slagknobbel) missen. Wij 
laten hier volgen de rangschikking der 2x5 
ketels bij do gamëlan salèndro en van de 2 X 7 
ketels bij de g. pólog, benevens do namen der 
tonen. Soms heeft de gamëlan pélog 14 2
bonangketels, maar deze laatste zijn niet van 
een anderen toon dan een van de 14. Bij onge
woon groote instrumenten zit een tweede speler 
of nij&gS, tegenover den eersten en neemt een 
deel der lagere tonen voor zijne rekening. De 
gelijkgenummerde verschillen in deze opgaaf 
een octaaf, met dien verstande dat de $ een 
octaaf hooger zijn dan de p.

bemlima pönoetoeknëmeen
4>P2 $ 1 $

3 >P 4c?
3 c?

1 vP 2
P e 1 o g.

nëm lima pélog mang- bem barang barang 
goel gëdé tjilik

7c? 1? ö(? 4c? 3c? Op 2c? '
2£> 6c? 3 4 7p

Bij enkele instrumenten hangt onder iedcren 
ketel een bolvormige klankdoos (lcëndil gra- 
bah) van gebakken aarde, evenals bij de Afri- 
kaansche marimba veelal het geval is. Behalve 
de meest gebruikelijke, die ook bonang penem- 
boeng heet, zijn er nog 2 soorten, die in om
vang afnemen en in toonhoogte telkens een 
octaaf stijgen, de bonang baroeng en do b. 
pënerocs. De bonang’s worden niet gedempt 
maar blijven, na den slag, doorzingen; men 
stemt, nglaras, ze hooger door de pëntjoe 
door vijlen te verdunnen, lager door den vlak
ken ring aan den voet van de pëntjoe af te vijlen, 
alles zonder versmeden of verwarmen.

De s a r o n’s hebben in de gamëlan salèndro 
6, in de g. pélog 7 zwak gewelfde metalen klank- 
staven(wilah; oentoe); het salèndro-octaaf wordt 
door aanvullings- en wisseltoetsen, soroggan, 
die in den bak, grobogan, van het instrument 
bewaard worden, tot pélogoctaaf gemaakt; do 
toetsen nemen in grootte af van links naar rechts 
cn rusten op ringkussentjes van rotan-krullcn, 
(tawonan), die rond de pennen zijn aangebracht, 
om de trillingen zoo min mogelijk te storen. 
Saron-toetsen worden hooger gestemd door af- 
vijling van de uiteinden, lager door afvijling in 
’t midden. In de meeste gevallen laat men zo 
na den slag doorzingen; moet de toon gedempt 
worden dan vat de speler den toets, na den slag, 
tusschen duim cn wijsvinger van de linkerhand. 
De saron begeleidt do melodie en geeft haar 
duidelijker aan dan do bonang; zelf voert zij, bij 
krachtig aanzwellende allegro’s, den hoofdtoon 
en houdt zij eenstemmig de melodie aan. Er zijn 
4 saron’s, die elkander opvolgen toenemend in 
grootte en toonhoogte: de slëntëm, die pëntjoe’,s 
heeft midden op de toetsen, de dëmoeng, ver
volgens de eigenlijke saron, en ten vierde do 
selento, do kleinste en hoogste in toon. De dë
moeng wordt gedurende de levendige allegro’s 
door 2 tegenover elkander zittende nijfiga ge
slagen, omdat de achtsten en zestienden een 
groote spierkracht eischen.

De g a m b a n g gin gs & heeft 15 metalen 
klankstaven, die in do gamëlan pélog van pën- 
tjoe’s zijn voorzien; zij worden mot 2 hamer
vormige saron-taboeh’s geslagen en zelden ge
dempt. Er zijn ook gambangs, die klankstaven 
van gesmeed ijzer hebben, eveneens voorzien 
van de pëntjoe.

De O ambang k a j o o is zeker een der oudste 
slag-instrumenten, en, zooals de naain aan
duidt, een houtklavier; hier rusten de toetsen 
niet op kussentjes, maar op de randen der gro
bogan; hun getal bedraagt 16, 18 of 20, 3J/2 tot 
4 octaaf, met een aantal soroggan’s; zij worden 
gemaakt van djombir-, rawan-, nangka-, djati- 
of Jankingbout, en de octaaf-toetsen zijn wel eens 
lichter van kleur dan de andere; niet alleen door 
af nemende lengte kenmerken zich de hooger ge
stemde toet*' n, de hoogste zijn dikwijls rolrond. 
Gedempt v/o/don de tonen niet. De toetsen
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worden geslagen met 2 schijf vormige, langgc- 
eteeldo taboeh’s, dio los tusschen duim on wijs
vinger worden gehouden. Bij snel gambang-spel 
is ’t alsof do tabooli’s over de toetsen dansen. 
Do gambang kajoe heeft geen klankdoozon, 
zooals de marimba der Kaffers en andoro hout- 
kla vieren.

Do g ö n d è r in do gamëlan salèndro hooft 11 
of 12 metalen, dunne, zwak gowolfdo toetsen, in 
do g. pólog 12 of 13; maar er zijn ook gendcr’s 
met 7 toetsen; zij rusten op koorden, die op het 
bovenraam van een houten gestel gospannon zijn; 
onder iedere toets staat een open bamboe-koker, 
dio als klankdoos dienst doet; deze bamboe
kokers zijn zoodanig gesneden, dat voor den 
laagsten toon do afsluitende knoop van het 
riot geheel onderaan ligt, voor een hoogoro 
toon iets hoogor on zoo voort, geleidelijk op- 
loopend; dat do klankdoozon dezelfde lengte 
hebben is dus schijn. De 2 taboeh’s, korter dan 
dio van do gambang-kajoe, worden tusschen 
wijs- on middenvinger gehouden; do benedon- 
vingers van dezelfde hand kunnen de toetsen 
oven snel dempen als zij aangeslagen zijn; daar 
dozo aanhoudendo snelle beweging zeer lenige 
polsen vordert, vertrouwt men dit speeltuig 
liefst aan eeno vrouw toe. De gëndèr is een pa- 
rafraseorend speeltuig, dat zachto, welluidende 
tonen voortbrengt; do gesprekken tusschen tweo 
personen in do wajang, meestal op zangerigon 
toon voorgedragen, worden gewoonlijk door 
do gëndèr begeleid. Ook bij dit instrument on
derscheidt men 3 soorten, penemboeng, baroeng 
en penoroes, afnemend in grootte; het is niet 
uitsluitond Javaanscli; o. a. in Mexico vindt 
men eon instrument mot 21 houten klankstaven 
en daaronder hangende evenveel kokers tot ver
sterking van het geluid.

De gong, het bekende metalen bekken, 
heeft somtijds eon middellijn van 1 M. en wordt 
kostbaarder naarmato zij bij mindere, grootte 
een dieper, voller geluid geeft; het is een lang 
doorzingendo en langzaam wegstervendo bas
toon, dio de gong voortbrengt; de sonore gong
slagen, dio in do gamelan veel effect maken, 
dienen hoofdzakelijk tot hot afsluiten van groo- 
toro toonzinnen of afdeclingcn in het muziek
werk. Do gongs hangen gowoonlijk, tweo of 
drie samen, aan een rok, gajor.

Do k ö m p o o J, do kleinere gong, heeft on
geveer oen lialvon meter middellijn on doet eon 
hoogoron, mindor vollon on zwaron toon hooren; 
lieoft do gamëlan maar een 1 gong, dan hangt 
deze mot do këmpool aan dezelfde gajor.

Do kfino n g, do eenzamo bonang-kotol, 
sluit kleinere toonzinnen af dan do gong; in do 
gamëlan salèndro vindt men er 3, in do g. pólog 
4; maar dozo kotols liggen dan op óón bak on 
niet ieder afzonderlijk. Eeno bepaalde soort, dio 
k. pölajon wordt genoemd, dient om bij toonool- 
govochton door aanhoudende slagen do voch
tenden aan to vuron.

Do k ö t o o k, een p bonang-ketel, kloinor 
dan do könong, maar overigens gelijk. Rookson 
van snol opvolgondo driedubbele slagon, tweo 
kort on óón lang, (j (j —» u U 
stollen gedurende oen wajang-govecht de geest
drift voor.

Eon enkele ijzeren klankstaaf, met slagknob- 
bol, hangende op touwen, boven een vierkanto 
houten doos, in welker bovenvlak een grooto

rondo opening is, wordt soms in plaats van don 
enkelvoudigen bonang-ketel gebruikt.

Rodjök, ketjèr cntjëlooring, zyn 
rinkel-instrumenton die mot een taboeh of tegen 
elkander worden geslagen en geluiden, 
geen tonen vóórtbrengen. Do naam rodjèh wordt 
ook wel gegeven aan een, weinig gebruikelijk, 
instrumont in maaksel overeenkomende met 
onzo in onbruik geraakte Turksche schel.

Do b ö d o o g is do groote trom, dio met één 
taboeh wordt bespeeld, alleen bij vorstelijke 
gamëlans past en nooit bij do wajang wordt ge
bruikt; beter is het haar tètèg to noemen, daar 
bëdoeg meer bepaaldelijk de naam is van de 
grooto trom, dio in do moskee en do pësantrén 
de gebedsuron aankondigt. Zij brengt eon zwaar 
on dof geluid voort.

De k ë ra p j a n g bestaat uit 2- bonang- 
lcetels op één bak en is een gamëlan pélog- 
instrument, dat slechts nu en dan aan de bege
leiding deelneemt.

De b ë n d é en b è r i zijn gongs, veel klei
ner dan do këmpoel; de bëndé is een gamëlan 
pólog-instrument, dat zacht gonzende klanken 
voortbrengt on o. a. dient tot het maken van 
zeer langzame trillers; buiten de gamëlan wordt 
zij gobruikt door de omroepers tot het aankon- 
digon van venduties. De bèri mist de pëntjoe.

Aan deze reeks instrumenten, waarvan, onder 
verschillende namon, onbeduidende afwijkingen 
overal worden aangetroffen, kunnen nog toe
gevoegd worden:

De panfluit op West-Java voorkomende 
en samengesteld uit 10 tot 20 saamgebonden 
rietjes, die tonon geven doordat men blaast 
tegen den rand van de bovenopening der van 
onderen gesloten pijpen.

Do köma.iak, gelijkende op een van bo
ven langs do bollo zijdo opengespleten en van 
het vruchtvleesch ontdane pisang aan een ver
lengden steel; dit metalen instrument van 
22 cM. lengte wordt met een kleine taboeh ge
slagen en de toon wordt gedempt door den duim 
van do linkerhand; bij het wegsterven zweeft 
de toon een lialvon toon hooger.

De k o t j r è k, 2 op elkander hangende 
houten of ijzeren plankjes of plaatjes, met een 
kleine ketting aan de kist voor do wajang- 
benoodigdheden vastgomaakt, dio door don ver- 
toonor mot den voet worden bewerkt, wanneer 
er oorlogsrumoor moet nagebootst worden. 
Eveneens met zyn voot, en wel met een tusschen 
do toonon gcklemden, korten, dikken, kogolvor- 
migon trommelstok, bcspcolt de dalang bij som
mige golegenheden een trom.

Do k 6 p r a lc is een langwerpig vierkanto 
houton doos van bovon van een breedo spleet 
voorzien; op dozo doos tikt do porsoon, dio zang 
on dans leidt, do maat, met onkole of dubbolo 
en driedubbolo slagon, waarmedo hij den gang 
der tompo’s rogelt.

Daar de versioring van al dozo instrumenten 
met snijwerk, kleuren en vorguldsol, hot gobruik 
van duurdere grondstoffon on hunne fijnoro afwor- 
king, zooals b.v. bij de kunstig gedraaide ivoren 
halzon der rëbabs, (Elscvicr’s XXXIV, 8, bl. 97), 
wol invloed hebben op don prijs, maar niet op do 
waardo van het instrumont als zoodanig, her
inneren wij hier slechts met een enkel woord aan 
hun zeer verschillend uiterlyk, al naar gelang 
van de afkomst dor instrumenten of van don

maar

» oj O
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van is dat 1°. het toéval moot hceten, wanneer 
twee gamëlan’s mot elkander stemmen en 2°. do 
verhoudingen van de tonen onderling, do intor- 
vallon, menigmaal verschillen. Waar men oude 
instrumenten van erkend goede stemming in do 
buurt heeft, worden deze voor do stemming go- 
bruikt; goede saronstaven of, beter nog, do 
minder veranderlijke houten gambangstaven zijn 

dit doel het geschiktst. Een normaal- of

welstand dor eigenaars. Het houtwerk van de
zelfde gamëlan wordt in den zelfden stijl be
werkt; oud-Hindoesche fabelachtige dieren, zoo- 
als de naga en de garoeda leen en daarvoor meor- 
malen hun voor omament-teekening zeer ge
schikte vormen. De grobogan, de bak die do 
houten of metalen klankstaven draagt, heeft 
soms den vorm van een liggenden leeuw of tijger, 
in wiens open rug de toetsen rusten.

De gong-smids te Semarang, toekan/ gënding, 
maken gongs van roodkoper en tin, in do ver
houding van 10 tot 3. Het in een smeltkroes ge
smolten mengsel giet men in een vorm, penji- 
ngen, van klei; gestold is het metaal een platte 
koek, lakar, aan één zijde bol. Dezo koek wordt 
verhit en met ijzeren en houten hamers, samen 11 
in getal, uit gesmeed, pandé, op een aambeeld van 
steen; dit smeden duurt telkens ongeveer 1/3 
minuut; daarna is het metaal te veel afgekoeld 
en het moet opnieuw verhit worden; een gong 
van 10 kati gaat 150 maal in het vuur, grootero 
6tukken meer. Aan den slagknobbel, pëntjoo, 
(bij de gongsmids ëndas) wordt de juiste vorm 
gegeven door een hamer met ronden kop. Ge
stemd, wehanS, swara, wordt de gong door 
koud hameren van den bovenrand, zoowel bin
nen als buiten. Door het buitenste gedeelte, 
redjeb, van het bovenvlak van buiten te bo- 
kloppen, vermeerdert men het aantal zwevingen, 
ombak, die na den gongslag gehoord worden, en 
daarmede de waarde van het instrument. Van 
do bonang’s en andere ketel-instrumenten in 
de gamëlan eischt men geen zwevingen. Het 
gewicht van de gongs verschilt van 1 kati tot1/, 
pikoel.

Kleine gongs en bonang-ketels met hoogen 
staanden rand, waarvan het uithameren tech
nische bezwaren zou hebben, worden gegoten. 
Op den buiten-omtrek van een massief houten 
model, dat den vorm heeft van den te gieten 
gong, legt men een waslaag zoo dik als do wand 
moet zijn van het metalen voorwerp; dan snijdt 
men de waslaag door, neemt haar af van don 
bouten vorm en soldeert do naad weder toe mot 
een warm soldeerboutje. Dezo gong van was 
besmeert men van binnen en van buiten mot 
een brei van houtskool en water on legt daar
over, nauw aansluitend, een laag van klei on 
zand, Bamen vermengd. Is dit bekleedsel droog, 
dan wordt het verwarmd, zoodat do was door 
een vooraf gemaakte opening wegloopt en een 
holle ruimte ontstaat, in vorm on afmetingen 
gelijk aan de gong, die gegoten moet worden; 
nu bakt men het bekleedsel tot een stevigen 
gietvorm en in de ledige ruimte daarvan giot 
men het metaal. De vorm wordt stukgeslagen 
eD de gong komt te voorschijn. Aldus giet men, 
a cire perdue, in de laras Soengei Poear (Pad. 
Bovenlanden) koperen gongs (Mus. Rotterdam, 
no. 209G5). De grondstoffen, waaruit de ketels 
worden gegoten zijn, zooals wij zagen, koper 
en tin, in de verhouding van 10 : 3, bij de Euro- 
peescho bekkens is die verhouding 12 : 3.

Do gong-gieter, toekang gënding, zal door 
ondervinding weten welken vorm hij voor een 
bepaalden bonang-ketel behoort te nomen en 
hoeveel klokspijs; maar slechts bij benadering is 
te zeggen welken toon de ketel na zijn voltooiing 
zal voortbrengen; want eene ongelijke dikte is 
van grooten invloed op den toon en afvijlen 
kan niet iedere fout verhelpen. Het gevolg liier-

t

voor
orkest-toon hebben do Javanen niet; in dit op
zicht verkeert Java nog in den toestand van 
Europa in de middeneeuwen; wel heeft men, 
van Javaanschen kant, op het vaststellen van 
zulk een toon aangedrongen. Vier gamëlan’s uit 
evenveel verschillende streken toonden bij ver
gelijking afwijkingen van een halven toon tot 
twee geheole. Danseressen van elders konden 
niet zingen bij eene gamëlan, omdat deze te 
hoog stond. Do volstrekte toonhoogte waarop 
de gamëlan’s gestemd zijn, is dus niet overal 
dezelfde. De vraag is of er, bij het gemis van 
een vasten orkesttoon, eene neiging bestaat om 
vaste intervallen te scheppen, de onderlinge 
toon verhoud in gen bij alle behoorlijk gestemde 
gamëlans van hetzelfde stelsel dezelfde te doen 
zijn. Die neiging is er inderdaad. Java heeft twee 
toonstelsels, waarvan het gevolg is dat twee 
gamëlans of stellen muziekinstrumenten, die 
volgens deze verschillende stelsels zijn ingericht, 
niet kunnen samenspelen; zij heeton de salèndro 
en do pélog; de miring, overhellende, is niet een 
afzonderlijk derde stelsel, maar eene afwijkende 
stemming, die door een geringe verhooging van 
één der 5 salèndro-tonen en alleen bij een paar 
instrumenten (viool en fluit) verkregen wordt. 
Voor de verdeeling van het salèndro-octaaf heeft 
langen tijd „de zwarte sleutel van do pianoforto” 
gegolden als een wijs gezegde, dat do zaak vol
doende verklaarde. Het beste is, bij do studie 
van deze toonstelsels, zoo min mogelijk aan de 
„pianoforto” te denken en daarentegen te ont
houden dat de Javaan onze muziek „miring” 
d. i. afwijkend, tegen den regel, onzuiver noemt, 
wanneer hij hoort hoe men zijne melodieën opeen 
piano tracht weer te geven. Het is onweten
schappelijk de intervallen der Javaanscho mu
ziek in ons toonstelsel te willen wringen, omdat 
de betrekkelijko waarde der tonen onzer ak
koorden niet mot die der tonen van de Javaan
scho toonschalen overeenkomt. Maar wanneer
men mot onze instrumenten, bij benadering, 
den indruk van gindsche muziek wil weêrgeven, 
dan staat ons geen andor dan dit hoogst gebrek
kig hulpmiddel ten dienste.

„Afgaando op ons gehoor en na herhaalde 
proefnemingen op piano en viool zijn wij tot het 
besluit gekomen, dat de slindró-tonen niet zui
ver
stelsel. . . De tonen

weer to geven zijn in het Europeescho toon- 
j van het péloq-stolsel zijn 

allo zuiver weer to geven in het Europeesch stel
sel” schreven twee muzikale Javanen in 1916, 
na onderzoek van één dor pélog-sarons in hot 
Leidsch Museum. Eén is weinig voor zulk on
derzoek.

De Javaan onderscheidt het salèndro- on hot 
pélog-octaaf door to zeggen dat van het eerste 
de tonen rënggang, wijd uiteen 
dëkët, dicht bij elkander liggen; dit is volkomen 
juist, want het salèndro-octaaf heeft, evenals bij 
het oude toonstelsel der Ghincezen, 5, het pèlog 
7 tonen. Gemeten zijn do intervallen van

het, tweedevan
■

beide
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stolsels horhaaldclijk, op verschillend o manieren 
en mot gebruikmaking van allerlei speeltuigen 
met vaste tonen, oude en nieuwe, uit de desa’s 
en van do hoven afkomstig; maar tot een gelijk
luidend resultaat is men niet gekomen. Ondanks 
de afwijkingen, blijkende uit onderstaando tabel, 
bestaat or ceno merkbare neiging tot 5 gelijk-

240waardige intervallen van 1.2 toon (---- somi-b uoo
tonen) van het diatonisch octaaf. Do cijfers 
doende spreken, laten wij hier de uitkomsten 
van het onderzoek volgen; eenigen hebben de 
grootte der intervallen geschat alleen op ’t ge
hoor, anderen hebben min of meer nauwkeurige 
werktuigen gebruikt, die voor toonmeting be
stemd zijn; maar ook bij deze methode dient het 
gehoor per slot van rekening te beslissen en do 
aanwezigheid van bijtonen bemoeilijkt dezen 
arbeid zeer. Do romeinsche cijfers geven de tonen 
van het octaaf I tot I’, de namen der tonen zijn 
vermeld waar de onderzoekers deze meedeelden; 
de cijfers onder iederen toon geven aan hoeveel 
honderdsten semitonen, waarvan er twaalf in 
een octaaf gaan, er liggen tusschen den be
doelden toon en den grondtoon (= 0). Bij voor
beeld : Land III 482 beteekent, dat volgons 
Prof. Land de 3e toon van het salèndro-octaaf 
482 honderdsten semitonen van don als 0 aange
nomen grondtoon verwijderd ligt. Ter vergelij
king gevon wij hier onze chromatische gamma 
met don afstand tusschen iederen toon en den 
grondtoon in honderdsten semitonen: 
t cfc|d|? d
0 100 200 300 400 500 600 700 800

afcl&|? ' b
900 1000 1100 1200

sommigo streken zoldcn of nooit gebruikt wordt, 
maar wel vorschillondo koppelingen van vijf. 
Wij beschouwen thans do volledige rcoks van 7 
toontrappen; 5 daarvan dragen dezelfde namen 
on in dezelfdo volgorde als bij het salèndro-octaaf, 
maar do intervallen zijn geheel andere, zooals 
uit dozo tabel valt op te maken.

PÉLOG.
I II III IV V VI VII I’ 

Wilkens.
goeloo 
of pa-

noenggoel tëngah pélog lima nëm barang manis 
0 200 200 600 700 900 1100 1200

Poensen.
manis goeloo tëngah pélog lima nëm barang

0 100 250 600 700 800 1000 1200
Ellis.

0 lijk 137 446 575 687 820 1098 1200
gctc.n-150 450 600 700 800 1100

perd

werke:

Land.
bem goeloo dada pélog lima nëm barang 

0 123 275 493 655 772 964 1200
Loman.

sorog
galim- ma- ma- roep- 

lem ber mennis mennis an

soe-
sorog koe- 

koewing wing 
0 200 400 600 700 900 1100 1200

Groneman.
nëm barang bem goeloo d&da pélog lima nëm

0 200 350 500 700 900 1050 1200/ /ttfb 9 £7fclabe
Bovenstaande tabellen geven alleen de be- 

trckkolijko waardo der intervallen; de absolute 
blijkt uit do volgende opstelling, waarin het 
aantal enkelvoudige trillingen is vermeld van 
do tonen der salèndro- en pélog-octaven, resp. 
van gambang, saron en gëndèr en van gambang, 
saron en bonang.

c’a

Salèndro.
II III IV. 

200 400 700

;
I V I’

Rallies . 0 900 1200 Salèndro.
goeloe of

panoenggoel tëngah lima nëm barang 
Wilkens 0 200 500 700 900 1200
Smeding 0 300 500 700 900 1200

barang"gooloo tëngah lima nëm barang 
Poonson. 0 200 400 700 900 1200

Ellis-----0w,"kkc228 484 728 960 1200
gctcn-240 480 720

pc rel
barang gooloo dad& lima nëm 

Land ... 0 251 482 706 945 1200
lom galimbor mamon- soo- koo- 

nis roopan wing 
200 450 700 900 1200

nëm barang gooloo dada limA nëm 
250 500 750 960 1200

Men ziet, or is verscheidenheid en overeen
stemming beide. Hoogst waarschijnlijk zou oon 
voortgozet ondorzook op andere instrumonton 
weder tot andere uitkomsten leiden; er zou 
telkens weder blijken een streven naar gelijk
heid te bestaan, zonder dat deze ooit bereikt 
werd. Natuurlijk zullen do ontstemde desa- 
gamölans do grootste afwijkingen doen hooron, 
maar zelfs bij onderlinge vergelijking van do zoo 
geroemde hof-gamölans van Jogjakarta komt 
men niet verder dan een „ongoveer” of „bijna.”

Ook het pólog-octaaf heeft men vijftonig ge
noemd, omdat de geheolo reeks van 7 tonon in

I II III 
310 356

V I’IV
470 540

362 3S5 418 443 527 558
III IV V VI VII I’

Pélog.
Deze tonen liggen dus ongeveer tusschen onze 

viervoets cis (ëïTof cisa) on tweevoets cis (CiS of 
cis,), met resp. 274 en 548 trillingen.

Tot do gamëlan bohooren mede nog de pu
blieke zangoressen, pesindèn talèdèq, die, achter 
de voorsto speoltuigen gezeten, de gamëlan- 
tonen nu en dan door daarbij passende zang
wijzen afwissolen. Do woorden, die zij zingen, 
houden geen verband met hot onderwerp van 
den gamëlan-zang of van den dans, maar wor- 
don willekeurig aan vorschillondo pantoen’s 
ontleend. Bij hot bospreken van don zang der 
Javanon komon wij op deze zangorosson terug.

Omtrent het spel valt op to merkon, dat alleen 
d&n allo instrumonton medespelen wanneer 
do gamëlan zacht speelt; wordt or hard gespcold, 
dan zwijgen do röbab, gambang kajoc, gëndèr, 
tjëlèmpoong on soeling. Do krachtige on wollui- 
dendo toon hangt hoofdzakelijk af van het aan
tal, do grootto on toonhoogte, do zuivere stom- 
ming, do hoedanigheid van metaal en hout. 
Niet allo Javanon hebben een fijn gehoor, 
zij, dio het hobbon, waardeoren cono zuivero 
stemming; versehil in stand leidt niet tot 
schillende waardcoring; een hoofd mag do détails

270 409
279 304
I II

Loman . 0

Groneman 0

maar

vor-

52n
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foest, gedurende den maaltijd, bij hot optreden 
van dansers of danseressen of bij hun aftredon 
na volbrachten dans; of wel zij vertolken den 
8ërimpei- of bëdö-ja-dans of liet wajangspel in 
welluidende, soms sprekende toonzinnon. Enkele 
bchooron by het verschijnen van bopaaldo 
tooneclheldcn, of weerklinken bij een optocht; 
andere verhoogon do geestdrift bij een tooneol- 
govecht, begeleiden do worsteling van vechtende 
dioron of luisteren de samenkomst van pasgehuw
den op. De salèndro- en pélog-gënding’s worden 
daarenboven naar den speeltijd ieder in drie 
soorten, laras, verdeeld, die voor verschillende 
perioden van dag en nacht bestemd zijn; waarop 
deze verdeeling berust is niet bekend; do laras 
nëm speelt van ’s avonds 7 tot 12; do laras’ songa 
en lima van ’s nachts 12 tot 3 en van ’s middags 
tot 7 uur ’s avonds; do laras’ mënjoera en barang 
van ’s morgens 3 uur tot aan den middag. Het 
is do adat, die deze regeling voorschrijft en dit 
is de eenigo verklaring, die men er van weet te 
geven. Geen nijaga zal zich aan de uitvoering 
van een gënding op anderen dan een daartoe 
passenden tijd bezondigen; één staat boven de 
adat: de sultan, op wiens verlangen bij de bege
leiding der sërimpei- en bëdaja-dansen van den 
regel wordt af ge weken. Elke melodie, lagoe, 
heeft haar voorspel, dat hoogstens 6 tot 8 maten 
duurt en door do rëbab wordt aangegeven of, 
waar deze ontbreekt, door de gambang kajoe; 
een goede nij&giü die een van de koperen of 
houten instrumenten bespeelt, begint niet voor 
de rëbab het voorspel heeft ingezet; bij de laatste 
twee maten van het voorspel zijn achtereen
volgens allo instrumenterf in het spel gekomen 
en met het vallen van de passende këndang- 
slagen en den gong-slag is het voorspel afgeloo- 
pen en neemt de lagoe een aan vang. Het aantal 
lagoe’s is niet met juistheid op te geven; eenigo 
zijn zoowel in de Soenda-landen als in het meer 
Javaanscho gedeelte algemeen doorgedrongen; 
enkele Soendaneescho zijn onder de Javanen 
bekend, vele Javaanscho bij de Soendaneozen. 
Overigens heeft bijna elke residentie daaren
boven haar eigen lagoe’s. Do Javaan onder
scheidt lagoe aloes en lagoe kasar; meerdere of 
mindere mate van rijkdom en gerektheid van do 
melodie bepaalt do rangschikking bij een dezer 
soorten.

muziekstuk botor vatton, do dosaman. van een
heeft hetzelfde gevoel voor het sekoono, dat or 
uit spreekt; en het lied, dat do ooren van don 
regent streelt, bekoort ook den landbouwer. 
Tot een volledige gamölan, zooals men die in do 
Vorstenlanden vindt, bchooron 24 spelers (nij&ga). 
Een dergelijk orkest komt echter weinig voor, 
behalve aan do hoven in do Vorstenlanden. Er 
zijn muzikanten, die alle instrumenten kunnen 
bespelen,sommigen slechts één enkel; zij die rëbab 
en këndang goed bespelen, spelen ook bonang, 
saron en gambang met gemak. Allen spelen 
salèndro en pélog, maar daar zijn er, die voor
keur hebben voor een van beide. Alleen in do 
Vorstenlanden wordt nog goed gespeeld; muziek 
en dans staan daar, vooral in Jogjakarta, het 
hoogst, althans zoo beweren zij, die lang in deze 
plaats gewoond hebben en Soerakarta.,minder 
goed kennen. Elders is de gamëlan van vele, voor 
al van mindere hoofden, door huil achteruitgang 
in het bezit van Chineezen overgegaan on zijn de 
gamëlan-spelers verdwenen; het is voorgekomen 
dat zij heinde en ver bijeengezocht moesten 
worden en bleken niet te kunnen samenspelen 
door verschil van methode. In de Vorstenlanden, 
waar de vorsten en enkele andere groot en goede 
spelers onderhouden en jonge krachten doen op
leiden, zal dc kunst ’t langst bewaard blijven; 
daar zal men ook ’t langst de oude kunst hand
haven en de nieuwe buiten houden. Aan het oude

:

heeft de gamëlan-spelcr ook inderdaad genoeg; 
van een paar honderd muziekstukken, waarvan 
geen noot op schrift staat, moet hij het voornaam
ste onthouden en uit het hoofd kunnen spelen; 
eenigo vrijheid is hem gelaten, want het wezen
lijke van een gamëlan-stuk is het thematische; 
evenals onze oude zangkomponisten de kolo- 
ratuur en de uitwerking van den becijferden bas 
aan de voordragende kunstenaars overlieten, 
zoo hebben de uitvinders der gamölan-wijzen ge
rekend op het beleid der spelers, onder liet be
stuur van hunnen aanvoerder, die voornamelijk 

. te hunnen behoeve met de rëbab voorgaat. Do 
kennis en de wetenschap van den gamëlan-speler 
is een overgeleverde; gehoor en geheugen om 
de wijzen op hun tijd onmiddellijk te kunnen 
spelen, gevoel om juist in de maat, hard en zacht, 
naar het past, te spelen en vooral volgzaam te 
zijn, wat een Javaan niet moeilijk valt, daarop 
komt het voornamelijk aan; zijn maat-vastheid, 
zijn gevoel voor rhythme, dat menigmaal blijkt 
o. a. bij het rijststampen en bij het aanstampen 
van een weg, komt hem hier uitnemend te 
stade; en reeds lang voordat de toehoorders 
van een ander tempo iets bemerken, heeft hij 
gehoord, dat de rëbab eene versnelling inzette. 
Dit zijn voorrechten, die de natuurlijke aanleg 
meebrengt; maar verder eenmaal den slag beet 
hebbende is men klaar voor zijn leven. Het is 
geen onaangenaam handwerk, men wordt ont
haald, legt zoo noodig de kinderen te slapen 
tusschen de instrumenten en gaat, als alles af- 
geloopen is, welgemoed huiswaarts met eenig 
geld in den zak. Hoeveel ? Groot is het loon niet; 
3, 4 of 5 gulden per maand.

Er zijn gamëlan-wijzen, gëndings, voor de sa
lèndro en andere voor de pélog. Maar daarmede 
is de onderscheiding niet afgeloopen; de meeste 
toch hebben een bepaalde bestemming, worden 
alleen gespeeld hetzij bij het begroeten van gas
ten, bij hun heengaan, bij den aan vang van een

In de laatste halve eeuw is, naar kenners be
weren, weinig goeds gekomponeerd; do bepaald 
klassieke komposities zijn afkomstig uit do J7do 
eeuw, toen, onder sultan Agoong, het Mataram- 
scho rijk grooten bloei beleefde.

De schoon o harmonieën, die een o goede ga- 
mëlan-muzick te hooren geeft, zouden doen ver
moeden, dat althans eenigo beginselen van een 
harmonie-leer bij de Javanen bestaan; dit is 
niet zoo: het oor wordt door geen verstandelijke 
reflexio geleid, de gelijktijdige klanken warden 
bij instinct gezocht of zijn aan het toe val te 
danken. Wat wij vooral in hunne muziek waar- 
deoron en wat bij onze muziek op den voorgrond 
treedt, is voor hen bijzaak; bij hen moet de 
afwisseling
het vaste kader van ovene maten aan 
het leven en de kleur geven. Streng genomen 
is de harmonie op zichzelf niet veel on kan alleon 
eene opeenvolging van tonen iets zeggen; zelfs 

den zelfden toon kan eene 
dan hot rhythme

'

en verbinding van rhythmon binnen 
do melodie

een opeenvolging van 
melodie vormen, waarvan
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rijzen cn dalen der melodie. In dezen vorm was 
het muziekstuk voor transcriptie in ons noten
schrift ongeschikt; toen heeft een der beste 
hofmuzikanten to Jogjakarta een kort sa- 
lèndro-stuk, Ladrangan girarig-girang gcheo- 
ten, volgens een beter stelsel opgcschroven, 
waardoor het mogelijk werd het stuk in parti
tuur to brengen; dezo is 12 kwarto bladzijden 
groot, en bevat do partyen van rëbab, gambang, 
gëndèr, saron, dëmoeng, bonang, tjëlèmpoeng, 
lcëndang en van këtoek, kënong, këmpool en 
gong. Voorts bezitten wij een gedeelte van 
do partituur van cenc compositie in de Soenda- 
landon, bekend als Kcbodjere Barang, en nog 
45 oorspronkelijk in woorden geschreven toon
stukken, zoowel salondro als pélog, cn in ver
schillende laras. Do tot dusver in notenschrift 
overgebrachte Javaansche wijzen treden bij 
dit alles ver op den achtergrond. Niet alleen 
de melodie kennen wij thans bij benadering, 
maar ook de manier van samenwerking der 
melodie- en begeleidings-instrumenten en — 
voor dezo komposities van veel beteekenis — 
het aantal en de plaats der bekkenslagen. 
Veel van hetgeen de meer of minder parafra- 
scerende instrumenten daarbij doen hooren bleef 
echter onopgeschrevcn, daar het, met behoud 
der melodie, door de spelers geïmproviseerd 
wordt en dus telkens varieert; zij vullen de 
tonen der melodie aan of binden ze samen 
door tusschentoncn, arabesken of toonreeksen, 
waarbij de een langs de toonladder afdaalt, 
terwijl de andere die opklimt; van,ondergeschikt 
belang zijn zulke fiorituri bjjr' muziek als do 
.Javaansche in geenen deele^—;—-~T '/

Dank zij dezen ook voor ons leesbaren vorm, 
waarin eenige Javaansche muziekstukken zijn 
gebracht, kunnen wij het samenspel cn het 
wisselspel der partijen eenigszins beoordeelen. 
Vooraf zij gezegd, dat de melodische draad 
van een stuk uit afdeelingen van gelijken duur 
bestaat, die telkens met een gong-slag op de 
laatste noot sluiten; zulk een afdcoling is weder 
verdeeld in 2 of in 4 sneden van telkens viermaal

het karakter bepaalt; do samenklank met an
dere tonen kan dan dit karakter toolichton. Al
dus opgevat staat do Javaansche muziek, waar
bij de door hot rbytlime sterk sprekende melodie 
hoofdzaak is, zoer hoog.

De volgondo beschrijving van den gang eencr 
kompositie geeft ons, hoewel zij do ontleding is 
van een bepaald gamëlan-stuk, een denkbeeld 
van het samcnstcl der gamëlan-muziek in het al- 
goxneen. Na een korte inleiding wordt een thema, 
op allerlei wijzen gevarieerd, 5 of 6 malen her
haald; een kleine overgang, waarbij het thema 
rhythmisch wordt verdubbeld, voert ons naar 
een tweede thema. Nadat dit tweede thema 
eveneens eenige malen is herhaald, keert liet 
eerste terug; nogmaals vindt men een kleinen 
overgang, waarop een derde thema verschijnt; 
ook dit wordt herliaaldclijk met variatiën uit
gevoerd ; nog eens keert het eerste terug, en het 
geheele muziekstuk wordt besloten met eenige 
maten ritardando. Dus veel overeenkomst met 
de vroegere rondo’s. Ook de bouw der thema’s 
wijkt niet van onzen vorm af. Het vreemdo 
bestaat in do wijze, waarop in de melodie do 
intervallen elkander opvolgen (voortspruitendc 
uit de samenstelling der Javaansche toonladders) 
en de wijze waarop die melodie, door de ver
schillende instrumenten met allerlei versierin
gen omgeven, wordt uitgevoerd. Het samen
klinken der tonen, de harmonie, mag geheel toe
vallig heeten. Elk der muzikanten toch speelt 
voor zich het’ thema op eene wijze, die het best 
overeenstemt met het karakter van zijn instru
ment. De aanvoerder, loerah gënong, speelt op 
do rëbab de melodie; de soeling verdubbelt 
deze, doch eenigszins geparafraseerd; beido 
dragen, doch zwakjes, de melodie. Naast dezo 
twee treden 6 verschillende instrumenten op als 
vertegenwoordigers van het rhythmischo ge
deelte; wel volgen zij de melodie, maar van 
verre; hun doel is leven cn beweging in het 
muziekstuk te brengen, door het uitvoeren der 
rhythmischo figuren. Stork klinken de bijtonon.
De arme melodie kan dan ook slechts van tijd 
tot t ijd, als ’t ware door een hand of arm boven 
water te steken, bewijzen dat zij in die zee van 
tonen niet geheel is ondergegaan. Bij onze 
Westerscho muziek verdrinkt ze vaak reddeloos 
in bedoelde zee.

Notenschrift als het onze kennen de Java
nen niet; straks, bij do muziek der Baliërs, 
zullen wij zien, dat daar op beschreven lontar- 
bladen klankteokens ontdekt zijn gelijk aan 
de neumes, die van de 4e tot de 11 o eeuw, 
dus tot aan de uitvinding van den notenbalk, 
in Europa boven do lettergrepen geschreven 
worden en de hoogte en de verbinding der noten 
aangaven. Volgens geheel andere methodo 
zijn in den laatsten tijd de wijzen der meest 
gewaardeerde muziekstukken opgctcekend, waar
bij de uitvoering met velerlei figuratie op de 
hoogere on begeleiding op de lagere instrumen
ten aan do routine cn den kunstsmaak der mu
zikanten bleef overgelaten. Van deze wijzen 
zijn er in ons notenschrift overgebracht. De 

rspronkolijke geven öf de namen dor tonen 
onder elkaar, daarnaast de bekkenslagen, aan
wijzende de verdceling der melodie, benevens Zij wordt herhaald on zoo komen wij tot don 
kunstwoorden ter omschrijving van do wijze 

uitvoering; öf de beginletters der toon- 
namen en een grafische voorstelling van het

twee themanoten; bij het slot van elke snede, 
veelal bij de helft of op elk vierde gedeelte, 
klinkt een der bekkens, waaraan het oor, als 
aan intorpunctio-teckens, een leiddraad heeft 
om do gelodingcn der melodie to volgen, ook 
waar het tempo verandert. De bovengenoemde 
Ladrangan girang-girang blijkt, na de inlei
ding, uit 4 afdeelingen van gelijke lengte to 
bestaan. Hot stuk opent met een frase van 8 
noten, die mot weglating der eerste noot her
haald on mot eono frase van dezelfde lengto 
beantwoord wordt. Dezo inloiding wordt voor
gedragen door de middelste bonang, door gëndèr 
on gambang in octaven versterkt; op de slot
noot valt, naast ceno versterking in den bas, 
do eerste gong-slag. Hetzelfde thema wordt nu 
door al do instrumenten streng rhythmisch, 
mot figuratie in do hoogere instrumenten en 
uitlatingen in den bas-bonang, overgenomen, 
on door këtoek, këmpool, kënong en gong ge- 
intorpungeord ; driemaal vornccmt men do eerste 
helft cn eens de tweede; in het geheel bestaat 
dus do eersto afdeeling uit 4x8 themanoten.

(KI

derden gong-slag. De tweede afdeeling heeft 
in do saronpartij hetzelfde thema, doch met 
rhythmische afwijking, terwijl de middelste

va.n
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eonige botcekonis ontbreekt zij; dat zij 
onafscheidelijk is van do wajang, hot Javaan- 
scho schimmonspel, mag algemeen bekend go- 
aclit worden, zoomede dat zij bij do viering 
van plechtigheden van godsdienstigen aard, 
zooals de garëbëg moeloed, een grooto rol 
speelt; voorts kan men haar hooren bij het 
Javaansche nieuwjaar, bij tornooien, militaire 
optochten en rampok-partijen (gevechten met 
dieren); zij geleidt don bruidstoet langs don 
weg, steunt door hare muziek dans en zang 
der danseressen, en weerklinkt evenzeer bij do 
vervulling eener gelofte, als bij de feesten, 
die gevierd worden bij do besnijdenis en in de 
7o maand van de eerste zwangerschap. Hoeveel 
en welke instrumenten bijeen moeten zijn 
om een gamelan te vormen is moeilijk te zeg
gen; eon volledige zou 18 instrumenten moe
ten bevatten, in 13 soorten. Speeltuigen bij een 
perkocmpoelan pesindèn talèdèq, het tandakken 
van publieke danseressen, die gewoon zijn ergens 
aan den weg op een driepootigen staak een 
lampje te plaatsen en daaromheen hare chore- 
grafischo kunsten te vertoonen, zijn këtoek, 
rëbab, këndang en gong en worden te samen 
këtoek kiloe genaamd; bij een afwijkende sa
menstelling is de rëbab, die allengs zeldzamer 
wordt, vervangen door de gambang of door do 
saron dëmoeng, en dikwijls de gong door do 
goembang; het samenstel heet dan tërbang 
en beide vormen, vooral op West-Java, met een 
vast gezelschap dansmeiden, do zoogenaamde 

Indien deze orkesten nog

bonang het figureert en do bas-bonang insge
lijks liaro begeleiding wijzigt. Daarentegen 
komt in do hoogste instrumenten een ander 
thema van vier verschillende sneden voor 
don dag, dat in do derde afdeeling ook door do 
middenpartijen aanvaard en dus hecrschendo 
wordt. In dc slotafdecling zwijgen de hoogste 
partijen en herhalen do overige met eenige 
vrijheid hetgeen zij in de vorige afdeeling ga
ven. Er is dus een rijzing van het opgewekte 
gevoel tot in het midden van het stuk on van
daar af een daling waar te nemen.

Verrassende klank-effecten worden vaak ver
kregen door den plotselingen overgang van hard 
tot zacht; wanneer de dalang verhaalt van een 
gevecht, dat veraf is en van het krijgsgewoel, 
dat men uit de verte hoort naderen, dan is ’t 
alsof do gamelan hier opeens verstomde en do 
krijgsmuziek van ginds zwak tot hier doordrong.

Onze kennis van de Javaanscho muziek is

van

thans op degelijken grondslag gevestigd, na
dat wij ons langen tijd met algemeene beschrij
vingen en hoofdzakelijk etlinografische bijzon
derheden moesten vergenoegen. Kennis schiep 
belangstelling en deze leidde tot waardeering. 
Gold tot dusver als het beste, dat de Europea- 

van de gamëlan-muziek wisten te zeggen:nen
zij klinkt nogal liefelijk op een afstand — in 
don laatsten tijd ondervindt zij meer waardee
ring. Eerst op den duur leert men haar hooger 
schatten; eerst langzamerhand kan ons gehoor, 
bedorven door het gestadig hooren van de val- 
scho verhoudingen onzer getemperde stemming, 
aan gindsche intervallen gewennen; en de Ja
vaansche gewoonte om den nadruk niet op 
het begin der maten te leggen maar op het 
eind, moet voor ons het vreemde verloren heb
ben, alvorens wij ons aan eene beoordeeling 
gaan wagen. Daar zijn er die, na deze aanpas
sing beweren, geen Europeesche muziek meer 
te kunnen hooren.

rombong ronggeng. 
tot do gamëlan’s gerekond worden, dan liggen zij 
toch zeker op de grens.

Do zooeven genoemde goembang, die 
in de plaats treedt van de g o n g, is van deze 
eon goedkoopere plaatsvervangster; zij bestaat 
uit oen dikke bamboe, van onderen door den 
knoop gesloten; los er in staat een dunnere bam
boe, aan beide kanton open; door in deze te 
blazen wordt er eon dof zwaar geluid voortgo- 
bracht; de speler, die op den grond zit, en het 
instrument hellend vóór zich heeft, kan den toon 
wijzigen door de dunne bamboe langzaam op 
on neder te bewegen in den wijderen koker; 
laatstgenoemde wordt wol vervangen door oen 
steonen kruik. Een ander surrogaat van do gong 
is eon martavaan, steonen pot, waarboven, 
op een afstand van 5 c.M., een stuk ijzer is 
opgehangen, dat met een tabooh wordt geslagen.

Een zeer eigenaardig samcnstel van instru
menten ontmoet men enkele malen in de Prean-

Naar gelang van het doel, waarvoor zij ge
bruikt wordt, ondergaat de samenstelling van 
de gamëlan verandering, worden instrumenten 
weggelaten, bijgevoegd, door andere vervangen; 
niet alle soorten zijn bij elke gamëlan vertegen
woordigd en het aantal speeltuigen van dezelfde 
groep is niet altijd even groot. Zoo zijn er gamël
an’s, die tot hunne instrumenten tellen reeksen 
van klokken of schellen in een gajor opgehan
gen, maar het zou onjuist zijn deze klokken
spelen in ’t algemeen als tot de gamëlan bc- 
hoorende, te vermelden. Sommige gamölan’s 
hebben oen minder groot aantal en minder 
verscheidenheid, samengaando met een grooto- 
ren omvang der instrumenten; ook de beide 
toonstelsels, salèndro en pélog, eischon eene 
verschillende bezetting. Zoo doende heeft men 
tot twintig gamëlan-soorten weten te onder
scheiden, omtrent welker bestaan en sajnen- 
stelling zelfs lokale deskundigen het echter 
oneens zijn. De Soendasche dögoeng wordt 
beschreven als een samenstel van speeltuigen, 
waarbij de trommen de maat aan geven en door 
den kapelmeester bespeeld worden; voorts 
behooren tot deze gamëlan 6 aan een rek op
gehangen gongs en o. m. een rëbab; voorname
lijk Bantamsche lagoe’s laat men door dit 
samenstel hooren.

Bij allerlei gelegenheden wordt de gamëlan 
tevoorschijn gehaald en bij geen gebeurtenis

gor; oen horizontale bamboc-sliet van 2 M., 
waarover een touw geslagen is, draagt aan ieder 
eind eon bos padi; do bamboe wordt gedragen 
door 2 mannen en het arèn-touw, onder het 
loopon schurende over de bamboe, brengt een 
schrijnend, klagend geluid voort, dat begeleid 
wordt door do tonen van de panfluitjes, hatong, 
der dragers en van de goembang, die door een 
derden man gedragen on geblazen wordt. Mees
tal zijn deze muzikanten menschon, wier oogst 
mislukt is en die rondgaan om hunne finan- 
cieele schade door eene inzameling van gif
ten te herstellen. Het is niet zonder schroom, 
dat wij, nog steeds sprokendo 
an, van deze ontaarding gewag maken, 
noemt, klanknabootsend, dit samcnstel, dat 
uit den tijd raakt, rëngkong.

Van meer belang is de angklocng. Zij

over dc gamël- 
Mcn
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moest, luidens dc overlevering, begoloiden do in 
het sangkalajaar 1486 uitgevonden wajang-bebër- 
gëdog on vreemd is het dus dit oudjo nog in 
do 18o eouw wel eens tot do blaas-, in do 19o 
tot do slag-instrumonten gerekend te vinden. 
In Oost-Java is de angkloeng in dc gamëlan 
een surrogaat voor dc bonang’s en saron’s; 
dat zij „volkomen” hetzelfdo geluid voorlbrcngt 
als dezo metalen ketels en toetsen is onjuist, 
maar wel is het waar, dat men de metalen 
klanken van do angkloeng moet gehoord heb
ben, om te gelooven dat dit instrument zulke 
geluiden kan maken. Het eigenlijke land van do 
angkloeng, een schud-instrument, is niet het Oos
ten, maar het Westen van Java: Bantam en do 
Preanger; het is zeker een der alleroudste instru
menten, van moeilijk te bepalen herkomst en bij 
de bevolking van Wost-Java zeer in aanzien ge
bleven. Het bestaat uit bamboe-kokors van on
gelijke lengte en dikte, van boven schuin bij
gesneden als een ganzepen en aldaar geregen 
aan een horizontale bamboe-lat; van onderen 
zijn de kokers, die bij uitzondering rood gelakt 
en fraai besneden worden, gesloten door den 
knoop en onder dien knoop zijn er tweo uit
steeksels aangesneden, die hangen in de vier
kant gehakte gaten van een liggende bamboo; 
de kokers kunnon, wanneer de toestel geschud 
wordt, zóóver heen en weer schommelen als 
do lengte van do gaten in dio horizontale bam
boe gedoogt en daarbij stooton do uitsteeksels 
tegen den wand van dio bamboe, loodrecht op 
de vezels, welke stooten een luchtkolom in 
den schommelenden koker doen trillen op een 
toonhoogte, die van den vorm, do lengte en 
de dikte des kokers, en met een kracht, die van 
het schudden afhankelijk is. De geheelo toestel 
is in een raam van bamboo gevat, waarvan do 
om vang afhankelijk is van liet aantal klank- 
kokers. Grooto instrumenten hebben tot 15 
kokers en dc toonen van de grootsto en do 
kleinste verschillen wel 2 oktaven. Waar zij 
medespelen in de gamëlan en dc metalen in
strumenten vervangen, geven zij den toon aan 

n dan behooren zij zeker niet instrumenten 
zonder bepaalde toonhoogte genoemd to worden; 
dat vrij zuivere stemming mogclijk is en stem
ming waarschijnlijk nooit geheel wordt nage
laten bleek uit de tonen van een exemplaar 
dat, voor Europa bestemd en gestemd, do 
diatonische gamma goed teruggaf. Dc grooto 
bamboe’s geven een mooi, mollig, klokkend 
geluid ; bij do kleinero wordt het geluid niet al
leen zwakker, maar het ontaardt in eon geram
mel en gekletter, dat weinig op muziek gelijkt. 
Laat men de kokers vrij hangen dan brengt het 
instrument bij schudding evenveel tonen tege
lijk voort als er kokers zijn. Door een of mcor 
kokers beurtelings vast te houden en los to 
laten en aan bet schudden eenig rhythme to 
geven, kan muzikaal effect worden verkregen.

De angkloeng wordt wol als afzonderlijk 
instrument, soms met begeleiding van een soo- 
ling, bespeeld, maar meestal voegt, men een 
aantal angkloengs van verschillend kaliber bij 
elkander tot een orkest; dit kan op twee wijzen 
geschieden. Bij do eersto hangt men twaalf, 
en zelfs meer, middensoort en kleine angkloengs 

horizontale bamboe, zóó dat zij onder 
de spelers, die ieder 4 of 5

bespeling, dio grooto vaardigheid van do muzi
kanten eischt, geschiedt op do reeds beschreven 
manior; soms zijn rëbab, këndang en soeling 
aan dezo angkloeng toegevoegd, maar nooit 
metalen speeltuig, en aldus aangevuld kan de 
angkloeng do gamelan, schoon niet bedriegolijk, 
nabootsen. Dat het kunsteloozo instrument, 
aldus bespeeld, door zijn eenvoudige melodieën 

aangenamen indruk kan teweegbrengen, laat 
zich gereedelijk begrijpen; maar men moet het 
daarvoor hooren in zijn milieu, to midden 
den landelijken eenvoud eener afgelegen desa, 
omringd door het liefelijke natuurschoon, 
dat het gemoed weldadig zacht stemt.

Bij do tweede manier van angkloeng spelen, 
de idee gamëlan geheel vreemd is, 

kan dc getuigenis omtrent de muzikale uitwerking 
niet zoo gunstig luiden. Hier heeft ieder instru
ment zijn speler die het, naar gelang van do 
grootto, in de hand houdt of aan een band 
ovor den schouder draagt; aldus toegerust 
trekt men in optocht uit, met voordansers 
en voorzangers, die kleine angkloengs zwaaien 

geven, tandakkend voorop, 
do spelers, drie of vier, naast elkander, daar 
achter. Bij zulk een orkest, dat oorverdoovend 
geweld kan maken, behoort een trom, den klank- 
nabootsenden naam dogdog voerende, en aan 
één kant bespannen; in het spel is regelmaat, 
de aanwijzingen van den voordanser worden 
nauwkeurig gevolgd, de instrumenten langzaam 
en zacht geschud of krachtig en snel bewogen, 
met langere of kortere tusschenpoozcn, al naar 
het toonstuk eischt. Bij deze instrumentale 
muziek wordt gezongen, pantoens gereciteerd, 
met allerlei toespclingon, onverstaanbaar zelfs 
voor hen dio het Soendaasch machtig zijn. 
Als er een plaatsclijke voorstelling wordt ge
geven, dus niet een loopende, rondgaande op
tocht, dan vormen dc spelers een kring met het 
gezicht naar het midden gekeerd, en in dien 
kring bewegen zich do voordansers; wanneer 
het in de uitvoering te pas komt, maken do 
spelers links- of rechtsom en marchecren op 
do maat rond, de voordansers met de kleino 
angkloengs en de dogdog voorop, daarop volgen 
de spelers van do iots grootcre angkloengs, 
en zoo voort, dc bassen achteraan. Bij de voor
dracht van heldendichten en bij het reciet van 
do roemrijko daden der voorvaderen, ontstaat 
er, zoowel bij dc spolers als bij het publiek eeno 
grooto mate van opwinding, die in vroeger 
jaron, toen men elkander nog van do barisan 
Padjadjaran vortoklo, wier krijgsmuziek dio 
van do angkloeng was, gevaarlijk werd geacht 
voor eon rustig bestuur en aanleiding was, 
dat dezo xdtvooringon zoo niet verboden dan 
toch zooveel doenlijk beperkt werden. Bij do 
Badoej’s zou do angkloeng, mot 3 of 4 stuks, 
ieder van 3 kokers, togclijk, alleen gespeeld wor- 
don bij hot planten van do heilige rijst op don 
gowijdon grond (hoema sérang).

Aan hot einde van do beschrijving der in
strumenten, dio geregeld of bij uitzondering 
in do gamëlan medewerken, moeton wij nog 
eon voorworp vermelden, dat op dozclfde lijn 
staat als do ijzoron rammelplaat jes aan do 
wajangkist; het is een klein houten bankjo, 
waarop een bronzen, geribde plaat is vastge
maakt; wanneer men met een metalen staaf 
over de plaat hoen en weer schrapt, geeft zij eon
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beschreven als een instrument van Z.-•v., ' - ^.doordringend, knetterend geluid^ Zou Ambros 
pas met dit instrument kennis gemaakt hebben, 
toen hij in zijne Gcschichtc der Musik schreef: 
„Auf Java geht die Tonkunst in barbarische 
Trübung über, so dass sich hier ihre letzto 
Spur verliert” ?

De ouderdom van de gamëlan is onmogelijk, 
zelfs niet bij benadering, te bepalen. Volgens 
een Jav. legende heeft Ba (ara Goeroe de eerste 
gamelan vervaardigd en Praboe Kano, vorst 

het rijk Poerwatjarita, was het eerste men- 
schelijk wezen dat een stel instrumenten ten 
geschenke kreeg. Het oudste nog levende exem
plaar, de Kandjëng Kjahi Moenggang, is min
stens vier eeuwen oud en do ruwe eenvoud 
harer samenstelling, die oorzaak is dat zij minder 
goed klinkt, wijst er op, dat het Javaanscho 
orkest eene ontwikkclings-gcschiedenis achter 
zich heeft, die wellicht bij een simpel slagspeel- 

. tuig haar aanvang nam. Deze Kjahi Moenggang 
althans bestaat alleen uit slaginstrumenten, 
nl. 3 ketels, die den grondvorm der latere bo- 
nang’s hebben, 2 handtrommen, 2 gong’s, 1 
kënong en 2 kleinere bëndó’s en een paar klank- 
schijven, këtjèr of rotjeh. Hare muziek is een 
eindelooze herhaling van grondtoon, gr. terts, 
secunde, gr. terts. De gamelan pélog doet door 
hare lioogere ontwikkeling, blijkende uit hare 
meerdere tonen en toonwerktuigen, vermoe
den, dat zij van jongeren tijd is dan do salèndro, 
want ontwikkeling kost tijd; do salèndro in 
hare eenvoudigste samenstelling wordt door do 
Javaanscho overlevering teruggebracht tot den 
oudsten Hindoe-tijd. Op deze oudste gamëlan 
volgt de Kandjëng Kjahi Goentoer madoe, 
die gezegd wordt uit het rijk Dëmak afkomstig 
te zijn. Is er geen enkel feit of gegeven, dat 
het vermoeden wettigt, dat het Javaanscho èchim- 
menspel aan vreemden ontleend of onder vreem
den invloed zou zijn ontstaan, er is evenmin 
reden om den oorsprong van de muziek dio 
dat spel begeleidt elders te zoeken. De ge
schiedenis van de wajang vermeldt, dat tegelijk 
met eene meerdere volmaking van hare samen
stellende deelen ook de gamëlan allengs meerdere 
uitbreiding kreeg; de desa-gamëlan zal achter
gebleven en de bof-gamëlan in hare toenemende 
verbetering van verre zijn gevolgd; omstreeks 
1360 geschiedde de vertooning van de wajang 
bëbër in den kraton van Madjapahit met bege
leiding van do gamëlan, daarbuiten slechts 
onder begeleiding van de rëbab; zulke feiten 
geven steun aan het vormoeden, dat de gamëlan 
op Java geboren is en in de wajang op den duur 
een krachtige hulp heeft gehad bij hare voort
schrijdende ontwikkeling.

Wij nemen nu van de gamëlan afscheid om 
een en ander mede te doelen over de muziek
instrumenten, die op Java bespeeld worden, 
maar van de gamëlan geen deel uitmaken. 
Het meest voor de hand ligt dan de t j a 1 o e n g 
(afb. 14 bij Sachs), omdat zij, hoewel een slag
instrument, zich wat maaksel betreft aansluit 
bij de angkloeng en mede in de Soenda-eilan- 
den tehuis behoort. De tjaloeng bestaat uit 
12 of 14 bamboekokers van l/2 tot 3 voet, 
aan den eenen kant open en schuin bijgesneden, 
aan den anderen door een knoop gesloten, 
met eenige tusschenruimte opgehangen aan 2 
schuin gespannen touwen. Met een hard stokjo 
worden zij geslagen. Een andere tjaloeng wordt

ons
Bantam; het gelijkt op een zonneblind met to 
grooto of op een touwladder met te kleine ruim
ten tusschen de 12 bamboelatten, opgehangen 

boomtak, de langste lat, van 3 voet,aan een
boven, de kleinste van x/2 voet onder. De zit
tende speler haalt het ondereind naar zich toe, 
maakt dit aan zijn linkerknie vast en bespeelt 
het instrument met 2 stokjes van den kapok
boom, op de afbeelding met 2 vrij dikke bamboe
kokers. Zijn fantasie ontlokt aan het instru
ment welluidende tonen vol gevoel en harmo
nie, die, vooral in de dichte wouden van hot 
gebergte, een heerlijke uitwerking hebben. 
Een andere dergelijke tjaloeng uit het Buiten- 
zorgsche heeft 18 bamboestaven, is lager aan 
den boom vastgebonden zoodat het instrument 
bijna horizontaal hangt; op de afbeelding heeft 
de speler in iedere hand een krommen korten 
stok, waarmede hij onmogelijk de verst go- 
legeno klankstavon kan bereiken; hij speeldo 
er „malayische Melodien” op „die allerdings 
sehr urthümlich und unvollkominen ertönten”.

van

Wij blijven in dezelfde streken van Bantam 
met de beschrijving van een snaar-instrument, 
de kat j a p i, een tokkel-instrument van zeer 
primitief maaksel, van langwerpig vierkanten 
vorm, 1.25 M. lang en 121/, c.M. breed; het 
schuit vormige lichaam is hol en heeft aan don 
onderkant een langwerpig vierkante spleet; do 
6 koperen snaren zijn aan een kam op een dor 
korte zijden vastgemaakt, doorboren, telkens 
een sprong verder, den opgespijkerden zang
bodem en winden zich om 6 schroeven die door 
een der lange wanden, ook wel bij drietallen 
door de beide wanden in de klankdoos dringen. 
Het instrument wordt met de linkerhand vast
gehouden en do snaren, met do rechter getok
keld, brengen een liefelijk, somber geluid voort. 
Het is do toekang mantoen, die des avonds 
voor zijne dorpsgenooton de door de katjapi 
begeleide pantoens opdreunt, die van Pa- 
djadjaran’s grootheid verhalen. Dat de ka
tjapi van Hindoeschen oorsprong zou zijn, is 
niet onmogelijk. Intusschen dient in ’t oog 
gehouden te worden, dat de kacchapi, dio thans 
op ’t vasteland van Indië zeer verspreid is, 
schier in alle deelen van do katjapi afwijkt; 
het is een guitaar in banjo-vorm met 5 snaren, 
2 van staal, 3 van geelkoper, soms mot 2 bij - 
snaren, en op den hals 10 vordeelingon voor do 
toonhoogte. Veeleer komt do katjapi in karak
ter met do echter veel boter bewerkte Japan- 
scho takigoto on de Chineoscho ch’in overeen.

Ook de t a r a w a n g s a is een speeltuig, 
dat bij do Soondaneezen en bepaaldelijk bij 
do Badoej’s der buitengehuchten thuis behoort; 
men hoeft het oen guitaar, een luit en een viool 
genoemd; foitelijk is ’t het laatste; zij heeft 
een hol, klompvormig lichaam met een vier
kant gat aan do achterzijde, een hals die voor do 
helft gobogon, voor de helft recht is; do 3 ko
peren snaren ontspringen midden op den zang
bodem; twee loopen over een kam, bijna bo
venaan den zangbodem geplaatst, naar twee 
schroeven in den hals; oen derde snaar vermijdt 
den kam en loopt op cenigon afstand van den 
hals en evenwijdig daarmede naar een derde 
schroef, dio ver boven do twee andero ligt 
en veel langer is. Do strijkstok is een gebogen 
bamboedatje met paardenhaar bespannen.
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De katjapi en de tarawangsa in verccniging 
met do soeling, begeleiden bij de Badoej’s den 
zang van twee zangers, meestal jongens van 
12 tot 14- jaar; rendo heet dit zangspel; do 
tonen der instrumenten zijn welluidend, maar 
tevens zeor melankoliek en hot geheel klinkt 
wat eentonig, maar niet onaangenaam. Dik
wijls dwaalt zulk een vijftal speelluiden en zan
gers van de bergen der Badoej’s in do vlakten 
van Lëbak af, om bij feesten of plechtige gelegen
heden hunne melodieën te doen hooron; maar 
het zijn altoos djalma loear (zio BADOEJ’S); 
de bewoners der binnengehuchten verlaten nooit 
hun kampong.

Dat het tokkel-instrumont van bamboe, de 
bamboe-citer of k 6 t o e n g-k ë t o e n g op 
Java voorkomt, vonden wij, zondor nadere 
aanduiding waar, vermeld; de beschrijving van 
dit speeltuig, dat zeer verspreid is, geven wij later.

De tërbang is de welbekende tamboerijn, 
met een rand van een hand breedte, aan eeno 
zijde bespannen en met de rechterhand bespeeld; 
bij zingende voordrachten gebruikt men deze 
slag-instrumenten en bij optochten, en de orang 
minta-minta, de bedelaars, wenden ze prak
tisch aan door hunne komst er mede aan te

Mas Kocmambang. Daarenboven bezitten wij 
eenigo Javaansche gedichten op zang voor 
schoolgebruik on twintig deuntjes, die bij kin
derspelen op Java worden gezongen, afgeluis- 
tord en op het gehoor genoteerd.

Bij do wajang is de dalang, do vertooner, 
niet alleen redenaar maar ook zanger; nadat 
het orkest een praeludium heeft doen hooren 
begint hij, half zingende, de intrige op te dreu
nen van het stuk, dat volgen zal; het verhaal 
zelf wordt gedeeltelijk in spreektaal met aller
lei stembuigingen, gedeeltelijk op zangerigen 
toon voorgedragen, telkens afgebroken door 
een meer op zingen gelijkend gezang, steeds 
door de instrumentale muziek begeleid. Wan
neer men nagaat, dat hot uit de lofzangen en 
liederen is, die in de oudste tijden ter eere der 
vertoonde schimmen werden voorgedragen, dat 
zich de wajang heeft ontwikkeld, dan kan het 
niet verwonderen, dat tot heden ten dage de 
zang bij de wajang-vertooning is behouden ge
bleven. De toehoorders zouden dat gezang on
gaarne missen; niet om den inhoud, want de 
soelooh’s bv. zijn zonder uitzondering strofen 
uit oud-Javaansche gedichten, waarvan de 
dalang weinig verstaat en zijn publiek heele- 
maal niets; dit waardeeert alleen het zangerig 
rhythme, waarin zij worden voorgedragen.

De talèdèq’s of zangeressen, die bij de gamëlan 
medewerken, hebben wij reeds in het kort ver
meld ; doorgaans zijn zij tevens danseressen en 
publieko vrouwen, die in het bordeel les krijgen 
van den waard, loerak, die do rëbab bespeelt, 
terwijl een der andere vrouwen voorzingt. Bij 
de wajang-vertooning zingt do talèdèq op ver
schillende zangwijzen brokstukken van hot 
verhaal, met dien verstande dat ieder gedeelte 
zijn eigen bepaalde wijzo heeft; zoo zal de strofe 
uit de Bratajocda, waarin verhaald wordt dat 
de vorst zich naar zijn nachtverblijf, de woning 
van Jama-widoera begaf, waar hij alles tot 
zijn onthaal gereed vond (IV, 17), altijd op do 
Kinanti-wijzo worden voorgedragen, en zoo 
verder. Maar daarenbovon hebben de talèdèq’s 
nog allerlei tusschenzangen uit te voeren, die 

verband houden met het verhaal van den
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'• -kondigen. Ook de Ohineesche klontongs ge
bruiken op Java een kleine tamboerijn, waar
mede zij van hunne aanwezigheid doen blijken. 
Zij is eeno nabootsing van de in China gebrui
kelijke, aan beide kanten bespannen; aan den 
buitenkant van den ring hangen, aan touwtjes, 
2 harde was-balletjes, die tegen het vel slaan 
als men hot instrument beweegt. Maar met 
de vermelding daarvan hebben wij de grens 
der muziek-instrumenten bereikt, zoo niet 
overschreden. Er zijn nog tal van voorwerpen, 
waarmedo eer gedruisch dan muziek wordt ge
maakt, do bekkens, waarmede schadelijk ge
dierte wordt verjaagd; aan do gardoehuisjes 
do houten blokken, die onraad aankondigen; 
do trommen, die tot het gebed oproepen; do 
gong, waarmedo de omroeper zich oen gehoor 
verschaft, en zoo voort.

Van het gezang der Javanen is weinig 
opgeteekend met vermelding der inlioemsche 
toonladders. Hunne poëzie wordt bij do voor
dracht niet gezegd, maar gezongen. Poëzie on 
zang vormen één ondeelbaar geheel; alle poëzio 
is bestemd om gezongen te worden, alle lezen 
van poëzio is noodzakelijk zingen. Do dichtmaat 
bepaalt altijd tevens do zangwijze on al de zang
wijzen, die in do gedichten vóórkomen, hebben 
hare begeleidende muziek, die op do gamelan 
kan gespeeld worden. In do Javaansche poëzio 
wordt alleen op het aantal lettergrepen on do 
eindklanken acht gegoven en dit maakt dat do 
Javaan met eenigo oefening gemakkelijk op 
iedere hem bekende zangwijze kan improviseo- 
ron, wanneer men aan ’t gehalte gcon grooto 
eischon stelt on niet let op hot uitrekken van 
de eeno lettergroep en het inslikken van een an
dere. Over de wijzen van do pantoon’s — in
dien wo hier van wijzen mogen spreken — is, 
voor zoover wij weten, niets geschreven.

Van do tömbangs, sëkar of zangwijzen voor 
do lozing van oude heldendichten bestemd, is 
een aantal in ons notenschrift, op hot gehoor, 
opgeteekend on uitgegeven. Van zeer jongen 
datum is do transscriptie van do zangwijzen 
Kinanti, Sinom, Danclang goelo, Pangkoor en
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dalang; het schijnt dan hare taak te zijn, ge
durende de rustpoozon het publiek aangenaam 
bozig te houden; meestal zijn het eenigo vers
regels van Javaansche, Soendancescho of Ma- 
loische pan toen s of salrs die zij zingen, bestaande 
in 2 regels beeldspraak en 2 regels verklaring 
of toepassing, of wel zij verzinnen zelf do woor- 
don, die zij voordragen. Maar of zij hot klassieke 
dan wel het alledaagscho voordragen, haar ge
luid is onwelluidend; zij stooten of schreeuwen 
hare liederen uit, met kceltrillingen en eigenaar- 
digo ovorgangon, die bezwaarlijk wcor te geven 
en nog inoeilijker na to volgen zijn. Zij, die voor 
eigen rekening hot bedrijf uitoefenen, geven 
niet vcol beters to hooren.

Do tëmbang’s zijn dichtstukken, die op zan- 
gcrigen toon worden voorgedragen met boge- 
leiding van do rëbab on de gambang en eindi
gen met den gobruikolijken këndang- en 
gong-slag; deze dichtstukken zijn verdeeld in 
reeksen van zangen. Hot zingen der tëmbang’s, 
het nëmbang, kan geschieden zoowel door danse
ressen als door mannen na het tandakken van
oon lagoe.

Men vorwarro deze publieko zangeressen niet
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a do Europeescho viool (bioela), door do Atjèhers 
bijzondor bemind en door velen niet onvor- 
dienstelijk bespeeld, wordt ook alleen, zondor 
andere instrumenten bespeeld ter begeleiding 
van liet pantoengezang; b van 5 tot 6 dabs, 
kleine tamboerijns van fijner maaksel dan do 
rapana’s; c do gong, het welbekende slagbekken, 
dat in Atjèh ook bij officieelo omroepingen 
gebruikt placht to worden en van elders wordt 
ingevoerd. Begeleidt het hareubab-orkest steeds 
Atjèhsche pantoens — het vioolorkest dient 
ook ter begeleiding van Maleische pantoens; 
in den regel worden deze door do muzikanten 
gezongen, terwijl 2 dansjongens al neuriënde 
hun bedrevenheid in het mënari vertoonen.

Het muzikaal talent is bij de Atjèhers weinig 
ontwikkeld; van eeno bepaalde melodie is bij 
hunne muziek-uitvoeringen zoo goed als geen 
sprake. Het schijnt alsof ieder op zijn eigen ge
legenheid speelt, zonder zich te storen aan het
geen zijn buurman doet hooren. De stemming 
der instrumenten boezemt den spelers weinig 
belang in. In de eerste plaats veel leven maken, 
schijnt het doel waarmede men speelt; bij do 
doffe geluiden der trommen laten de blaas
instrumenten een akelig veeltonig weeklagen 
hooren.

Behalve deze in do orkesten spelende instru
menten, blijven nog to vermelden de bangthi, 
een flageolet van bamboe, met 7 ronde gaten 
van boven en 1 van onderen, on 1 vierkant 
gat van boven, niet ver van het mondstuk; 
vooral ’s avonds en ’s nachts hoort men op dit 
speeltuig blazen, remeniscenties van pantoens 
en thadati-gezang; do tamboo raja of grooto 
trom, die bij den aan vang der ritueele godsdienst
oefeningen wordt geslagen en elders op Sumatra 
taboeh heet; de rapana, een tamboerijn met 
schapen- of geiten vel bespannen en met 2 ronde, 
koperen plaatjes in den ring, wordt met gestrekte 
vingers bespeeld; do wa, kinderfluitjes van padi- 
stengels, ook door volwassenen gebruikt om 
den tijd te dooden, wanneer zij in een hut op 
do rijstvelden tegen schadelijk gedierte de wacht 
houden; en eindelijk een klein dwarsfluitje van 
do pinang-bladscheede, waarmede men vogel
geluiden nabootst.

Muziek, die niet op muziekinstrumenten 
wordt gemaakt, is het tob alèö oumpiëng, 
waartoe bij volle maan een aantal reeds grooto 
meisjes of jongo vrouwen bijeenkomen on elk 
met oen aren blad steel uit het rijstblok rhyth- 
mische klanken stampen, die dikwijls aardig 
zijn om te hooren. Ook elders op Sumatra is 
deze muziek in zwang.

Gezongen wordt in Atjèh o. a. bij de ratèb, 
eeno godsdienstoefening, die bestaat uit het 
een zeker aantal malen gezamenlijk opdreunen 
van bepaalde godsdienstige formules, zooals 
de geloofsbelijdenis, een aantal namen Gods 
of lofprijzingen van Allah en zijn gezant; do 
ratèb van Sjaicli Samman, die in Atjèh in zwang 
is, onderscheidt zich door luidruchtigheid, dio 
tot mystieke verrukking moet leiden. In de 
rustpoozen wordt nasib gereciteerd, pantoens 
in het Maleisch of andere talon, verhalen en ge
sprekken in dicht of ondicht, door een of twee 
der aanwezigen opgezegd; de overigen stommen 
in met het refrein of wisselen do voordracht 
af door hot uitgalmen van „Allah, hoe óhó la- 
hoe, sihihihihi”. De ratèb thad&ti, de oigenaar-

mot do vrouwelijko on mannelijko koorzangers, 
dio don dans der sërimpei’s en bëd&j&’s aan do 
hoven in de Vorstenlanden unisono begeleiden 
en, met den dalang als voorzanger, den tekst 
volgen van hetgeen door den dans zichtbaar 
voorgesteld wordt; deze laatstbedoelde zangers 
en zangeressen beliooren tot de minder adol- 
lijko hofbeambten on hebben hunne zitplaat
sen, de mannen achter den dalang on zijn boek, 
do vrouwen nabij de danseressen met een af
zonderlijk handschrift voor zich.

Sumatra. Beginnende met het Noorden, 
vinden wij op Atjèh vier wel onderscheiden 
orkesten:

lo. het thoelcng-orkest, samengesteld uit een 
thoeleng (soeling), een tamboe (handtrom) en 
twee tjanangs of koperen bekkens. De thoeleng, 
een bamboe-fluit, van fijnere constructie dan 
de straks te noemen bangthi, is vaak van ko
peren banden voorzien, van boven open, mist 
een mondstuk en is van onderen door een knoop 
gesloten, heeft 6 gaten en dicht bij de opening 
een ietwat grooter gat, waardoor de speler 
blaast, de fluit dwars voor den mond houdende; 
do thoeleng’s zijn vorschillend van lengte en 
dikte. Tjanang’s, kleiner dan de gong, hangen 
aan twee aan een handvat vastgemaakte touw
tjes en worden in do hand gedragen; zij komen 
van elders en worden zelden alleen bespeeld. 
Met dit thoeleng-orkest worden de stierenge
vechten ingeleid, de vliegerwedstrijden bege
leid en de oorlogjes met voetzoekers, een jon
gensspel, opgeluisterd.

2o. Het geundrang-orkest bestaat uit 1 throo- 
ne, een hobo van nangka-hout, met 8 gaten 
van boven en 1 van onderen, en 2 geundrang’s 
en vergezelt den optocht naar een heilig graf, 
wanneer zekere wensch vervuld of gewichtig 
tijdstip aangebroken is, maar doet ook dienst 
bij andere optochten en speelt dan om ’t hardst 
met het thoeleng-orkest, een wedijver die do 
lucht met onharmonisch rumoer vervult. De 
geundrang is een trom van nangka-hout, aan 
beide kanten met geiten- of schapenvel bespan
nen, die voor den buik wordt gedragen en links 
met de hand, rechts met een trommelstok met 
gebogen uiteinde wordt geslagen.

3o. Het hareubab-orkest, waarin samenspe
len, hareubab (rëbab) en 2 of meer goundoem- 
ba’s, begeleidt het reciet van Atjèhsche pan- 
toen’s. De hareubab heeft een klankdoos van 
nangka-hout met een stuk buffelmaag over
spannen; de 3 snaren zijn bundeltjes zijde, dio 
door een looden tjapeng uit elkander gehouden, 
door een rotan boogje als kam (goeda) gespan
nen en door 3 schroeven gestemd worden. Do 
strijkstok bestaat uit een gebogen rotan, met 
luchtwortels bespannen. De speler zit met ge
kruiste beenen op den grond, het instrument, 
met de rugvlakte naar zich toegekeerd, op do 
punt rustende vóór zich. De geundoemba is 
een van nangka-hout ruw gesneden handtrom, 
met ongeveer cylindrischen buik, die zich naar 
beneden versmalt tot aan de afscheiding van 
buik en voet, daar weder allengs wijder wordt 
en in don voet overgaat, die den vorm van een 
8-vlakkige pyramide heeft. De hoogte is 27 
c.M., het geitenvel, 13 c.M. in middellijn, wordt 
met rotanbanden, welke door middel van kleine 
houten wiggen gespannen worden, bevestigd. 

4o. Het viool-orkest, eene vereoniging van 
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digsto en meest geliefde karikatuur van den 
godsdienstigen ratob dien men in Atjóh aantreft, 
wordt uitgovoerd door gezelschappen van 15 
tot 20 mannen, die een kleinen, schoonen, 
voor de uitvoering vrouwolijk uitgedosten 
jongen voor het spel hebben opgeloid. Dio man
nen, steeds lieden uit dezelfde kampong, koe
ten ten opzichte van hunnen knaap dalcm’s; 
de jongen heet, evenals do ratèb zelf, thadati. 
Op bepaaldo wijzen, lagé’s, wordt do poëzie 
voorgedragen door thadati en dalem’s; deze 
laatsten beginnen gezamenlijk mot neurie woord en 
de wijs aan te geven en op die wijs zingt de tha
dati, waarbij de dalem’s met hunne tralala’s 
secundeeren en met dof gebrom en handgeklap. 
Een andere vorm is, dat de dalem’s telkens 
een vers voorzingen, waarop do thadati het 
hen nareciteert.

Bij het reciet van Atjèhsche pantoen’s zingt 
gewoonlijk eene vrouw of een als vrouw aange- 
kleede knaap en voert daarbij danspassen uit, 
beter gezegd bewegingen van het bovenlijf; 
een man maakt daarbij grappen en de muzikan
ten zingen ook wel mede of wisselen den zang 
der vrouw af; soms komt het reciet voornamelijk 
van de zijde der muzikanten en bepaaldelijk 
van die dos directeurs, den vioolspeler. De 
danser of danseres of de muzikanten .brengen 
telkens een stol van min of meer bijeenhoorendo 
pantoens op ééno wijzo ten gehoore.

In de Batak landen bestaat een groot 
orkest uit a. 4 gongs, ogoeng, van gegoten ijzer 
en verschillende grootte; b. 7 of 9 gondang’s, 
koniseko trommen van verschillende grootte en 
in verschillende tonen gestemd, dio door 2 
personen met stokken worden geslagen, waar
toe groote vlugheid on maatvastheid wordt 
vereischt; c. 2 odoeps, tamboerijns, dio ieder 
door één porsoon met de hand worden bewerkt; 
d. een sëroenè of sordam, fluit; on e. een hawar- 
hawar, een gescheurd bekken, dat door één 
persoon wordt bespeeld. Aan het achttal spelers, 
dat bij dit orkest noodig is, ontleent het zijn 
naam van si radja na oewaloo. Do ogoeng’s 
worden met een houten hamer geslagen; ieder 
hoofd van eonig belang heeft er eenige, die ook 
tot andere doeleinden gebruikt worden, tot het 
vordrijven van schadelijk gedierte, van boozo 
geeston en zoo voort. De gondang, do trom 
die op Java köndang heet, op Atjèh geundrang, 
in Midden-Sumatra gën- of gandang, bij de Ma- 
kassaren ganrang, bij de Boogineezen genrang 
en bij de Dajaks ganang, ontbreekt nergens, 
ook niet in hot armste dorp; vaak is het daar 
hot eenige muziekinstrument en vindt men er 
tot 10 stuks, van 2 tot 4 voet, in hot gemeente
huis naast elkander ophangen; zij worden dan 
mot stokken of met de vuisten geslagen. Van 
do fluit zijn er 2 soorten, beide ongeveer 15 
c.M. lang; do eono heeft 4 gaten on een opslaand 
tongwerk, waarvan alleen eono onduidolijko 
afbeelding, maar niet do beschrijving tot ons 
is gekomen; do andere fluit heeft eono opening 
in het midden on een aan ieder uiteinde, wordt 
dwars voor den mond gohoudon en geblazen 
door do middelste opening, terwijl een der beide 
eindgaten door den vinger wordt afgesloten. 
Een dergolijke fluit komt op Timor voor; een 
ander voorbeeld van een aldus geblazen instru
ment goeft ons eene heel oude Ohineescho fluit, 

het origineel alleen uit do beschrij

ving bekend is, dio het mogelijk maakte het 
instrument opnieuw to construeeron. Een op 
Zuid-Nieuw-Gulnea gebruikelijke roeper voor 
hot overbrengen van signalen, het surrogaat van 
de schelptrompet, bestaat uit een aan beide 
kanton open bamboe met een blaasgat in 
het midden; hoewel het doel hier niet het 
maken van muziek is, wordt het geluid op de- 
zolfdo wijze voortgebracht, namelijk door als 
bij eon dwarsfluit de luchtkolom aan het tril
len to brengen door to blazen tegen den rand 
van het blaasgat.

In verband met do gewesten, waarin de 
Bataklanden kunnen worden verdeeld, kan 
men de speeltuigen der Bataks aldus rangschik
ken: Karo-land; orkest: 3 gëndangs (trom
men van verschillende grootte), groote gong 
(goeng), kleine g. (pënganak), „een soort kla
rinet” (saroeno). Afzonderlijk bespeelde instru
menten zijn: een mondharpje van metaal 
(genggoeng); een van palmbladsteel (saga- 
saga); een dunne fluit (baloewat); eon dikkere 
(soerdam), een viool (moerdap), een mando
line (lcoetjapi) en een bamboe citer (këtëng 
këtëng).

Silindoeng en Toba; orkest: 5 gr. en kl. meta
len bekkens (ogoeng), 7 trommen, waarvan 5 
„eigenlijk pauken zijn” (tataganing, odap en 
gordang geheeten) een klarinet (saroene) en 
een houtklavier met 5 staafjes (gërantoeng), 
die de Bataksche toonladder aangeven. Afzon
derlijk bespeeld worden do metalen mondharp 
(djenggang), een „mondorgeltje” van palm- 
bladsteol (saga-saga), een dwarsfluit (salohat) 
eon rechte fluit (soerdam, singkadoe en toeng- 
gan) en 2 snaar-instrumenten (hasapi, hapetan).

Zuidol. Batakland; orkest: 9 trommen of 
pauken (gordang), gondang boeloe, doal (= Ka- 
ro pënganak), tjenang, metalen bekkens (tali 
sesajak) en saroene. Afzonderlijk bespeeld 
worden do groote trom (taboe rarangan) meer 
een signaal-trom; de toelila, soram, oejoep3, 
salompang, alang lio (Mand.) of ole ole (Ang.) 
en hoesapi.

Padang La was; orkest: 9 cylindrische pau
ken (panggorak dongdong), 2 of 4 ijzeren(?) 
bekkens (ogoeng), 5 groote paukon (ondas*), 
gr. gong (ogoan), 8 kegelvormigo trommen 
(gordang), een gescheurde gong (hasar3), hobo 
(saroeno), 2 bokkens (tali sajah) en andere bok- 
kens, 2 kl. pauken, viool (hapetan); zulk een 
volledig orkest is zeldzaam on kostbaar. Af
zonderlijk bespeelde instrumenten zijn: fluiten 
(sangka on soerdam), koperen bekkens en een 
snaarinstrument (goetjapi of sakalipak).

Dikwijls samen bespeeld worden het hout
klavier, do bamboe-citer on do mandoline, 
welk driotal veel bescheidener muziek maakt dan 
do zoocvon gonoemdo orkesten. Hot vroeger 
beschreven houtklavier , do Javaanscho gam- 
bang kajoo in haren primitiofsten vorm, bo- 
staat uit 5 van boven gewelfde, van onder platto 
toetsen van hard hout, in een bocht hangende 
op 2 ovenwijdigo koorden, die samonkomen 
aan do ophangpunten, zijndo de uiteinden 
van oen horizontalen 1 M. langen stok, op kruis- 
houton rustende; dit instrument, dat met ha- 
mors bespeold wordt, is zeer algomoen. De 
bamboe-citer is een speeltuig dat in don Ma- 
leischon Archipel op Java, Sumatra, Nias, de 
Molukken on Timor, on daarbuiten op do Filip-
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en meerstemmige liederen hebben eenige Batak’s 
van (lc zendelingen kunnen leeren.

In M i d d e n-S u m a t r a staat weder do 
viool of rabab bovenaan in de rij dor instru
menten; do klankdoos is een schotel vormig 
uitgehold stuk madanghout, met een stuk koc- 
maag overspannen; de hals, tangkai rabab, is 

rolronde stok van soerianhout, aan het bo-

pijnen, op dc Nicobaren en op Madagascar 
gevonden wordt. Het bestaat uit een bamboelid, 
met een knoop aan ieder eind, en draagt eenigo 

van den bamboebast zelvon, waartoo 
van dezen op eenigo plaatsen
mige draden zijn losgemaakt, zoodanig, dat 
alleen do beide uiteinden zijn blijven vastzit
ten; door stukjes hout aan de einden onder do 
snaren te wringen, lean men deze min of meer 

door tokkelen of slaan verschil-

snaren
snaarvor-

een
veneind spatelvormig uitloopend; 3 snaren van 
ineengedraaide zijde zijn vastgemaakt aan de 
punt, waarmede het instrument op den grond 
rust en loopen over de kam, koeda-koeda, tob 
aan de schroeven, die in eone richting draaien 
tegenovergesteld aan de bij ons gebruikelijko; 
de strijkstok is een gebogen bamboelat met 
paardehaar bespannen en wordt horizontaal 
heen en weer bewogen iets hooger dan de zang
bodem. De buitenste snaren verschillen een

!
spannen en
lende tonen doen voortbrengen. De bamboe-citcr 
der Batak’s vinden wij onder den naam doal- 
doal boeloe beschreven als een tusschcn twee 
knoopen gelegen stuk bamboe, waarvan iedere 
knoop een ronde opening heeft, terwijl halfweg 
de lengte in den wand een ovaal gat is gemaakt; 
de 4 snaren zijn allo gelegen op de helft van den 
omtrek en 2 ter weerszijden van laatstgenoemde 
opening; de bamboe is ter hoogte van de uit
einden der snaren door ringen van gevlochten 
toran omgeven; met een buigzaam stokje ge
slagen, brengen de snaren een harmonieus klin
kend geluid voort. Bij eene, gendang boeloe 
geheeten, variatie van dit instrument, eveneens 
uit de Bataklandcn, zijn de snaren niet aan de 
bamboe gehecht gebleven, maar snaren van 
plantaardigen oorsprong zijn er langs gespannen; 
bij nieuwe instrumenten zijn de snaren soms 
van metaal. Zijne volmaaktheid heeft deze 
bamboe met metalen snaren bereikt in de

octaaf, de middelste doet de tusschcnliggende 
kwint van den laagstcn toon hooren en met 
blijkbaar welgevallen komt de speelman op 
deze kwint terug en laat de snaren krachtig 
doorklinken; somtijds wordt de toehoorder 
verteederd door flageolettonen, maar meestal 
worden de snaren door de recht uitgestrekto 
vingertoppen tegen den hals gedrukt. De muzi
kant speelt niet vlug, ook niet woest, in een 
bedaard tempo, en nauwelijks zijn de Iaatsto 
tonen van het liedje weggestorven of hij is 
opnieuw bij het begin aangevangen; om iets 
anders te hooren moet men ingrijpend optre
den. Een aantal dezer Maleischo melodieën zijn 
bij benadering in ons notenschrift opgeschreven 
en uitgegeven; het zijn aardige deuntjes,' vol 
naïeveteit, en weemoedig bijna allemaal. Do 
Sumatranen konnen geen notenschrift; do zoon 
of neef leert van zijn vader of zijn oom en aan 
zijn zoon of neef en zoo voort. De meeste vio
listen van Midden-Sumatra zijn afkomstig uit 
het Djambische, uit Limoen en Batang Asei. 
In Ra was wordt liet vioolspel ook gebezigd 
tot begeleiding van de dansfiguren van jongens 
en meisjes, waarbij de vedelaar met den rech
tervoet de maat aan geeft.

De speeltuigen die tot een orkest of tot ecu 
gamelan, zooals men in Rawas zegt, worden 
vereenigd zijn: a. do talèmong, taJimpoeëng 
of. tjalimpoeëng, bestaande uit een houten raam, 
tusschcn welks korte zijden touwen zijn gespan
nen, waarop 5 tjènongs of ketels rusten; men 
vermoedt, dat het instrument, overeenkomende 
met de bonang, van Javaanschen oorsprong is; 
de ketels zijn vaak ruw van uiterlijk on worden 
in gebruik gesteld zooals zij uit den gietvorm 
komen; sommige talèmongs hebben hot dubbel 
aantal ketels in twee rijen en van zorgvuldiger 
afwerking; b. 3 gong’s, dc grootste van bijna 
60 c.M., aan houten stellingen opgehangen; c. 
de këlèntang, overeenkomende met de demoeng 
uit het Javaanscho orkest, met 6 metalen, ook 
wel bamboe toetsen, in het eerste geval veel lui
der klinkende, maar altijd bij het samenspel 
een belangrijk instrument; d. twee gandang’s, 
de welbekende trommen. Somtijds komt bij 
dit samenstel nog een rëbana, 
kende tamboerijn, waarvan, wanneer men haar 
gaat gebruiken, het vel strakker gespannen 
wordt, door aan den binnenkant tusschcn den 
houten ring en de huid een rotan ring te wringen ; 
do speler brengt, door nu eens met do vinger
toppen, dan mot de vlakke hand of met liet

i' valiha van Madagascar. De mandoline van 
de Batak’s, hapetan of asopi, is een instru
ment van 50 of 60 c.M. lengte, eenigszins schuit
vormig, uit een enkel stuk hout gesneden, met 
een van onderen geopende klankdoos; boven 
aan den hals is soms zeer ruw een beeldje go- 
sneden; de beide snaren, die getokkeld worden, 
zijn van planten vezels. Wanneer deze drie, 
het houtklavier, de citer en de mandoline ge
zamenlijk bespeeld worden, klinkt het inderdaad 
als muziek. Maakt men bij sommige feestelijko 
gelegenheden, bij dans en bij hoog bezoek, 
maar ook bij meer ernstige, bij begrafenissen, 
bij eedsaflegging, bij het sluiten van trac- 
taten, wel eens veel leven op trommen cn 
bekkens en worden geweren af geschoten tot 
versterking van het rumoer — in het wezen der 
zaak houden de Batak’s niet van harde 
luiden, evenmin als zij schelle kleuren bemin- 
men; hunne groote trommen en gongs, welke 
laatste zij van Ghineezen koopen, laten zij niet 
dóórklinken, maar dempen de tonen. Velen zijn 
muzikaal en wanneer men hun vraagt om een 
motief te herhalen, kunnen zij dit doen. Bij het 
spelen geeft een het tempo aan en speelt 
een maat vooraf en dc anderen vallen zuiver 
in. Goede spelers worden voornamelijk gevor
derd om den dans van den si baso bij het op
roepen van geesten te begeleiden; elke geest 
heeft zijn eigen melodie, 

gezang
dragen van liedjes, waarbij de een vóórzingt en 
de anderen invallen en herhalen. Zij bezitten 
slechts weinige zangwijzen en hun zang is door 
neus- en keelgeluiden ontsierd.

Wat elders onmogelijk zou zijn, bleek onder 
de Batak’s, ten gevolge van den muzikalen 
zin velen hunner, uitvoerbaar, nl. dc samenstel
ling» op aanstoot der zendelingen, van een mu
ziekkorps, welks leden koperen blaasinstru
menten bespelen. Ook het zingen van twee-

:

i ;

ge-

I Het der Batak’s bestaat in het voor-

: *
dofklin-II een

». ;

11



MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN. 827

polsgewricht te slaan, tonen voort van verschil
lende helderheid. Rëbana’s met koperen rinkcl- 
schyven komen mede in deze streken somwijlen 
voor. Een enkele maal is ook een triangel, lapari, 
van de partij. Vaste regels voor do samenstelling 
van het orkest, zooals bij de Batak’s gelden, 
kennen deze bewoners van Palembang niet; 
men brengt bijeen wat men heeft en tracht 
niet naar meerdere volmaking. In Ra was 
begeleidt deze gamëlanmuziek den dans, maar 
do ingewikkelde figuren worden door de viool 
begeleid. Behalve do tjènongs van gegoten, zijn 
er ook van geslagen koper, die een geluid vóórt
brengen, dat zeer geschikt is om schadelijk ge
dierte to verjagen, maar dat muziek heet, wan
neer de bekkenspelers aan het hoofd van een 
optocht loopen on samen met do gandang-spe- 
lers don marsch opvroolijken. Bij veel handen- 
eischcnd werk, padisnijden, houtsleopen voor 
den huishouw, helpt men elkander wederkeerig, 
en gezamenlijk trekt men dan in optocht ten 
arbeid, do muzikanten aan de spits, rhyth- 
misch bewerkende do beide doffe trommen en 
de twee wanluidende bekkens; de uitwerking 
is zeer eigenaardig. Eén enkelo tjènong slaat 
de man, dio de heerendienstplichtigen oproept 
en in grootero plaatsen de omroeper der von- 
duties.

Naast deze gezamenlijk gebruikte speeltui
gen blijft nog te vermelden de talèmong als 
afzonderlijk instrument; de 5 ketels worden 
door den speler dikwijls verplaatst ten behoeve 
van een nieuwe melodie en, neergehurkt voor 
zijn instrument, een stokje in iedcro hand, 
weet hij mot dio 5 tonen een aantal verschil
lende wijzen voort te brengen; een achttal 
daarvan zijn in ons notenschrift bekend. In 
do grootero dorpen van Rawas is meestal een 
talèmong als dorpseigendom aanwezig en do 
muziek, dio er op gemaakt wordt zoowel door 
mannen als door vrouwen, begeleidt zang on 
dans van jongens en meisjes. Hot speeltuig van 
bamboe, dat elders këtoeng-këtoong heet, i3 
in Midden-Sumatra onder den naam tjangoe 
bekend.

Een on ander over do blaasinstrumenten 
vangen wij aan met de fluitjes die, als do padi 
rijp is, do kinderen maken door oen spleet to 
snijden in een padistongel, zooals do Holland- 
scho jongens fluitjes snijden uit versche kcrvel- 
stengels; iets moer bewerktuigd is een ander 
speelgoed, poepoei, oen kleine tooter van bam
boe, mot tongwerk en 3 gaten on mot oon stijf 
opgerold pandan-blad als beker; op Elores en 
Z.-Celebos en in het kustgebied van do Niger 
worden mede instrumenten, gedeeltelijk uit 
opgerold blad gemaakt, gevonden on de whit- 
liorn van boombast in Oxfordshiro vertoont 
mot deze conigo analogie. Op gelijke hoogte 
ongeveer mot de poepoei staan do open fluiten, 
met Ö gaten en een mondstuk; het bcspclonvan 
deze fluit en hare soortgenooten is niet een kunst, 
die onkelen verstaan; iedereen, die zich gedron
gen gevoelt zijn gemoed door middel van een 
fluit to luchten, vervaardigt zich in weinig 
tijds zulk oon speeltuig en doedelt daarop naar 
hartelust de deuntjes, dio hijzelf verzint, meestal 
droefgeestige wijsjes, dio men vooral bij heldo
ren maneschijn dikwijls hoort in de stilte der 
dorpen. Do gaten in deze en andere fluiten wor
den niet geboord, maar gebrand, door het einde

van den harden stekel des aren pal ms te gloeien 
on in glooiing te houden door blazen. Schier 
iedere landstreek heeft haar eigen fluiten, die 
in kleinigheden afwijken, maar in hoofdzaak 
overeenkomen, als dwarsfluit of als hobo be
speeld worden en in tonental verschillen; maar 
zoolang hot samcnstel als toongevend werk
tuig, de wijze van bespelen en de voortgobrachto 
tonen niet bekend zijn, is het nutteloos het uitcr- 
lijk on de soorten te beschrijven. In Lëbong 
is de bansi, vermoedelijk de Atjèhsche bangthi, 
in gebruik.

Afzonderlijk worden nog bespeeld de gan- 
dang’s, zelfs ter verwelkoming van gaston, 
dio dan geraas voor muziek moeten aanhooren. 
Geraas maakt ook de taboch, de lange en groote 
trom in het taboehhuisje, wier dof, doch door
dringend geluid het volk bijeenroept bij gevaar 
en ook gasten verwelkomt. En, veel liefelijker ge
raas echter, makende bamboe-leden,wieronderling 
geklikklak de varkens verjaagt van de sawahs. 
Ook in Midden-Sumatra kent men de rijst
blokken-muziek, de vèrklinkende tonen, die 
teweeggebracht worden door den zwaren stam
per te doen neervallen in hot ledige houten 
of steenen blok; het invallen wordt zóó ge
regeld, dat een eenvoudige melodie van 3 of 
4 tonen gehoord wordt. Maar met de vermelding 
van deze geluidgevende voorwerpen overschrij
den we alweder de grens, die om de muziek
instrumenten getrokken is, en binnen welke 
evenmin behooren de geluidgevende poot- 
stokkon en rijststampers, en do inrichtingen 
aan het weefgetouw, die het weven hoorbaar 
maken tot op verren afstand; zoomede de meer 
tot het jachtgereedschap behoorendo fluiten, 
waarmede men dieren lokt; do fluitjes, die 
men de duiven aan den staart bindt; de houten 
en me talon klokken, die men hot vee aan den 
hals hangt.

De Maleicr zingt, maar men moet zich lang
zamerhand gewennen aan het denkbeeld, dat 
het jammerlijk klagend gekreun, dat hij bij 
sommige gelegenheden doet hooron, zijn ge
zang is. Hoor hem pantoen’s zingen of decla- 
meeren — waar is do grens? Hij zogt zo op met 
allerlei goheel willekeurige gebezigde toon
hoogten, zondor melodie. Ovor enkelo syllaben 
wordt achteloos lieongegledon, andoro worden 
buitongowoon lang gorekt on mot allerlei figu
ren versiord; is het lied bijzonder aandoénlijk, 
dan uit do zangor zulks door huilorig gesteun, 
dat steonon zou vermurwen. In dio ongebon
denheid heeft hij een makkor aan den koohordor 
dor Alpen. Maar do „ranz des montagnards” 
is tussekonbeido vroolijk en dat is de zang 
van den Sumatraan nooit; een lustig gezongen 
opwekkend lied, als uiting van opgeruimdheid 
— men zal or vruchteloos naar zoeken. Een 
algemeen verspreide gowoonto is hot zingen, 
van welken aard ook, volstrekt niet; do Archi
pel herbergt monschon, dio zingen bij alles wat 
zij doen; geenszins aldus do Maleicr; hij zingt 
bij voorkeur als zijn hart ziek is, zooals hij het 
noemt, wanneer hij verdriet heeft. En is zijn 
hart niet ziek, het lied klinkt alsof ’t dat was; 
gedurende de vaart op do rivieren zingen de 
roeiers dikwijls liederen, eenstemmig en wei- 
nigtonig on evon klagond als do liedjes van don 
honig-inzamelaar, wanneer hij don bijenboom 
beklimt.
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gons wordt in den Archipel gedanst zooals- 
Rafflos ons door eeno afbeelding wil doen

Verschillend in strekking mot deze zijn do 
godsdienstige gezangen, die bogeloid worden 
door het slaan op de rabana’s. Het zijn gedcel- loovon. Bij het bëtalai in Korintji mogen mcor

aan den dans deelnemen en boedjangs

'
go

ten uit don Koran, die men aldus zingt en do 
smaak der geloovigen voor deze oefeningen 
is soms zóó overdreven, dat het zingen ontaardt 
in een luidruchtig geschreeuw, de rabana- 
muziek in een woest gobons. Algomeen bekend 
zijn in verschillende landschappen dor West
kust, Zuid-Padang, Ajorbangis, Natal, Taloe, 
Rau e. a. volksgezangen als hot rèntok koeda, 
het- paardengetrappel en gelijksoortige gezangen. 
In vele streken van Midden-Suinatra zijn in
strumentale muziek, zang en dans onafschei
delijk verbonden. In Rawas en Lëbong heft, 
wanneer de dansmuziek zwijgt, oen der dansers 
een gezang aan, een slcepend geweeklaag met 
een hoogo falset uitgejammerd en vaak een 
poedji-poedjian of kompliment bevattende aan 
zijn mededanser; in do verschillende streken 
des lands komt dit mënari, hot vereenigde 
zang- en dansspel in allerlei verscheidenheden

paren
(jongelingen) on gadis (maagden) dansen on
derling of gezamenlijk en zingen pantoens 
om beurten.

Zonder dans worden pantoen’s gedeclameerd 
of gezongen met of zonder begeleiding van 
instrumenten.

In den regel maken op de Buitenbezittingen 
do danseressen geen beroep van zang en dans. 
Palombang is een van do uitzonderingen, 

deze vrouwen den naam van pëlandolc, 
dwerghertje, dragen, benevens eene bepaalde 
kleed ij. Ook zij zouden dus, met do talèdèq’s 
en ronggèngs der Javanen en Soendaneezen, 
en met de padjogó’s der Makassaren en Boegi- 
neezen, in rechte lijn van do sjamanen af sta m-

i

i
waar

I

:
men.

Nias. Aan do Niassers wordt veel gevoel 
voor de muziek toegeschreven, maar hunne 
muzikale ontwikkeling blijkt alleen dan, wan
neer zij op hunne instrumenten, die in den regel 
fraaie tonen kunnen voortbrengen, soli spelen; 
dan klinkt do muziek op Nias het best. Bij sa
menspel van verschillende instrumenten, ter 
gelegenheid van feesten, geeft het orkest lou
ter verwarde klanken te hooren; iedere muzi
kant schijnt zijn eigon melodie te spelen, zon
der ruggespraak met zijn buurman.

Het snaar-instrument van Nias is de bamboe 
citer, waarvan de snaren met een stokje wor
den geslagen; voorts vindt men er het hout- 
klavier, doli-doli, in zijn oervorm: een in den 
grond gegraven gat is de klankdoos; de speler 
gaat op den rand zitten, strekt de boenen als 
een V over het gat uit en legt dwars daarop 3 
stukken hard hout van 40 c.M. lengte, convex 
van boven en plat van onderen; dit instrument 
wordt bespeeld met 2 stokjes en de 3 tonen, 
die het voortbrengt, wisselen op verschillende 
manieren van opvolging on van rhythme. Be
halve een trom, die een namaaksel is van onze 
soldatentrom, bezit Nias eene langgerekte 
kegelvormige trom, 80 c.M. hoog, aan óón 
kant met geitenvel of met loguaanhuid bespan
nen, door middel van lange trekkoorden, die 
afdalen tot over de helft van do hoogte der 
trom; van dit instrument bedient de geesten
bezweerder zich steeds wanneer hij,; bij ernstige 
en bij rijke zieken wordt geroepen. Verscheidene 
fluiten zijn op het eiland in gebruik, lo. de- 
sigoo, een neusfluit van bamboe, van 48 c.M. 
lengte en 2 middellijn en aan liet eene einde 
nog van den knoop voorzien; in dien knoop 
is eeno opening on het is dit eind dat de Nias
sers, „per strana preferenza” volgens Modi- 
gliani, in het linkerneusgat steken, zoodat do 
fluit zwak naar beneden helt; het andere einde 
heeft 4 gaten en zacht blazende doet de speler 
4 tonen hooren, ongeveer een hal ven toon 
verschillend; 2o. de sigoe baba, mede een 
van bamboe, 24 c.M. lang met 3 vierkante 
gaten en een tongwerk; zij wordt door mannen 
en vrouwen bespeeld; het tongwerk, genoemd 
en afgebeeld, maar niet beschreven, schijnt 
in maaksel gelijk aan dat van een Batakscho 
fluit, waarvan mede niets dan eene afbeelding 
aanwezig is; 3o. de soeroenc, met 4 vierkante 
gaten en een mondstuk met lossen ring als

voor.
In Korintji en bij de bewoners van 

Sërampas en Soengei Tënang is van kunstzin 
al zeer weinig te bespeuren; of do behoefte 
aan het beoefenen van kunsten eerst dan zal 
komen wanneer de nijverheid een lioogero 
vlucht heeft genomen, zooals men ons wil 
doen gelooven, is betwistbaar; er zijn voor
beelden van landen, waar de kunst het bui
ten de ontwikkeling der nijverheid kon stel
len. De muziek-instrumenten der Korintjiërs 
zijn de gëndang, de redok, de rëbab, do gong, 
do tjanong en de ginggong. De redok is een 
tamboerijn; do ginggong of djinggong, de 
eeuwenoude mondtrom over heel Azië en ook 
in den Archipel verspreid, die ons als een in
strument der Korintjiërs genoemd, maar niet 
beschreven wordt, is een plaatje van hout of 
metaal met een daaruit losgesneden doorslaan
de tong; men klemt het plaatje op zijn kant 
tusschen de lippen en brengt met de vingers 
het houten of metalen tongetje in trilling; 
de mond des spelers dient nu als klankdoos 
en door de hoeveelheid met het tongetje mee
trillende lucht in de mondholte te vergrooten 
of te verkleinen, verlaagt of verhoogt men den 
voortgebrachten toon. De gëndang, gong en 
tjanong worden bij feestelijke gelegenheden 
gezamenlijk bespeeld; do redok en gong dienen 
tot begeleiding van den dans (bëtaboe) en 
de rëbab begeleidt den zang; de soeling 
is onbekend en andere blaas-instrumenten 
zijn het evenzeer. Het bc tahoe, het mënari der 
Maleiers, geschiedt hetzij alleen door boedjangs, 
hetzij door maagden en jonge weduwen onder
ling of door beide seksen, doch door niet meer 
dan 2 personen; behalve door slaan op de redok 
en de gong wordt in sommige streken de dans 
door zang begeleid, en zingen, daartoe aange
wezen, 5 personen om beurten de eene of an
dere tjoerita of asik, lofzangen op voorouders 
in pantoen-vorm. Men danst op de maat van 
den zang; gehuwden mogen daaraan geen deel 
nomen. Ook hier weder bewegingen, die ons 
herinneren aan de omschrijving van Heine 
„Tanzen war ein Gottesdienst, war ein Beten 
mit den Beinen”, trage en gelijkmatige be
wegingen, met uitgestrekte armen, bij langzame 
aswenteling van het lichaam. Trouwens,
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aan do Javaanscho sooling. Dozo fluiten worden 
somtijds tegelijk mot hot houtklavier bespeeld. 
Do mondtrom der Niassors wordt gebezigd 
op do manier, die o. a. bij de Makassaron ge
bruikelijk is, namelijk door haar tussohen do 
lippon te nomen, do koorden, die aan beido 
einden zijn gebonden, met do handen to strek
ken en een der koorden met den vinger to doen 
trillen, welke trillingen zich aan do tong van 
het instrument mededeelon.'

De zang wordt op Nias niet altijd door in
strumenten begeleid, daarentegen do dans bijna 
altijd; de manier van dansen bepaalt hot rhyth- 
mo van don zang en te zamon drukken zij vaak 
den een of anderen gemoedstoestand juist uit. 
Bij den slangendans der Zuid-Niassers houdt 
men elkander bij de hand vast en zingt dan 
een melodie van één toon, waaraan het rhythmo 
het karakter geeft, eindigende met do grooto 
terts, en.het koor valt daarna in en herhaalt 
de laatste maten in denzelfden cadans. Bij open
bare feesten wordt er gedanst in groepen bij 
de muziek der instrumenten on eenigen zingen 
daarbij den lof der dansenden. Het gezang, 
dat men in de stilte van den avond do jongo 
vrouw hoort aanheffen, die iets op ’t hart 
heeft, is doorgaans welluidend. Voor zoovor 
do in ons notenschrift ovorgebrachto wijzen 
tot oordcelen in staat stollen, zijn do grooto en 
kleine terts de eenige sprongen, die do Niassor 
in de vocalo muziek maakt. Verdienen do op
gaven omtrent de tonen zijner fluiten vertrou
wen, dan is het grootste verschil in toon van 
dezelfde fluit de sext.

Bobneo, — en eerst het Westelijk deel wordt 
hier besproken, — bezit tal van muziekinstru
menten van uiteenlooponde horkomst.

Do tënagoeng en do këtamboeng zijn beido 
trommen, laatstgenoemde een lange, smalle, 
met open ondereind dat vootvormig uitloopt; 
het vel gespannen door lange trekkoorden, die 
aan een ring zijn vastgemaakt, welke door bee- 
nen wiggen, waarvan do koppen als monschen- 
gezichton gesneden zijn, aangedrevon wordt; 
deze trom hangt in een dik wollen koord, eindi
gend in een koperen haak, welk koord mot 
kralensnoeren en koperen belletjes versierd is. 
Een kleinere trom is dö sobang, die, evenals do 
tënagoeng, geslagen wordt wanneer men uitgaat 
om to koppensnellen of daarvan torugkeort. Do 
röbana of tamboerijn is den bewoners niet onbo- 
kond, maar schijnt van vreemden oorsprong, 
evenals do grooto en kleine metalen bekkens, 
goeng en tjanang, dio van Java worden inge
voerd on meer worden gekocht als bewijs van 
rijkdom dan om tot speeltuig te dienen. Even
zeer van vreemde herkomst is do kromong, 
overeenkomend met do Javaanscho saron. Na
tionaal daarentegen schijnt de gëla te zijn, zoo- 
als hot instrument heet onder do Dajaks van do 
Sölcajamrivier, een zijtak van de ICapoeas, do 
viool, gemaakt van oen laboo of van polei-hout, 
met vischhuid bespannen op do manier dio bij 
do trommen gebruikelijk is; do hals is 58 c.M. 
lang, recht op on neer, mot do nabootsing van 
een monschonhoofd bovenaan, do snaar of hot 
tweotal snaren is van rotan of van ananas-draad, 
loopt over een kam, die op don zangbodem staat, 
dan door een lus, dio beneden om don hals is 
goslagon en wordt boven aan don hals vastgo- 
knoopt; do viool wordt bespeeld met een houten

strijkstok, bespannen mot ananas-draad. Do 
katjapi, dio wij uit Bantam konnen, wordt door 
de Dajaks bcspeold bij hot dansen dor 
Van do blaas-instrumontcn noemen wij het 
eerst de rioton fluiten, do totale van 28 c.M. 
lengto, mot 5 gaten aan do ccne en het mond
gat aan do andere zijde; do soeling andong, 
aldaar sëroctoo en sondang geheetem van do 
voorgaande alleen verschillend door de manier, 
waarop het ondereind is afgesneden; een dub
bele fluit, do sendioe, elders sapanti genoemd, 
van 42 c.M., bestaande uit 2 bamboe fluiten, 
met een touwtje verbonden, de een met 1, de 
andere met o gaten; do bast is aan de zijde der 
gaten overeen kleine oppervlakte weggesneden en 
daar bevindt zich een naar buiten werkende, op
slaande tong; de sandon, 49c.M. lang, met 6gaten 
in groepen van 3 langs de aan het mondgat over
gestelde zijde; ook de seroonei kennen de Da
jaks, een hobo van djëloeton-hout, met 6 gaten 
in don hals, die afwisselend dik en dun is met 
geleidelijke overgangon; het mondstuk, een bee- 
nen buisje, bevat een toegevouwen blad dat 
als dubbele tong dienst doet en de beker loopt 
zeer wijd uit; deze dubbele tong is bij ons al
leen aan oude instrumenten, niet aan nieuwe 
bekend. Borneo is een van de weinige landen 
van den Archipel (Filippijnen, Nias, Centraal- 
Celebes en Bali), dio de nousfluit bezitten, hier 
sëlingoet genaamd, een bamboefluit van 40 
c.M. met 4 gaten, in gebruik bij de Poenans, 
nomaden, dio langs do oevers van de Boven- 
Kapoeas zwerven.

Een zeer eigonaardig blaasinstrument, o. a. 
van do Kujans aan de Baram-rivier (Broenei), 
is do klèdi, këlèdin of kaloori. De klèdi of het 
mondorgel is de oervorm van hot orgel on bestaat 
uit oen knotsvormïgo kalebas (laboo), waarvan 
de kromme on doorboorde hals tot mondstuk 
dient; in don bovenwand is een groote opening, 
die een bundel van 5 of 6 dunne bamboepijpen 
doorlaat, van verschillende lengte, 90 c.M. tot 
1.30 M.; do openingen tusschen den laboe-wand 
en do pijpon en tusschen deze onderling zijn met 
hars zorgvuldig dichtgemaakt; het in de laboo 
gesloten ondereind van iedoro pijp is voorzien 
van oen doorslaande tong, eeno dio in een opo- 
ning iets grooter dan zij zelve kan trillen, zon
der do kanton to raken (afb. 101 bij Sachs van 
dit on ander tongwerk); door een luchtstroom 
in beweging gebracht veroorzaakt zij intermit- 
tentios in dien stroom, waaruit geluidgolvingen 
ontstaan. Iedere bamboopijp heeft even buiten 
do laboo oon gat; blaast men door don hals in 
do laboo, do gaten geopend latende, dan volgt 
er geen geluid, maar sluit men hot gat met den 
vingor, dan sprookt hot tongwerk on brengt 
een toon voort, waarvan do hoogto afhankelijk 
is van do lengto dor luchtkolom, dus van do 
lengte der bamboe. Men bespeelt do klèdi tor- 
wijl mon haar oen beetjo naar don rechterschou
der gebogen houdt, door in do laboo to blazon 
en mot do vingers der beide handon do gaton 
to sluiten en to openen. Do bovon-oponing van 
do langsto dor bamboopijpen is soms gedokt 
door den schedel van eon rliinocerosvogel of 
door een scholp, in beido govallon als klank- 
doos(?). Hot is geen orkest-instrumont, maar hot 
wordt bij don dans bospoold, dio na hot koppon- 
> ellen wordt uitgovoord on waarbij do muzi- 
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staat uit 1 stel garantong’s of kangkanong’s, 
1 bisak betong (= gambang met 7 koperon 
staven), 1 gambang (mot 15 staven), 1 saroenai 
(hobo), 1 garadap (viool) en 1 of 2 gandangs 
(trommen). Do garantong’s zijn gongs 
hoogon rand en komen van Java; zij hebben 
tot 1 M. middellijn, worden, 4 of 5 naast elkan
der, opgehangen en met 2 omwoelde stokken 
geslagen; op d.eze gongs wordt o. a. het doods
bericht, titili, geslagen, dat een sterfgeval be
kend maakt. Kleincro gongs koeten kangka- 
nong; 4 stuks op een raam geplaatst vormen 
een gewoon instrument dezer Dajaks. Bij hot 
bespelen van de gandang mara, een trom, 
legt de speler het rechterbeen daaroverheen. 
De viool is Maleisch.

Andere instrumenten zijn de kanjapi, een 
tokkel-instrument met 2 snaren, do bamboo- 
citer, de saroenai, de garodé (klèdi) en de mond- 
trom (gariding of tahoentong).

DeBahau’s aan de midden- en boven-Mahakam 
maken muziek tot hunne uitspanning; bij gods
dienstige feesten hoort men haarniet; wel slaat mon 
op kohieren gongs om geesten op te roepen, maar 
muziek is dit geluid niet, evenmin als dat van 
de groote gongs, die soms een mooien klank 
hebben, en waarmede men seinen geeft, op groo- 
ten afstand. Tot één instrument worden de 
gongs niet bij elkander gevoegd. Voorts hoort 
men de orgeltonen van de klèdi, een instrument 
voormannen,en de door den zwakken luchtstroom 
zwakke klanken van de neusfluit. Fluitmuziek 
begeleidt nooit spelen of dansen; men speelt 
fluit, zoowel mannen als vrouwen, ter wille van 
de muziek; de fluiten keeten soelingen selingoet. 
Anders is ’t met de guitaar, sapè, de 2-snarige, 
die sems dwarsstrepen op den hals heeft ter 
plaatse waar de speler de vingers moet plaatsen 
ter verkorting der snaren; mannen en vrouwen 
tokkelen dit instrument, in het bijzonder bij gods
dienstige en profane dansen; de mond trom 
heet bij de Bahau’s tong. Fluiten met den mond 
alleen hoort men 'zelden, daar de angst, om zoo
doende geesten op te roepen, algemeen is; het 
zingen der priesters is bijna altijd reciteeren; 
ander gezang wordt zelden gehoord.

Voorts wordt nog van Oost-Borneo vermeld 
een viool, djimpai genaamd, een pagaai-vor- 
mig, uit één stuk hout gesneden instrument, 
van achteren open, met 2 snaren van dun ge
spleten rotan, die vastgemaakt zijn aan een 
zoogenaamd staartstuk, soms gesneden in do 
vorm van een klein knaagdier; ij ij deze viool 
behoort een strijkstok van één stuk boogvor
mig omgebogen, gespleten rotan, waarvan de 
uiteinden saamgebondon zijn; de neusfluit, 
door vrouwen bespeeld en de mond trom. Een 
tokkel instrument beslaat uit een plankje, 40 
c.M. lang, waarover in de lengte 9 snaren van 
gespleten rotan zijn gespannen, door middel 
van twee rolronde houten kammen aan do 
korte zijden.

Celkbks heeft eenige instrumenten, die ook 
van elders bekend zijn.

Van de slaginstrumenten de bonang, bij do 
heidenen van N.-Celcbes kolintang geheeton 
en de gambang, met houten of metalen toetsen, 
die bij de Makassaren wordt aangetroffen; 
voorts, medo bij hen en waarschijnlijk ook elders, 
de gong, de trom, ganrang, kegelvormig en met 
trekkoorden gespannen, voorzien van een draag-

orgelartigo Musik” voortbrengt is niet te ver
wonderen, daar het speeltuig feitelijk niets 
ders dan een draagbaar orgel is. De hoogte 
dor tonen is gemakkelijk te regelen door de 
lengte der pijpen, maar of dit geschiedt is niet 
bekend; wel vonden wij aangeteckend, dat bij 
een klèdi de hoogste en laagste toon een octaaf 
verschilden. Soms worden de pijpen met vederen 
en franje versierd.

De shêng der Chineezen is van gelijk sa
menstel, maar verschilt van de Borneoscho 
klèdi door het grooter aantal pijpen (17), hunno 
geringere lengte (40 tot 50 c.M.) en do fraaie 
afwerking van het geheelo instrument, dat 
glanzend gepolitoerd en van metalen bandjes 
voorzien is. De Chineesche shêng moet zeer 
oud zijn evenals do doorslaande tong, die in 
1S10 in Frankrijk werd ontdekt, nadat hij 
sedert onheuglijken tijd in China bekend was. 
De Chineezen beweren, dat de sliêng-speler 
zóó verzot wordt op deze muziek, dat hij van 
geen uitscheiden weet. De Japansche sho, een 
gelijksoortig speeltuig, heeft tot 2G pijpen, 
de Siamschc phan 14.

Somtijds samen met de klèdi wordt de mond- 
trom, genggong, bespeeld, hetzij die van aj>eng- 
liout, 25 c.M. lang of de geelkoperen, roediang; 
van deze worden eenige exemplaren bij elkan
der in een bamboe-koker bewaard. Afzonderlijk 
gebruikt men dit speeltuig, tegelijk speelgoed, 
o. a. voor een praktisch doel, om door zijn ge
luid apon te lokken.

Tot de instrumenten der Zee-Dajaks van 
Sërawak behooren gongs van messing; in ver
schillende grootte, yaarvan de tawak een sig- 
naal-gong is in oorlogstijd; een kleinere heet 
tjanang en een samenstel van gongs engkroe- 
mong; een verscheidenheid van trommen kent 
men ginds en zij zijn bespannen met apen - of met 
hertenhuid. De klèdi heet engkoerai en de mid
delste pijp is een open pijp of brommer (open 
or drone-pipe) waarvan de toon versterkt 
wordt door een losse kap van bamboe op het 
boveneind (elders een schedel van een rhino- 
cerosvogel of een slakkenhuis); een flageolet 
heet ensoeling, een censnarige viool sëroenai; 
een 4-snarige citer, waarvan de snaren van ge
spleten rotan over een houten doos gespannen 
zijn, engkratong; een guitaar met 2 snaren 
blikan. Men kent er liefdezangen, pëlandai, 
bootliederen en liederen als deel eener gods
dienstige plechtigheid; lange volzinnen worden 
dikwijls op een en denzelfden toon herhaald.

Het mënari en bergoling of den gongslag der 
Dajaksche gamelan is op West-Borneo zeer in 
zwang; en aardig om te hooren zijn de vele en 
verschillende wijzen, waarop vooral de meisjes 
pantoen’s zingen bij de muziek, hoewel do 
taal der Dajaks niet zoo zoetvloeiend is als het 
Maleisch. De versregels worden in koor herhaald 
op denzelfden wcemoedigen toon waarmede de 
voorzangster inzette. Het samenspel van deze 
gamëlan is zeer welluidend; daarbij werken 
tegelijk 6 kromong’s, 3 gong’s, 1 katawak en 2 
gëndang’s; de muzikanten, soms kleine jongens, 
kennen de muziek op hun duimpje en vallen, 
na een maat vooraf door den voorganger ge
speeld, alle tegelijk in. Onder de jonge meisjes 
der Kajan’s zijn er met welluidende stemmen.

de Dajak’s van Zuid-
Oost-Bomeo, hun gambalan (= gamëlan) bc- *
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band on met 2 kromme stokken bespeeld, 
do tamboerijn; van Z.-Oolobes zijn tamboerijns 
bokond in den vorm van een bodomloozo kom, 
van gebakken aarde, klankrijke instrumenten, 
waarvan de grootste een halven meter middel
lijn bereikt; ook in Azië, Afrika on Amerika komt 
dozo aardon tamboerijn hier en daar voor on 
daarenbovon is zij uit voorliistorischen tijd 
tot ons gekomen. Van Wadjo is een koperen 
bekken bekend, waarop door den geleider 
den jeugdigen zoon eens rijksgrooten word ge
slagen om de booze geesten van zijn bescher
meling verwijderd te houden; van deze soort 
muziekinstrumenten onderscheiden de Boeginee- 
zen: de kantjing, 2 kloine koperen bekkens; de 
tjoenga, een stuk ijzer met ijzeren kettinkjes, , 
en de paramatang, een stuk dikke bamboe/' 
De mondtrom, genggong, der Makassaren /is 
gemaakt van de pelcpah, middennerf van het 
arènpalmblad, ook wel van ijzer of van soewasa. 
Tot de blaasinstrumenten zijn te rekenen, van 
N.-Oelebes een fluit van 75 c.M. lengte mot een 
mooi, diep geluid, van Z.-Celebes een soeling 
met 2 groepen ieder van 3 gaten; een poewi- 
poewi of fluit met 6 gaten, en een tjikoenroe, 
een kinderfluitje eveneens met 6 gaten, gemaakt 
van een padi-stengel, waarvan het uiteinde 
trechtervormig omwonden is met het blad van 
do pandan katinting. Daarenboven heeft Cele- 
bes een dubbele fluit en een hobo met dubbele 
tong van een saamgevouwen blad.

* Van Sangi zijn groote trommen bekend, die 
hunne waarde ontleencn aan het voortreffelijke 
snijwerk op den houten wand.

Omtrent de muziek der Bare’e sprekende 
Toradja’s wordt vermeld, dat zij niet hoog staat 
en dat dit volk het niet ver gebracht heeft in 
de vervaardiging der instrumenten; zij zijn 
weinig in aantal en niet welluidend, met uit
zondering van de neusfluit en do mondtrom. 
Trommen gebruikt men alleen bij godsdienstige 
plechtigheden, zij begeleiden den dans en dienen 
om geesten on góden op te roepen. Vóór het 
groote dood en feest slaat men do karatoe-trom, 
een op den grond staande trom, om de afgestor
venen kennis te geven van het voornemen, on 
op het feest zelf, om de zielen der afgestorvenen 
in don tempel te roepen. Twoo trommen dio 
opgehangen gebruikt worden, zijn de ganda en 
«le tibocoo; buiten godsdienstige aangelegen
heden mag men zo niet gebruiken; vóór het op
treden van hot Nedorl. gezag was daarenboven 
hot gebruik geoorloofd wanneer bij onraad 
nood-signalon gegeven moesten worden. Als 
bespanning der trommen dienen «1e huiden van 
horton, geiten en gemsbuffels. Een trompet, 
tambolo, van oen bainboo-kokor gemaakt, 
dient om leven te maken bij den torugkeer van 
strijders; de schelptrompet, ntoean-ntoeangi, van 
oen tritonschelp gemaakt, bij onraad. De reoreo 
is oen slag-instrument, een eenigo malen gesple
ten bamboe waarmede men in de geopende hand 
klopt, en dat alleen na den rijstoogst mag 
gobruikt worden; men neemt hot instrument 
soms op lange tochten mede als tijdkorting (afb. 
12 bij Sachs). De lele’o is een fluitje van een 
rijststengel gemaakt, met een trechtorvormig 
oindo; do sanggona een neusfluit van dunne 
bamboe, aan éón uiteinde gesloten en aldaar 
voorzien van een stemspleet; dit gedeelte wordt 
in het neusgat gebracht; het openo eind heeft

eon kegclvormig opgerold pandan blad ais ge- 
luidstrcchtor; do neusfluit heeft drie gaten, 
wordt alleen door jongelingen bespeeld en 
brongt een klagelijk geluid voort. Met den mond 
blaast men do fluit lolowo goheeton; do met 
fraaio met gobrande figuren versierde Toradja- 
fluiten zijn oorspronkelijk door leerlingen der 
zending ingevoerd en door de Toradja’s nago- 
maakt. Do gesogeso is een viool mot een klank- 
doos van een kokosdop, met varkens- of buffel- 
blaas of geklopte boomschors bespannen; de 
haar is een rotankoord en ook do strijkstok 
heeft zulk eon koord; om het instrument te 
bespelen plaatst men het als een violoncel, 
bestrijkt de snaar met hars of speeksel om 
haar althans eenig geluid te doen geven (gese 
= wrijven, strijken). In hot Makassaarsch heet 
de viool kêsó-kêsó, de strijkstok pakêsó kêsó- 
kêsó, en daar pakêsó tevens schuren beteekent, 
laat zich denken welke geluiden deze viool te 
liooren geeft. De doende is een eensnarige harp 
met een halven klapperdop als klankdoos, die 
tegen des spelers buik gedrukt wordt (afb. 61 
bij Sachs). De citer van bamboe heet tandilo; 
bij een exemplaar van 40 c.M. lengte, met 3 
snaren, had de bamboe in ’t midden een paar 
driehoekige openingen. Ten laatste de mond
trom, dinggoë; door middel van dit kleine 
instrument kunnen, naar men beweert, jonge 
mannon en meisjes gesprekken voeren.

Muziek en dans worden op de feesten der 
Makassaren en Boogineezen nooit gemist; de 
fecstgenooten zelven nemen ijverig deel daaraan; 
voor Europcesche ooren klinkt het alles behalve 
licfolijk, dit „vervelend getingtang of oorver- 
doovend getrommel”. Over het gezang op Ce- 
lcbes hoort men do reizigors niet gunstig 
spreken. Door do Mohammedanen van Z.- 
Celcbcs wordt de geboortedag van Mohammed 
o. a. gevierd door het zingen van een lofzang 
ter eore van den gezant; het eerste gedeelte 
wordt zittende gezongen tot aan de Saraka, 
d. i. waar do woorden beginnen „do maan is 
over ons opgegaan”, dan gaat men staande 
voort, om na een rustpoos, met koffie en gebak, 
het slot van den lofzang te zingen. Het geheelc 
lichaam komt hierbij in beweging. Bij de Ma- 
kassaron en Boogineezen kent men zange
ressen, tevens danseressen, van beroep, do 
padjoge, vrouwen met wie iedere inlander tegen 
geringe botaling kan dansen. Do heidenen van do 
Minahasa zingen pantoon’s; voorts is bij hen 
m zwang een dans met zang, do maramba, 
waarbij 20 of meer personen in lango rijen 
achtor elkandor, zingende, in een kring rond- 
loopen; do zang is een beurtzang, do een zet 
hot lied in, en het koor antwoordt. In don regel 
is de strekking dezolfdo als die der pantocn’s.

Op het meer van Toiulano zingen do roeiers 
onder het varen oon ouderwetscli rooierslied.

De inboorlingen van Saleier staan, wat hun 
zin voor muziek betreft, gunstig bekend; hunne 
instrumenten komen in hoofdzaak met dio der 
Makassaren overeon, maar worden mot meer 
geestdrift bespeeld. Van oudsher hebben oen 
zekere bekendheid de zangen der pakarona’s, 
do huwbare dochters dor aanzienlijksten in 
don lande, welke van jongs af in zang on dans 
worden onderwezen.

Do oude bronzen pauken of ketoUrommon, dio 
op Saleier en elders in den Archipel gevonden
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klankstavon van bamboe. Andere instrumonton 
van dit orkest zijn de gangso met 4 metalen 
platen, evenals de gangso gantoeng; do groot
ste gëndêr heet djoeblah; de réjong is de 
Jav. bonang; al deze instrumenten zijn in do 
gam. gandroeng door 2 stel vertegenwoordigd; 
voorts werken nog mede do bekkens (kentjok), 
de lange trom (kendang) en de këmpoel, aan 
de Javaanscke gelijk. De Baliërs houden veel 
van de gamëlan-muziek en hun muzikaal ge
voel zou meer ontwikkeld zijn dan dat van do 
Javanen. Wil een vorst zich een nieuw in
strument aanscliaffcn, dan zendt hij een ver
trouwd en deskundig persoon naar Klocng- 
koeng of Semarang om toe te zien, dat het juiste 
metaalmengsel wordt gebruikt en om de zuiver
heid van toon te onderzoeken. Intusschen blijkt 
dit muzikaal gevoel der Baliërs niet uit het 
vermeld gevonden feit, dat op een klein erf 
drie verschillende gamëlan’s tegelijk bespeeld 
werden, hetgeen oorverscheurende geluiden 
voortbracht. Omtrent do intervallen van de 
Baliërs is met zekerheid niets bekend; een 
schijn van oorspronkelijkheid heeft hun toon
stelsel; inderdaad is het noch oorspronkelijk, 
noch eenvoudig, veeleer aan een vrij jonge en 
kunstmatige Javaansche formatie ontleend. 
Het salèndro, het oudere Javaansche stelsel, 
wordt op Bali niet gehoord; maar ook aan do 
7 tonen in het oktaaf van het later ingevoerde 
pélog blijven op Java dikwijls 2 tonen (en niet 
altijd dezelfde) ongebruikt, stellig omdat hot v 
volk door het hooren van salèndro aan slechts 
5 tonen gewoon was. De bouw der instrumenten 
is dezelfde als op Java; vooral van Semarang 
worden de gongs ingevoerd.

De angkloeng als een gewichtig deel van hot 
orkest vinden wij alleen opgenoemd in oudere 
berichten; zij vormt met de goepek (een kleine 
kendang) en de këmpoel, het orkest, dat do 
réjogs begeleidt, wanneer zij met hun bamboe- 
paard tusschen de beenen optrekken. Ook van 
den zang houden de Baliërs veel en do desa
bewoners heffen soms een licfklinkend drie- 
of vierstemmig koraalgezang aan. Ook op 
Bali zijn er vrouwen, die van zang on dans 
een beroep maken.

Op Lombok is een muziek-instrumont, wo- 
long, bekend, in den vorm van een kat; dit 
houten dier draagt 2 koperen bekkens op den 
rug en wordt door middel van een band den 
muzikant om den hals gehangen; hij slaat op 
de bekkens met twee andere, losse bekkens.

Van Flobes zijn bekend een soeling; een 
bamboe-citer, daar santo geheeten, 50 c.M. 
lang, van een halve, in de lengte midden door 
gosploten bamboe gemaakt, met 6 snaren, die 
door ondergeschoven steentjes gespannen wor
den (in Midden-Flores heet do bamboe-citer 
békoh foei); een trom van 33 c.M. hoogte, 
aan eeno zijdo met geitevel bespannen, door 
middel van trekkoorden en wiggen; op dezelfdo 
wijze zijn de trommen ingericht, die bijna 
manshoogte bereiken; een mond trom van bam
boe, een „echt nationaal” instrument, soms 
versierd met kralensnoeren, koperen plaatjes 
en haarbundels. Bepaaldelijk van den Ngada- 
stam in Midden-Flores worden vermeld do 
laba, zijnde een uitgoholdo arèn-stam van 2 
voet hoogte, staande op den grond, aan één 
kant bespannen met geitevel en bespeeld met

worden (zie KETELTROMMEN) on waarvan, 
volgens hot oudste Chineesche bericht, een dor 
hoofdfunctiën was het bijeenroepen der volken 
in tijden van krijg, worden thans voor dit doel 
niet 'moer gebruikt.

y .. > vVan do Kleine Soenda-oilanden komt het 
■ £ 'v ' eerst aan de beurt Bali. Vooraf ga een en

ander over het (reeds op bl. 819 genoemdo) 
j t .£ƒ door Brand os in IS93 ontdekt Javaansch noten- 

: | S) /-■* ^ schrift; bij onderzoek van kropaks, geschrif-
-/ ten op lontar-blad, in Balineesch-Javaansch

; , .schrift, is hem gebleken, dat do tekst
c• ƒ 'C- v oude minneliederen soms van hunne gënding

'r ' . - ,e. of zangwijze is vergezeld. De bundels, waarin
deze liederen voorkomen, bevatten stukken uit 
verschillende tijden in frequente en minder 
frequente gebruikte maten; en het is uitsluitend 
bij de ongewone maten, dat men door middel 
van notenschrift de lagoe, de melodie aan- 
geduid vindt. De toonteekens zijn onder do 
lettergrepen geplaatst, niet de bekende tech
nische namen baroe, goeloe, enz., maar do 
meer populaire: kleine dong, groote dong, deng, 
doeng, kleine dang, groote dang, ding, dus 7 
tonen, van welke de 2e en de 6o blijkbaar 
bijtonen van de le en de 5e en genaamd zijn 
als de klinkers, die men in ’t Javaansch dang, 
dëng, ding, enz. noemt. Men mag vermoeden, 
dat de hier gebruikte volgorde ook die is, waarin 
de noten elkander in de gamma opvolgen. Om 
die noten uit te drukken bezigt men de teekens 
waarmede in ’t Javaansche schrift de vokalen
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..Ki•:r worden weergegeven, niet zooals zij er uit

zien wanneer zij zelfstandig optreden, maar 
in hun sandangan-vorm, d. w. z. do teekens, 
die bij de medeklinkers geplaatst, dezen een 
of anderen klank geven. Daar waar overeen
komst in vorm door het verloopen van do 
oorspronkelijke gedaante onduidelijkheid kon 
doen ontstaan, is een ander teeken gekozen, 
dat verwisseling uitsluit. Behalve deze klank- 
teekens zijn, in verband met den tekst, eind- 
scheidteekens in de muziek gebruikt, die de 
rustpoozen aangeven. Het notenschrift is zeker 
niet volledig, maar het mag ook niet onder
schat worden. Vermoedelijk is het vervaardigd 
door lieden, die de maten of de melodieën nog 
goed kenden en bevreesd waren, dat zij zouden 
te loor gaan; het is natuurlijk en eenvoudig 
en geestig bedacht; do bedoeling bij het vast
leggen van de zangwijs door de noten onder 
de woorden te plaatsen, is geweest het geheu
gen te steunen — het onderricht van mond 
tot oor sprak vanzelf; do leerling bauwt den 
meester na, zooals in Azië met de opvatting 
van „studie” overeenkomt.

Op Bali vindon wij de gamölan terug en 
wel in 3 soorten, de gamölan soelingan, be
staande uit 5 of 6 vervaarlijk lange fluiten, 
van vier voet, die waarschijnlijk den naam geven 
aan deze gamölan, een kleine gong, die in de 
hand gehouden wordt, een groote, die in een 
raam hangt, en 2 trommen, aan beide zijden 
bespannen. De tweede gamölan, de volledige 
simar pëgoelingan, bezit rëbab, saron, gëndèr, 
bonang (bal. trompong), kötjèr (bal. tjentjeng), 
könong (bal. këmong), kötoek (bal. ködoek), 
g°ng» kendeng, këmpoel en gambang. De derde 
is de gamölan gandroeng, met do grantang 
als voornaamste instrument; deze is gelijk 

de Javaansche gambang kajoe, maar heeft

;
i!

■

i.t

1
bi
U i.
.

■

H

Ki
1il
'

K
i
',

j aan



.1>

J
MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMENTEN. 83:) !

2 stokken; kleiner, doch van gclijkon aard 
is do labatra, aan beido zijden bespannen mot 
geitonvel, die men aan een touw over don lin
kerschouder draagt on, al looponde, mot beido 
handen bespeelt; voorts groote en kleino gongs 
van brons, die men zich aanschaft bij don 
koopman.

Van denzelfden stam vindt men

rechterhand bespeeld en met de linker ge
dempt wordt; van een groote gong op het
zelfde eiland, niets dan dat zij saragi heet en 
van een fluit, dat zij soeling wordt genoemd.

Gezongen wordt op Ternate bij het bezoek 
van den resident aan den sultan door 8 tot 12 
sierlijk opgetooide vrouwen, die onder het uit- 
vooron van bewegingen, eenigszins met het 
tandak op Java overeenkomende, liederen ter 
eero der bezoekers zingen. Op het naburig eilar.d 
Makian wordt bij het bezoek van vreemde
lingen He légo uitgevoerd, in het Makiaansch 
tjawa, waaronder men verstaat het zangerig 
voordragen van toespelingen op gebeurtenis
sen, die van oogenblikkelijk belang zijn. De 
zang wordt begeleid door een paar tonen op 
een hobo-vormig instrument, iskilmai, en verder 
geven de slagen van gong en tifa de maat aan. 
Gaat de sultan van Ternate varen, dan verge
zelt hem zijn muziekkorps op eene andere 
prauw; tifa en gong klinken luid over het 
water en op de maat daarvan hanteeren do 
60 roeiers van de sultansprauw hunne pagaaien, 
zingende of schreeuwende om elkander tot 
krachtsinspanning aan te zetten; alles bijeen 
maakt een oorverdoovend geraas. Op de maat 
van de tifa is het ook, dat de heidensche be
volking van Ternate hare krijgsdansen uitvoert.

Zuidelijker vinden wij op Bocroe weder do 
bamboe-citer, hier tatabocan kawan, de uit 
bamboe nagebootste tataboean of Javaanscho 
bonang; het bamboelid is bijna 1 M. lang en 
van het volgende lid is een stuk er aan gelaten 
om het instrument met den linkervoet te kun
nen vasthouden, terwijl het op den rechter rust, 
Waardoor do speler beide handen vrij heeft; 
hij trommelt op den rechterknoop, om het 
geluid van de tifa na te bootsen en tokkelt de 
5 snaren mot de linkerhand; het geluid is zacht 
en klinkt liefelijk. Van dit eiland is voorts een 
viool bekend, die kenteckenen draagt een 
Europeesch instrument tot model gehad te 
hebben, de gebogen lijnen van den omtrek, do 
door oppervlakkige inkerving op het bovenblad 
nagebootsto /-gaten, en zoo voort. Een andere 
vihola: een vierkante doos met afgorondc hoe
ken, een half buikig naar voren gebogen, half 
rechte hals, 4 gaten in het bovenblad en 3 snaren 
van de koeskoes — meerdere bijzonderheden 
ontbreken. Bij het zingen van pantoen’s op 
Bocroe zingt nu de een dan de andere tifa-slagcr 
een vors voor, en de vrouwen herhalen het ge- 
zon
in één adem. Deze trommen, 40 cM. lang, zijn 
door hunne zwakke insnoering gemakkelijk 
onder don arm te dragen. Do liederen bij het 
dansen gezongon, hebben meestal betrekking 
op do goschiedonis des lands.

Op Ambon en do Ooliasers wordt de muziek 
wedor van beter gehalto; het orkest in zijn een
voudigste samenstelling bestaat uit een viool of 
harmonica, een trom en een triangel; do viool, 
meestal oensnarig, heeft tot klankdoos een mot 
leguaanliuid bespannen schildpad-rugschild of 
halve kalebas; do trom, die op andere tijden ook 
als signaal wordt geslagon, is van hout en eenigs
zins ingcregen, en wordt bespeeld met do blad- 
stelon van een sagopalm; deze drie man wordon 
als het wat lang duurt, on dat doet het meestal, 
afgelost door l iefhebbers; moet hot geluid ver
sterkt worden, dan bezet men do instrumenten

i
opgeteekend, 

dat zij fluiten maken „van hout of riet”, dio foi 
heoten en afzonderlijk bespeold worden.

De bewoners van Florcs worden als zeer muzi
kaal geroemd en in ’t bijzonder hun gezang 
gunstig beoordeeld; er bestaan vaste melodieën 
voor verschillende handelingen. De mannen 
roeien niet zonder pantoons te zingen, met 
soli en in koor gezongen refrein; er zijn fraaie 
stemmen onder, die bij goedo oefening iets 
werkelijk schoons zouden doen hooren en dio 
niet in vergelijking komen met de stemmen 
der Maleiers, Makassaren en Boegineezen; of 
hier eene morfologische afwijking aanwezig is, 
dio met de vermoedelijke verwantschap der be
woners van Elores met Oostelijker wonende eilan
ders verband houdt, moet nog uitgemaakt wordon.

Op Roti bespeelt men de pësandon, een 
guitaar met 10 of 12 koperen snaren langs 
een bamboe gespannen, die op een halfbolvor- 
mige klankdoos van het blad eener Borassua 
jlabelliformis rust; bij het bespelen wordt het 
instrument tusschen do knieën genomen. Ook 
de bamboe-citer kent men op Roti, welke daar 
sasanoeh-öh heet, on eveneens van een klank
doos van palmblad voorzien is. Mede op Timor 
wordt oen nagenoeg gelijkvormig speeltuig aan
getroffen, met 5 snaren, dat dakado heet; 
en een 70 c.M. lange fluit met een blaasgat 
halfweg do lengte en aan ieder eind een gat, 
dat door opening en sluiting verschillende to
nen voortbrengt. Een guitaar van Soemba, 
met 2 koperen snaren, wordt met den pinknagel 
bespeeld en bij deze muziek zingt men.

!
:
!
S

' L

■ ■

I

1
t

',

Van do eilanden, dio tusschen Celebes, Timor 
on Nieuw-Guinea liggen, blijft thans nog een 
en ander te zeggen. Op Halmahéra en .Ter
nate is een snaarinstrument inheemsch, dat 
afwijkt van de tot dusver beschrevone, do 
toetalo; het bestaat uit een lat van lënggoea- 
hout, 85 c.M. lang, waarover, door middel van 
een houten schroef, een dunne koperen snaar 
is gespannen, dio met een naald, in een rotan 
ringetje aan den voorvinger gehecht, wordt 
getokkeld, terwijl de linkerhand, door de snaar 
neer to drukken op do plaatsen, door inker
ving van de lat aangegeven, de tonen bepaalt. 
De lat steunt op de bolle zijde van een halvon 
klapperdop, dio Dij het bespelen van hot in
strument tegen do borst wordt gedrukt; des 
spelers borst dient dus als klankdoos. Een ge
lijksoortig speeltuig is aan den Kongo bekend, 
waar oen bamboe op den convexen kant van 
don hal ven kokosnoot is vastgemaakt en 6 
snaren, uit den bamboebast gelicht, bovon 
elkander over een centralen kam loopen.

Van een viool op Halmahéra weet men niets 
anders dan dat zij is samengesteld uit een hal- 

klupperdop, met een membraan bespan- 
eon hals van bamboe, en een enkele snaar; 
een trom, tifa, op Ternate, niets dan dat

,

met neusgeluid on bijna gesloten mond,no

,
von 
non, 
van
zij van sého- of lënggoea-hout is vervaardigd, 
met een (slangen-?) vel is bespannen, mot de
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bogoloiding, is aangrijpend on schrikverwekkend.
Op Saparoea on Noesalaut is do goombang in 

eore, het blaas-instrumont van bamboe, dat in do 
minderwaardige gamëlan do gong vervangt; 
men verecnigt een paar van deze instrumcnton 
mot eenigo fluiten, waarvan do verlangde toon- 
hoogto verkregen is door een afsluilendo prop, 
tot eon orkest, dat klanken voortbrengt, wier 
timbre het. meest aan orgeltonen doet denken. 
Op hotzelfdo eiland on op Hitoo wordt ook door 
do roeiers gezongen, waarbij de stuurman voor
zingt; hot zeer oude lied heet afkomstig van do 
Tcrnatanen, do vroegere boheerschers dozer 
eilanden. Het eiland Wètar heeft eon trom van 
bijzonderen vorm, overlangs doorgesneden een 
parallelogram vortoonendo en aan beide kanten 
bespannen; voorts een trom, titir, hoofdzakelijk 
bij do dansfeesten gebruikt on door 2 mannen 
met 4 stokken geslagen; en een andere trom, 
tobir, uitsluitend gebruikt door den medicijn
meester bij do bezwering en verdrijving van 
ziekten, bokaal vormig, voorzien van een draag
band en van een schelp om do bezwering te be
spoedigen. Ook op Wètar vindt men de bamboo- 
citer, ditmaal met 10 snaren, zoo dicht bij elkan
der, dat zij door een enkel ondergeschoven 
stukje hout aan iederen kant gespannen worden.

Op de Watoebéla-eilanden, bij Banda, wordt 
de muziek geweerd en feesten worden er zelden 
govierd, omdat bij het slaan op do tiwal, trom, 
en daldala, gong, naar het volksgeloof meent, do 
boozo geesten, die allerlei ziekten met zich voeren 
en van het eeno eiland naar het andere zweven, 
allicht het eiland zouden aandoen

dubbel of er worden aan toegevoegd een of meer 
gongs of kleinere bekkens, een fluit of een hobo. 
Bij deze muziek zingen de djodjaro’s, do on
gehuwde meisjes van de plaats, die onder opzicht 
van eone oudere vrouw, kapitan djodjaro, in do 
kunst van dansen en zingen onderricht ontvan
gen. Het aantal liederen is onbegrensd ; zij wor
den gezongen en gedanst tegolijk, niet afzonder
lijk, zijn bijna nooit langer dan 6 tot 8 maten, 
maar deze herhaalt men, uren lang; men rekt 
de laatste lettergreep van het slotwoord en 
keert langs een eenvoudigen overgang tot het 
begin terug. Er wordt zuiver gezongen, maar 
het duurt te lang en het gefiedel, getrommel en 
geklingel, dat den zang begeleidt is onuitstaan
baar. Of de melodieën van inkeemseken oor
sprong zijn, heeft men betwijfeld; indien men 
weet dat Valentijn reeds de manier van zingen 
en de habitus der zangers beschreef juist zooals 
deze thans nog is,- valt er veel te zeggen voor 
de moening, dat de melodieën mede zeer oud 
zullen zijn. De liedjes van Ambon en de Oelia- 
sers, waarvan er een aantal in ons notenschrift 
werden overgebracht, zijn over ’t algemeen een
voudige deuntjes van zeer simpel maaksel, en
kele hebben eenc aardige melodie. Veel meer is 
er niet van te zeggen, zooals ze tot ons kwamen 
in hunnen meest eenvoudigen vorm (met hier 
en daar een fout in de maatverdeeling) zonder 
eenige aanwijzing omtrent de voordracht en 
omtrent den aard van den nadruk op sommige 
noten, die zulk een buiten-Europeeschen indruk 
heet te maken. Zeker zullen de liedjes, versierd 
door klankfiguren en een verschillenden nadruk, 
aardig gezongen in het Ambonsch-Maleisch door 
aardige Ambonsche meisjes, begeleid door do 
zonderlinge geluiden van een vreemdsoortig sa
mengesteld orkest, veFgezeld van danspassen 
en aangehoord in een lustig gestemde omgeving, 
een heel anderen indruk maken dan men er van 
krijgt door de melodie na te tokkelen opeen piano.

Ook bij het varen maken deze eilanders mu
ziek; in een orembaai, die door 16 tot 20 man 
geroeid wordt, zitten boven op do voor den 
reiziger bestemde hut 2 of 3 man, met trom en 
gong, waarmede zij het gezang der roeiers bege
leiden, dag en nacht. Maar ook wanneer de 
prauw geen reizigers vervoert, zingen do roeiers, 
ook wel onder begeleiding van een gong, rëbana 
en fluit, die niets dan een toon en zijn kleine 
terts kan voortbrengen, voortdurend en in 
steeds sneller tempo.

De Vlaamsche musicus Emie! Hullebroek heeft, 
gedurende zijn reis door den Archipel in 1915/10, 
een 100-tal inlandscho liedjes opgeteekend, en 
ongeveer 20 daarvan, met piano-begeleiding, 
voorgedragen in Nederland (zie Ned. dagbladen 
kalf Dec. 1917—half Jan. * J 8). Hij vond, dat men 
in de Molukken beter zingt dan elders, en dat de 
liederen forscher, m.elodieuser en typischer zijn; 
de verbastering is er geringer dan op de Westelijke 
eilanden.

Krijgszangen worden op Geram door de Pata- 
siwa van Eti en Sapoelówa aan geheven vóór zij 
ten strijde trekken of wanneer zij terugkomen 
van de schedeljacht. Dit gezang wordt begeleid 
door het blazen op een stuk bamboe of op den 
tritonhoorn; het eerste heet hoeë tahoeri, hot 
tweede metehoetooi. Do Cerammer weet op deze 
instrumenten kort afgebroken, zware tonen 
voort te brengen en het gezang, samen met de

waar men
zooveel leven maakt; door zich stil en rustig te 
houden trekt men hunne aandacht niet. Do
geesten, die hier zouden worden aangetrokken, 
moeten elders worden verjaagd door muziek. 
Alleen bij hot dekken van nieuwe woningen of bij 
huwelijken van aanzienlijken is het geoorloofd 
zich met zang en dans te vermaken.

In dit gedeelte van den Archipel is het oen 
zeer gewoon gebruik den reiziger, die in een 
prauw geroeid wordt, tot het onderwerp van ’t 
gezang te maken en hem tot milddadigheid aan 
te sporen door dwing-liedjes als: „Do heer hooft 
veel arak on zal ons daarvan geven” of „Do lieer 
heeft veel tabak, enz.” Het is niet doenlijk af
zonderlijk te vermelden op welke eilanden bij 
bepaaldelijk daarbij genoemde gelegenheden, 
soms onder begeleiding van instrumenten, 
zongen wordt. Daar zijn ar, zooals Lóti, Moa 
Alor, welker bewoners, om zoo te zeggen, niets 
doen zonder zingen. Hier en daar zingt men bij 
eene genezing, bij geboorte, huwelijk en sterf
geval, bij het dekken van huizen of bij het be
trekken van een nieuwe woning; elders bij het 
te water laten van oen prauw, bij hot vertrek 
eoner prauw, in do prauw gedurende het varen, 
aan don wal na liet vertrok der prauw om den 
opvarenden wind te bezorgen; bij den dans, bij 
het planten van 
van houtwerk voor den huishouw en bij vele 
gelegenheden meer.

Nintrw-GuJNEA. Als bijzonderheid vinden we 
vermeld, dat gedurende den dans, die bij het 
rosei- of doodenfeest te Windèsi (Gcolv.-baai) 
behoort, geen muziek wordt gemaakt. Aan do 
MambÖramo zou liet muzikaal gevoel dor bewo
ners „ausserordentlich” ontwikkeld zijn. Op do 
eilanden en den vasten wal beoosten kaap

ge
en

padi of djagoeng; het sloepen
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ü’Urvillo bestaan de feestelijkheden in het voor
dragen van zangen en liedjes onder afroepen 
van do namen der dappere voorvaderen. Do 
krijgsdans en een gehuppelde rondedans zijn 
de twee onderscheiden soorten. Bij do van 
Tidorcezen afgeziono spiegelgevechten komen 
behalve trommen nog te pas röbab, gong en 
rëbana; do grootere trommon, cylindrisch, 
zandlooper-, beker-, vijzel-, of vaasvormig, zijn 
mot goito- of hertovel, de kleincro met leguaan- 
huid bespannen; de kleinere trommon wordon 
bij den rondedans onder den arm gedragen. Ook 
in do prauwen gedurende hot varen wordt do 
trom geslagen. Do signaal-trom (kadoeaar) in 
den „tempel” te Tobadi wordt ook bij gods
dienstige plechtigheden gebruikt, is aan beide 
kanten open on heeft een overlangsche spleet; 
van een andere trom, aan één kant bespannen, 
wordt het hout uitgehold door branden; men 
gebruikt haar alleen in genoemd gebouw on 
zij wordt voor vrouwen en kinderen verborgen 
gehouden; kleine handtromraen van bamboo 
gebruikt men soms tevens als tabaks-kokers; 
wratten van was, op het tympanum vastgehecht, 
zouden hun toon kunnen verbeteren. Een 
kleine trom houdt men bij het gebruik onder 
den arm, een grootere hangt men aan een koord 
over den linkerschouder of men houdt haar 
horizontaal vast aan een handvat.

Wat de fluiten betreft — panfluit on nousfluit 
ontbreken in het Oostelijk deel van de Noord
kust; er zijn 2 soorten van lange bamboe-fluiten, 
beide aan één kant dicht door de bamboe-knoop, 
beide „heilig” en verborgen gehouden voor vrou
wen en kinderen, die wel het geluid mogen hooren. 
Do eerste soort, overeenkomende met een gedekte 
orgelpijp, wordt geblazen in het open gedeelte, 
de bamboc-wand heeft daar een uit-stekend 
gedeelte; de grondtoon heeft een golflengte van 
4 x de fluitlengte; deze golflengte gedeeld in 
de snelheid van het geluid (350 M.) geeft het 
getal trillingen van den grondtoon. Bijtonen, 
harmonische tonen, kunnen te voorschijn ge
bracht worden door hard blazen; soms wordt 
o zóó hard geblazen, dat een tweede of derdo 
harmonische toon gehoord wordt, maar zulk 
blazen eisclit veel oefening; „urn ihnen die 
schrillen Töno zu entlocken, gehort nicht allein 
Cleschicklichkoit, sondern auch ein gewaltigcr 
Aufwand von Lungenkraft Niemandcn unteruns 
is! est. jemals gegliiekt auch nur einen Laut aus 
ihnen hcrauszubokonimen” (Wichmann). Do 
inademing geschiedt door den neus. De tweede 
soort fluiten heeft bij hot gesloten einde een 
laterale opening; zij gelijkt dus op een opon 
orgelpijp, do lengte is gelijk aan */a golflengte 
van den grondtoon; deze soort is te wijd om 
harmonische tonen voort te brengen, maar zij 
is gemakkelijker aan te blazen, ook door jongens. 
Bij hot spelen zet men de fluiton mot het geslo
ten einde op den grond en ieder dor mannen 
beijvert zich om het meeste geluid voort to 
brengen. Voor schclptrompetten wordt zoowel 
do Cassis als de Triton gebruikt. Aan het Söntani- 
jncer dient de mondtrom alleen tot vermaak 
van hem, dio haar bespeelt; men neemt hot 
instrument tusschon de tanden, en do mond
holte dient als klankdoos. In do buurt van Tobadi 
heeft iedere dans zijn eigen zang-begclciding 
on men zegt, dat deze zangtaal, zoowel rond do 
Humboklt-baai als in het district Seko, een

oude taal is, dio niet meer gesproken en onvol
doende vorstaan wordt. Op Misooi zijn de tifa, 
gong en rambana in gebruik; men zingt er op 2 
molodiecn, lampali en maina gehecten en op 
deze wordt meestal geïmproviseerd. Er zijn ook 
door allen gekendo teksten, wier juiste betcokenis 
echtor moeilijk is aan to geven.

Van Zuid-Nieuw Guinea zijn bekend trommen, 
waarbij zandloopervormige met fraai gesneden 
handvat, de signaalroepers van bamboe en van 
hout, de mondtrom, de panfluit met 4 kokertjes 
van bamboo. De zang van do Papoea’s dezer kus
ten vinden wij beschreven als weinig-tonig; de
zelfde melodie wordt in het oneindige herhaald; 
bij een dans- en zangfeest is de uitvoeringhoofdza- 
kclijk de taak der mannen. Te Morajam bij Më- 
raukë duurde de rondgang met gezang dersoemb- 
anim (ouderen) van zonsonder- tot zonsopgang.
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MUZIEKSTUK. Zie MUZIEK- EN MUZIEK

INSTRUMENTEN.
MIJER (Mr. PIETER). Geb. 3 Juni J8J2 to 

Batavia uit het huwelijk van P. Mijer en E. G. 
Meijer, vertrok hij reeds op achtjarigen leeftijd 
naar Nederland en werd in 1828 ingeschreven 
als student te Leiden, waar bij 11 Oct. 1832 tot 
doctor in de beide rechten promoveerde. Het 
volgende jaar vertrok hij naar Indië, waar hij 
aanvankelijk de rechtspraktijk uitoefende; na
dat hij echter 6 Nov. 1834 het radicaal van In
disch ambtenaar verkregen had, trad hij in 
’s lands dienst, aanvankelijk 21 Febr. 1835 als 
referendaris ter algemcene secretarie. Spoedig 
ging hij echter bij de rechterlijke macht over en 
werd 16 Juli 1837 griffier van hot Hoog Ge
rechtshof en Hoog Mil. Gerechtshof, 3 Juli 1838 
waarnemend raadsheer in het Hoog Gerechtshof
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on 25 Dcc. 1838 raadsheer, 20 Nov. 1845 waar
nemend procureur-generaal en advokaat fiskaal, 
en 24 Sept. 1846 vice-president van het Hof; 
in welke betrekking hij 3 Maart 1848 herbe
noemd werd om haar 9 Sept. 1849 voor die van 
procureur-generaal, tevens advokaat fiskaal te 
verwisselen. Mr. Mijer, die tijdens de uitoefening 
zijner rechterlijke functicn nog verscheidene 
bijbetrekkingen bekleedde (o. a. lid, tevens 
secretaris der commissie tot voorbereiding van do 
invoering der nieuwe wetgeving, Oct. 1837, lid 
der directie van het Mil. weduwen- en weezen- 
foods, Maart 1841, lid, Nov. 1844 en sedert Sept. 
1851 voorzitter van het college van bestuur van 
de prot. kerk in N. Indië, lid der commissie be
last met de vervaardiging van een ontwerp 
wetboek van strafrecht voor Europeanen en m. 
h. gelijk gestelden, Juni 1848) werd 9 Oct. 1851 
aangesteld tot lid van den Raad van N. Indië; in
1855 vertrok hij met verlof naar Nederland en 
werd daar 21 Nov. 1855 met ingang van uit. Jan.
1856 tot Minister van Koloniën benoemd. Uit 
die betrekking werd hij 12 Maart 1858 op zijn 
verzoek eervol ontslagen; van Sept. 1860 tot 
Mei 1866 was hij lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal en werd, na het aftreden van 
het Ministerie Fransen v. d. Putte, 30 Mei 1866 
tot Minister van Koloniën benoemd. Zijne spoe
dig daarop gevolgde aanstelling (18 Sept. 1866) 
tot Gouv.-Generaal gaf den beer Keuchenius 
aanleiding tot het indienen eener motie om die 
daad van de Rcgeering aftekeuren, welker aan
neming gevolgd werd door de ontbinding der 
Tweede Kamer (Zie KEUCHENIUS). Nadat 
Mijer in Dec. 1866 te Batavia was aangekomen, 
aanvaardde hij het bewind 28 Dec. van dat jaar; 
hij legde den 1 Jan. 1872 het bestuur neder, 
nadat hij 21 April 1871 op verzoek eervol was 
ontslagen. In Nederland teruggekeerd vestigde 
hij zich te Utrecht, later te Scheveilingen, waar 
hij 6 Febr. 1881 overleed.

Van de hand van Mr. Mijer verscheen een 
aantal geschriften, waaronder zeer belangrijke, 
hoofdzakelijk betreffende de geschiedenis van N. 
Indië. Wij noemen Bijdragen t. d. geschiedenis 
dor codificatie in N.-Indië (T. v. N.-Indië II dl. 
J. 1839. Ncdorl. Jaarboeken v. rechtsgel. en wet- 
gev. 111 1841. bl. 36, 428). Geschiedenis der N.- 
O.-T. bezittingen onderdo Franschc heerschappij 
(T. v. N.-Indië II. dl. 2. bl. 145). Biographieën 
van de 5 eerste Gouv*.-Generaal van N.-Indië 
(T. v. N.-Indië V. VI. VII.) en van Mr. P. G. v. 
Overstraten (Ibid. III. dl. 1. bl. 204). Kronyk 
van N.-Indië van 1816—1826 (T. v. N.-Indië 
III. dl. 2. IV. dl. 1. VI. dl. 2. VII. dl. 2. 3.) Ver
zameling van instructies, ordonnanciën en rogle- 
menten v. d. rcgeering van N.-Indië Bat. 1848. 
Jean Ohrótion Baud geschetst. Utr. 1878. Zie 
verder v. Rhedo v. d. Kloot. De Gouv8.-Generaal

fing van de rechtsmacht der residenten op Java 
en daarmede een begin gemaakt; het ambtelijk 
landbezit dor inl. hoofden word opgeheven en de 
diensten, hun verschuldigd, beperkt. Het lager 
onderwijs voor Europeanen werd georganiseerd 
en de grondslagen voor het inl. onderwijs werden 
vastgesteld. Met den aanleg der spoorweg Bata- 
via-Buitcnzorg werd aangevangen; een gedeelte 
van den spoorweg Semarang-Vorstenlanden 
werd geopend, Java telegraphiscb met Europa 
en Australië verbonden en de stoomvaart-maat- 
schappij „Nederland” opgericht. Eindelijk mo
gen nog worden vermeld de afschaffing van de 
pacht der pandjeshuizen en de vaststelling der 
grondslagen, waarop de ontginning van aardolie- 
bronnen op Java en Madoera kan worden toe
gestaan.

Zie S. v. Deventer. Levensbericht van Mr. P. 
Mijer in Levensberichten Maatsch. d. Ned. 
Letterkunde. 1884, bl. 71.

MYGALE. Vogelspin, fam. der Aardspinnen, 
Territelariae. Zeer groote behaarde spinnen met 
2 paar boeklongen (Tetrapneumones) aan de on
derzijde van het achterlijf. Leven in aardholen, 
die zij met spinsel bekleeden, maar maken geen 
netten. Zie SPINNEN.

MYLABRIS. Geslacht van kevers, waartoe de 
Andol-andol (jav.) (M. cicliorii Fabr. en M. pha- 
lerata Maisch) behooren, die in Indië de z.g. 
Spaansche vliegen als blaartrekkend middel in 
de apotheek kunnen vervangen, en sterker van 
werking dan deze zijn. Cantharidine-gehalte 
0,8-1,1%.

MIJNBOUW; MIJNONTGINNING. A. Ge
schiedenis van den Europeeschen mijnbouw. 
1. Toestand vóór 1850. Het is bekend, dat 
reeds vóór de vestiging der Nederlanders in 
Indië door de bevolking op verschillende plaat
sen mijnontginning, zij het ook op primitieve 
wijze, werd gedreven. De dagzoomen der goud- 
houdende gangen in Benkoelcn werden bewerkt 
in een tijdvak, dat zeer ver achter ons ligt 
(Hindoo-rijken) en het feit, dat zulke „out- 
crops” dikwijls rijk zijn aan vrij goud, dat 
daaruit gemakkelijk te winnen is (wat in casu 
ook werkelijk hot geval was), benevens de blijk
baar bestaande gemeenschap van Sumatra (en 
Java) met de staten in Voor- en Achter-Indië, 
zijn (lc oorzaken geweest, dat in enkele Hindoe- 
gesclirifton verhalen voorkomen van den fabel- 
achtigen goudrijkdom van „Suwama-dwipa en 
Jawa-dwipa” (zie o.a. Kern in Bijdr. t.d. TJL.._cn. 
V. kunde Hle reeks, IV (1869), 644 en IVe reeks, 
X (1885), 126; P. A. v. d. Lith in Mcrveilles do 
ÏTndó, 246 en in do Actes du 8e Congres int. des 
Oriontalistes & Stockholm et Ohristiania 1892— 
1893; ook F. Fokkcns, Goud- en Zilvermijnen op 
Java, 1886). Voor zoover Java betreft moeten 
dio verhalen tot het rijk dor legenden worden 
verwezen; het is absoluut zeker, dat in histori- 
sclien tijd op dit eiland geon edel metaal gewon
nen is, behalvo dan wellicht in zeer kleine hoe
veelheden door vcrwasschen van rivierzand. Ook 
in Noord-Celcbos word in later tijd een aantal 
oudo inlandscho mijnwerken op goudertsen aan- 
getroffon on niot onmogelijk is het, dat er nog 
meer bekend zullen worden.

Ofschoon wel aan te nemon is, dat in vele 
govallcn die plaatsen ook voor een tegonwoordigo 
europcescho ontginning voldoende rijk’ zullen 
zijn goweost, is aan den andoron kant het bloote
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enz. IJ. 211.
Tijdens het bestuur van den Gouv.-Goncraal 

Mijer word de rust in de Z. en O. afd. van Bornco 
hersteld, hadden expedities tegen Mandar (Cc- 
lehes) op Bali (RoeJèlèng) en op SibÖroet (Mcnta- 
wei-eilanden) plaats, trad do reorganisatie 
de dop. van algemeen bestuur on van het bin
nen 1. bestuur op Java in werking en werd eono 
nieuwe organisatie van het bestuur in de Pro- 
anger-regentschappen ingevoerd. Do agrari
sche wet en de suikerwet werden afgokondigd; 
in beginsel word besloten tot geleidelijke ophof-

van
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2. Toestand van 1850—1873. Dit IC.B. 
slechts een onbeholpen en aarzelend o poging

het particuliere initiatief aan te moedigen, en 
het resultaat beantwoordde daardoor ook niet 
aan de verwachtingen. De uitzending van gou- 
vernemcnts-mijningcnicurs (de eerste in 1850) 
had echter ten gevolge, dat een aantal reeds 
bekende vindplaatsen van dolfstoffen nauw
keurig werd nagegaan. Do Regecring vestigde in 
het bijzonder het oog op steenkolen, en behalve 
de Pcngaron-onlginning werd ook to Pëlarang in 
Koetei in 1860 een kolenontginning geopend, 
terwijl in Zuidoost-Borneo de kolenconcessie 
Banjoe Irang werd verleend (1853), die slechts 
enkele jaren in bewerking was. Voor meerdere 
bijzonderheden zie bij KOLEN.

De voornaamste concessie, welke tijdens de 
werking van bovengenoemd Kon. Besluit van 
1850 (doch niet krachtens dit besluit) werd uitge
geven, is die, welke bij de Wet in 1852 verleend 
werd aan Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden 
en V.G. Baron van Tuyll van Serooskorkon tot 
het ontginnen van delfstoffen en het in cultuur 
brengen van onbebouwde gronden op het eiland 
Biiliton,die in 1800 op de„Billiton Maatschappij 
werd overgedragen ; zij is een der weinige particu
liere mijnontginningen in Ned.-Indië geweest, 
die tot grooten bloei is gekomen en produceerde 
in de 50 jaren van haar bestaan circa 3V2 mill. 
pikols tin (zie verder onder TIN).

Korten tijd daarna werden ook de Karimon- 
cilanden in concessie voor tinwinning gegeven, 
doch hier werd de exploitatie reeds spoedig 
gestaakt (zie bij TIN).

In het algemeen echter was het kapitaal 
huiverig om zich te wagen aan mijnontginning in 
Indië. Wel werden verscheidene concessies aan- 
gevraagd (zie 0. de Groot, Overzicht van do 
voornaamste proeven omtrent mijnontginning, 
in Nat. Tijdschr. v.N. I. XXVI en XXVIII), doch 
aan den eisch in het Kon. Besluit gesteld, dat 
men moest aantoonen over de noodige middelen 
te beschikken, kon zelden worden voldaan 
zoo bleef de verleening der concessies achterwege. 
De schuld voor die terughoudendheid van het 
kapitaal werd door velen geweten aan de ge
brekkige administratieve voorschriften 
had dan ook veel verwachting van de nieuwe 
regeling, die bij Kon. Besluit van 2 September 
1873 no. 13 tot stand kwam.

3. Toestand van 1873 tot 1900. Inderdaad 
is onder deze regeling, ofschoon nog verschillende 
gebreken haar aankleefden, 
mijnbouwindustrie in Indië tot stand gek 
zij het dan ook, dat die bloei zeer eenzijdig moet 
worden genoemd en zoo goed als uitsluitend do 
petroleum winning betreft. Wij zullen in het. ge
noemde tijdvak drie periodes elk van 9 jaren 
onderscheiden.

De 4 gedurende de eerste 9 jaren, van J874- 
1882, verleende concessies konden nog niet bogen 
op veel succes. Zij betroffen bruinkolen in Palem- 
bang (verleend 1874, ingetrokken 1884), tin in 
.Siak (verleend 1875, ingetrokken 1885), dia 
ten, goud en platina in Zuid-Borneo (verleend 
1881, ingetrokken 1004) en „alle delfstoffen” 

jan (verleend 188J, nog niet 
ingetrokken). Wel werden wat exploratie werk
zaamheden verricht, doch tot een ontginning 
brachten zij het geen van alle.

De volgende 0 jaren, van 1883—189J, ver-

feit, dat ergens door de inlanders gewerkt is, 
daarvoor nog geen bewijs; de eischen, die men 
toen stelde, waren geheel andcro dan thans.

Ook liet uitwasschen van het stroomgoud 
schijnt reeds vroeg in zwang te zijn geweest, 
doch dit geschiedde meestal slechts op kleine 
schaal. Alleen op Bornco werden uitgestrekte 
terreinen in bewerking genomen en van algc- 

bekendheid in dit opzicht zijn de chi- 
necsche gezelschappen of kongsi’s, die in Wesfc- 
Borneo gcruimen tijd een zoo overwegende rol 
hebben gespeeld, sedert zij zich omstreeks het 
midden der ISe eeuw aldaar vestigden (zie 
verder bij GOUD). Ook in sommige streken van 
Noord-Oclcbes, o.a. in Bolang Mongondou, werd 
het. goudwasschcn door een vrij groot aantal per
sonen als een industrie beoefend.

Behalve hot goud werden in Borneo ook de 
diamanten uitgewasschcn, die zoowel in liet Z.O. 
(Martapoera) als in het W. (Landak) voorkomen; 
reeds door de Portugeezcn werden deze opge
kocht.

Van andere delfstoffen is vooral tinstcen 
te noemen, waarvan het bestaan en ook de ver
smelting reeds eeuwen geleden bekend waren, 
voornamelijk op Banka, doch ook op andere ei
landen behoorendc tot de Riouw-Lingga-groep. 
Dat hierbij soms werkelijk mijnbouw plaats had, 
bleek op Singkèp, toen de latere ouropeesche 
ontginners tot de ervaring kwamen, dat rijke 
afzettingen door een geheel stelsel van putjes en 
galerijen was uil gewerkt, zonder dat er aan do 
oppervlakte veel van te bespeuren was geweest.

Als europecschc ontginner fungeert in dien 
tijd alleen de V.O.C., die herhaaldelijk pogingen 
aan wendde om ook uit den dclfstoffelijkon rijk
dom der eilanden voordeel te trekken. In 1670

was:. om

meene
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heropende de Compagnie de oude Salida-groeve 
in de Padangsehc Bencdenlanden; in 1722 werd 
aan den berg Parang (Krawang), in 1726 in de 
buurt van Makasscr een mijn geopend ; geen dier 
goud- en zilverontginningen bracht echter 
winst (zie verder bij ZILVER). Meer succes had 
de Compagnie met haar contracten betreffende 
de levering van tin met den Sultan van Palem- 
bang (zie bij TIN); ook bracht de handel in op 
Borneo

. •
on

goud en diamanten haargewonnen 
aanzienlijke voordeelen.

De onrustige jaren in het laatst der 18e en het 
begin der 19e eeuw waren natuurlijk niet be
vorderlijk voor den mijnbouw en zelfs na de be
vestiging van het nederlandsch gezag in Indië 
was, bij de toen heerschende begrippen over 
koloniale staatkunde, voor particulieren mijn
bouw nauwelijks plaats, zoodat pogingen van die 
zijde eer tegengewerkt dan ondersteund werden 
en exploraties zoo goed als uitsluitend door het 
Gouvernement geschiedden. In 184G werd de 
eerste fiscale kolenmijn, de Hoop, in Zuidoost- 
Borneo aangevangen, doch reeds in 1849 ver
vangen door de mijn Oranjc-Nassau te Pëngaron 
(zie bij KOLEN). Toch vestigde zich van liever
lede de overtuiging dat, ofschoon aan het Gou
vernement het recht moest blijven voorbehouden 
zelf mijnontginning ter hand te nemen, de hulp 
van het particuliere kapitaal noodig was om een 

intensieve ontwikkeling van den mijnbouw 
te verkrijgen. Deze overtuiging werd belichaamd 
in het K.B. van 24 October 1850 no. 45, regelende 
de ontginning van delfstcffen-bevattende gron
den in Ned. Indië (zie bij MIJNWETGEVING).

on men
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ome»,

man

meer in het rijk van Batj
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toonden reeds cenigo verbetering. Do in 1883 
aan A.J. Zylker vorlcondo potroloumconccssio 
Telaga Said (Langkat, Oost-Sumatra) werd mot 
rogccringshulp geëxploreerd, gewogen/on zwaar 
genoeg bovonden, waarna zij do aanleiding tot 
do oprichting en het stamterrein word van do 
Koninklijke Maatschappij tot exploitatie van 
potroloumbronnon in Ned.-ïndic, gewoonlijk 
kortweg „do Koninklijke” genoemd (de Engel- 
schen sproken van „the Royal-Dutch”). De ont
ginning werd in 1892 aangevangen en een grooto 
raffinaderij opgericht, en hoewel do maximum- 
productio reeds spoedig, in 1898, met ruim 
400.000 K.L. bereikt was en do vette jaren der 
concessie dus reeds lang voorbij zijn, is zij tot op 
heden productief en leverde in totaal minstens 
1$ millioen KL. ruwe olie op.

Minder gelukkig, in financieel opzicht, was do 
eerste ernstige steenkolenconccssie na Banjoe 
Irang, op een circa 40.000 H.A. groot terrein aan 
beide oevers van den benedenloop der Mahakam- 
rivicr in Koetei (Oost-Borneo) verleend in 1886 
en later op do tegenwoordige Oost-Borneo Mij. 
overgedragen. Ofschoon eveneens nog altijd in 
productie, is het der Mij. nog niet gelukt met 
haar kolenontginning winst to behalen en bepaalt 
zij er zich de laatste jaren toe de bewerking van 
eenige gedeelten van haar terrein in onderhuur te 
doen plaats hebben. Er werden niet veel meer 
dan 300.000 ton kolen in het geheel gepro
duceerd.

Een andere steenkolenconccssie, Tanisari, op 
een terrein bij Soekaboemi op Java, werd even
eens in 1886 verleend, doch 1893 weer ingetrok
ken zonder dat zij in exploitatie was gekomen. 
Dit laatste was ook het geval met do kolencon
cessie Oranje-Nassau (1888—1893) in Zuid- 
Bornoo, met de idem Sedan in Rembang 
(1890—1907), met de idem Kota Baroo op 
Poelau Laut (1890—1902).

Was een vroegere tinconcessie in Siak op niets 
uitgcloopen (zie boven), in 1887 werd door de 
bemiddeling van den oud-resident van Sumatra’s 
Oostkust J. Faes aan den bekenden tin-groot- 
handelaar I. O. Freiwald door het zelfbestuur van 
dat rijk een concessie verleend voor de winning 
van tin in de landschappen Tapoeng Kanan en 
Kiri. Bij do exploratie bleek echter al ras, dat 
de tinrijkdom aldaar zeer ovordreven was voor
gast rld, on do werkzaamheden werden reeds in 
1891 ,t opgezet. Boter verging hot der maatschap
pij, die in J 887 het eiland Singkcp voor de win
ning van tin in concessie verkreeg; zij kon van 
1895 af vrij geregeld dividend uitkeeron, of
schoon zij met veel moeilijkheden to kampen luid 
en de rijkste plekken van het eiland reeds voor 
een niet gering deel door do inlanders bleken to 
zijn uil,gewerkt (zie boven), zoodat tot lieden 
slechts ongeveer 200.000 pikols tin werden go- 
prod ucccrd.

In 1889 werd de eerste potroleumconcessie 
op Java verleend, Djabakota in de residentió 
Hoera ba ja die, daar de productie tevens in dat 
jaar aan ving, ook hef eerste productieve olio- 
torrein in Indiö werd. Aan do Dordtsche Potro- 

haar eersten directeur

Ook Djabakota, ofschoon nooit een bijzonder rijk 
torrein, is tot op heden in productie.

In 1891 werd in Borneo, in het rijk Kootei 
aan de Oostkust, do eersto petroloumconcessie, 
Louise, verleend aan J. H. Menten, die ze eenigo 
jaren later overdroeg aan de Ncdcrl. Industrio- 
Handelmaatschappij te Amsterdam, waarvan do

de engelsche 
Shell Transport & Trading Cy, de latere deelgo- 
nooto in do thans wereldberoemde Koninklijke- 
Shell-groep. Dit terrein zou het rijkste van Indië 
blijken te zijn en produceerde sedert 1900 circa 
7£ millioen K.L. ruwe olie. Een tweede con
cessie in Koetei, Mathilde, aan de Balik Papan 
baai, aan donzelfden verleend, leverde daaren
tegen slechts weinig olie; op dit terrein werd 
echter de raffinaderij gebouwd, die in latere 
jaren tot de grootsto van Ned.-Indië zou worden 
uitgebreid. /

Mede neg in de hier beschouwde periode wor
den in het landschap Sambas der Westerafdeeling 
van Borneo do eersto goudconcessies uitgegeven 
n.I. Sambas Gold Mines, West Borneo Gold 
Field en Ban Pin San ; voor de eerste twee (1889) 
interesseerde zich engelsch kapitaal, in de laatste 
(1890) werd met hollandsch kapitaal de explo
ratie uitgevoerd. Het succes bleef echter bij alle 
drie uit; de tereinen, waarop vroeger door de 
chineczen veel goud was gewasschen en ook wel 
goudmijnontginning op bescheiden schaal was 
gedreven, bleken tegen europeesche eischen van 
rijkdom niet bestand.

Te vermelden is nog een tweetal concessies 
in Soerabaja, die de winning van jodium uit na
tuurlijke bronwateren beoogden, en waarvan de 
eene, Gönock Watoo (1888) bij goede jodium- 
prijzen niet onaanzienlijke winsten heeft opge
leverd, terwijl de andere, Kedoeng Waroe, slechts 
enkele jaren heeft bestaan en nooit in exploitatie 
is gekomen.

Zagen wij in de tweede periode reeds den 
aanvang van de goud-, en meer nog van de petro
leumindustrie, in het laatste tijdvak van 1892— 
1900 werden niet mindor dan 27 petroleum- 
concessies op Java en Sumatra uitgegeven en 40 
goudconcessies op Borneo en Noord-Celebes, 
waarvan ochtcr minstens 30, wier doel was het 
wasschcn van goud uit diluviale-, cluviale- on 
alluviale afzettingen. Daartegenover staat slechts 
een tweetal steenkolenconcessies, beide op 
Sumatra: Tjinako in het landschap Indragiri 
(1893) die nog niet in exploitatie kwam, en Baha- 
ngau in Palombang, waarde ontgra ving der kolen 
niet door don concessionaris, doch door de be
volking geschiedde, die ze hem tegen een vast- 
gesteldon prijs aflovorde; de productie beliep 
echter slechts enkele honderden tons ’s jaars.

To vermelden zijn verder nog drie concessies 
in de residentie Djokjakarta, waarvan 2, Kliripan 
en Pénggocng (resp. 1893 en 1900) voor de 
winning van bruinsteen; or werd geruimon tijd 
met eenvoudige ontgraving gewerkt en circa 
30.000 ton mangaanerts afgevoerd; sedert 
eenige jaren is evenwel gestaakt, wellicht wegons 
uitputting van de niet zeer uitgestrokte mine- 
raalafzetting (zio bij MANGAAN). Op de derde, 
Nanggoelan, een bruinkolenconcessie, werd niet 
of bijna niet gewerkt; or werd in 1912 afstand 
van gedaan.

In de residentie Soerabaja had de Dordtsche 
Petroleum Mij. reeds spoedig opsporingsrechton

en

aandcelen in handen waren van

;

:

loummaatschappij en 
Adr. Stoop komt de eer toe het bewijs te hebben 
geleverd, dat in enkele gedeelten van Java 
aardolie in voldoende hoeveelheid voor exploi-
taitio aanwezig was, een feit, waaraan te voren 
horhaaldolijk door deskundigen getwijfeld.was
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terrein in Langkat, dat in 1896 als Boeloc Télang 
de Mij. tot Mijn- en Boschexploitatie in 

Langlcat. \ferd uitgegeven, en reeds ongeveer 2£ 
millioen K.L. olio oplevcrde.

Het is verwonderlijk, dat de reeds lang be
kende natuurlijke olievindplaatsen bij Moeara 
Enim in Palembang eerst zoo betrekkelijk laat 
het voorwerp van belangstelling uitmaakten. 
Pas in 1899 werd de concessie Moeara Enim 
verleend, gelijktijdig met een andere, Palembang 
genaamd, die in Uiran en Banjoe Asin was gelegen, 
doch in productiviteit ver bij de eerste achter
bleef, die een der rijkste terreinen van Indië is 
geworden met tot heden 2J millioen K.L. olie. 
Van een derde concessie, Babat, in hetzelfde 
jaar uitgegeven, waarop groote ver vachtingen 
gebouwd waren, bleek het grootste gedeelto 
tamelijk arm en er werd eerst veel later, in 1906, 
een vrij rijk stuk op aangetroffen.

Eenige andere ter Sumatra’s Oostkust ver
leende concessies, die niet in ontginning werden 
gebracht, kunnen met stilzwijgen worden voor- 
bijgegaan; ook de Dordtsche poogde, in samen
werking met dc Deli Mij., hier vasten voet te 
krijgen, hetgeen mislukte. Even weinig succes 
had zij op de terreinen der Oost-Borneo Mij. 
(zie boven), waar gedurende een paar jaar ge
boord werd.

In tegenstelling met Sumatra en Java was het 
in Borneo bijzonder stil in zake petroleum- 
concessies; de reden hiervan zal wel gezocht 
moeten worden in het feit, dat de levensvat
baarheid der terreinen in Koetei, ofschoon deze 
in 1891 werden verleend, pas in 1900 werd 
aangetoond.

Deze periode zag tevens de plotselinge achter
uitgang van het beroemde terrein Tëlaga Said 
van de Koninklijke (1898/9).

Naar goudconcessies was in deze periode de 
vraag zeer levendig, en voor het eerst hoort men 
in Indië van vennootschappen, die zich uitslui
tend het goudwasschcn op groote schaal ten doel 
stellen. En daar West-Borneo door zijn Chi- 
neesche districten een groote bekendheid had 
verkregen als „land der goudwasschers”, en be
richten over den enormen goudrijkdom dor 
Borneo-rivieren nog altijd gretig geloof vonden, 
was het niet te verwonderen, dat de eerste 
„dredging-companies” zich voorstelden in West- 
Borneo te opereeron. Zoo werden dan verleend: 
do Sambas Rivicrconcessic (J899), de 23 Mëlawi 
Rivierconcessies (1900) en de 4 Wilhelmina Gold 
Drcdging Concessions (1900) op de door verschil
lende rivieren afgezetto grintlagen, en Alluvia 
(1900) op een uitgestrekt diluviaal zand- en 
grintdépót. Ook Siak Pai stamt uit dezen tijd, 
waar bezuiden den hoofdweg Monlrado-Bëng- 
kajang eenige onderzoekingen werden ingesteld 
op alluviale goudgronden, zonder dat een ontgin
ning daarvan het gevolg

Wat den gangmijnbouw betreft, was Noord- 
Colebes in deze periode favoriet: de beide thans 
nog producoercnde terreinen Paléléh en Totok 
(1897) en de twee Soemalata’s I en II (J894 
1898), aan welke een voel korter leven beschoren 
was, stellen de resultaten voor van de vele explo
raties, die sedert het begin der 90er jaren hier 
plaats vonden. Van de concessie Polangko (1900) 
werd verder niets vernomen. Van West-Borneo 
zijn te vermelden: Emmavillo (1899), die het 
niet tot exploitatie bracht en mot engelsch kapi*

verkregen op do meeste terreinen waar, door het 
aanwezig zijn van natuurlijke olievindplaatsen, 
eonigo kans bestond aardolie in ontginbare 
hoeveelheden aan te treffen. De eerste hier ver
leende concessie „de 12 desa’s”, werd aldus ge
noemd, omdat zij eigenlijk oorspronkelijk werd 
toegewezen aan de gezamenlijke rechthebbenden 
der 12 inlandsche dorpen, over welker gebied het 
concessicterrein zich uitstrekte, doch waarop de 
werkzaamheden onmiddellijk door en voor reke
ning van do Dordtsche werden aangevangen en 
op wier naarn ze in 1899 word overgeschreven. De 
tweede, daarbij aansluitende, concessie was 
Lidah Koclon (1896), de derde, Mëtatoe (1898) 
was Noordelijker gelegen. Overigens kon slechts 
in die residentie aan een paar chineeschc erf
pachters van de landen Goenoeng Sari en Karang 
Poh concessie worden verleend; alleen op eerst
genoemd terrein werd wat geboord en zelfs een 
aanvang gemaakt met de opstelling eener een
voudige raffinaderij; de eigenaar zag spoedig in, 
dat hij minder risico liep als hij het werk door de 
Dordtsche tegen betaling eener royalty liet ver
richten ; de verwachtingen bleken echter grooter 
dan de werkelijkheid. Sedert eenige jaren wordt 
hier zoo goed als niet meer gewerkt.

De aandacht dor particuliere speurders werd 
evenwel eveneens gevestigd op dc natuurlijke 
olievindplaatsen, die zich in de djatibosschen 
der residentie Rembang bevonden. De eerste 
concessie, Tinawoen, werd in 1894 aldaar ver
leend; de Mij. waarin zij werd ingébracht gaf er 
de voorkeur aan alleen te boren en de gewonnen 
olie te verkoopen aan de Dordtsche, die inmiddels 
tegen een royalty de rechten der houders eener 
vergunning tot opsporing op het terrein Panolan 
had overgenomen en met hare boringen aldaar 
zulk een succes had, dat tot den bouw eener 
tweede fabriek (aan de Solo-rivier bij Ngareng, 
later Tjëpoe genoemd) besloten werd. De olie 
van beide terreinen, Panolan en Tinawoen, 
bleek niet alleen overvloedig, doch ook rijk aan 
paraffine te zijn, zoodat kort daarna ook de 
fabricage van dit artikel ter hand werd genomen. 
Een nadere concessie, Djëpon, werd in 1899 aan 
de Dordtsche verleend ; deze ligt wat ten Noorden 
van de beide voorgaande. Deze 3 concessies 
leverden ruim 2 millioen K.L. olie, waarvan de 
helft op Tinawoen valt.

Ook de reeds lang bekende olievindplaatsen in 
Semarang gaven tot 3 concessies aanleiding, 
doch slechts één daarvan, Klantoeng Sodjomërto, 
die later op de Java Petroleum Mij., in 1913 op 
de Algemeene Petroleum Cie. werd overgedra
gen, beleefde een, zij het ook bescheiden, 
productie. De beide andere, Grobogan en Kali- 
waroe, werden nooit geëxploiteerd.

In het laatst van deze periode begon de Dordt
sche ook hare werkzaamheden uit te strekken 
tot het eiland Madoera.

Niet minder dan op Java was de vraag naar 
petroleumconcessies op Sumatra een zeer leven
dige. In de eerste plaats verzekerde de Konink
lijke zich van reusachtige terreinen in Langkat in 
de buurt van Tëlaga Said; zoo was Aröêlmai 
circa 45000, Boekit Mas 37000, Bësitang^8000 
H.A. groot en kreeg zij in 1899 twëë~cöncessie- 
terreinen in Taraiang, die tezamen meer dan 
90000 H.A. beploegen-. Eigenaardig genoeg bleken 
die terreinen later alle waardeloos en kon zij 
niet tijdig de hand leggen op het eenige rijke
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taal werd gedreven, en Loemar (1900), die wel tot 
ontginning kwam, doch nooit winst raaakto. 
Hier werd behalve gangbouw ook verwassching 
van alluvialo en eluviale goudafzettingen toego- 
past.

Reeds is bovon met een enkel woord gewag
gemaakt van don grooten tegenslag, dien de 
Koninklijke trof door het plotseling teruggaan 
van de productie op haar terrein Tëlaga Said. 
Toen de pogingen om de andere terreinen prod 
tief te maken niet slaagden, sloot zij een royalty- 
contract met de eigenaars der concessie Peureulac 
(1901) en had het geluk hier in ruime mate olie 
van uitstekende kwaliteit aan te treffen; het 
terrein leverde tot heden circa 4 millioen KL. olie.

Rusteloos werd verder in Palémbang en op 
Java naar petroleum gezocht; het resultaat was 
in eerstgenoemde streek zeer gunstig: niet 
minder dan 11 terreinen konden voor exploitatie 
geschikt verklaard en in bewerking genomen 
worden (Karang Ringin, 1902; Bandjarsari, 
Kajoc Ara Bongkoe, Sëlaro, 1903; Bëlani, La- 
dang Pait, 1905; Lëmatang, Soeban Djérigi, 
1906; Arahan, 1907;Soengei Ramok, Tandjoeng 
Loentar Oost, 1916, waarvan sommige een vrij 
aanzienlijke productie bereikten. Op Java waren 
het meest kleine terreinen, die óf de totaalproduc- 
tie niet zeer vermeerderden (Toengkoel, 1904; 
Banjoebang, Tjiploek, 1905; Bapo, Plantoengan, 
Kalipiting, 1906; Tjandi, 1911; Wonosari, Pëti- 
kèn, 1916; een wat grootere productie schijnt 
Gégoenoeng (1916) op te leveren, óf zelfs niet in 
exploitatie kwamen (Tëlaga Tandjong, 1902; 
Dërma, 1904; Gaboes, 1910);het eenige goede 
terrein was Madee, 1905, gelegen op het ver
lengde van Lidah Koelon en de 12 desa’s. In 
Atjèh werd nog olie ontdekt ten zuiden van 
Peureula*-, waar de concessie Zuid-Përlak (1910), 
en ten noorden ervan, waar de concessies 
Peudawa en Oost-Peudawa (1905 en 1906) wer
den verleend; ook wat meer naar het Zuiden kon 
een klein terrein, Paja Bilik (1905), gedurende 
eenige jaren in ontginning worden gebracht. 
In 1915 werd hier ook de concessie Soengoë Raja 
verleend, zonder dat nog producties werden 
opgegeven. Oost-Bornco eindelijk had 7 petro- 
leuinconcessies aan te wijzen: Moeara, 1903, 
Pëlarang en de beide Tarakan’s I en II 1905, 
benevens Oeloe Karang Moemoes (1915) en op 
het eiland Mandoel do terreinen Mintoet en

uc-
Last not least moot nog melding gemaakt 

worden van de eerste goudconcessie op Sumatra, 
n.1. LëbongDonok (1899) in Benkoelen, waarover 
hieronder meer.

4. Toestand van 1900 tot heden. In 1899 
werd de nieuwe Indische Mijnwet aangenomen en 
ofschoon zij eerst op 1 Mei 1907 in werking 
trad, werden toch reeds sedert 1900 zooveel 
mogelijk de daarin gehuldigde beginselen toege
past, althans voor zoover zij niet met de bestaan
de verordeningen in strijd waren.

Het laatst der vorige on het begin dezer eeuw 
was tevens in Ned.-Indië een tijd van ongekende 
werkzaamheid op mijn bouwkundig gebied. De 
oorzaak lag voor de hand. Het succes van de 
Koninklijke, de Dordtsche, de Tinawoen, later 
van de Langkat en de Moeara Enim, was aan
leiding, dat een groot deel van Java en de 
Oostelijke helft van Sumatra overdekt werden 
met een net van vergunningsterreinen ter op
sporing van petroleum; anderzijds hoorde men, 
dat van Paléléh de naar Europa verscheepte 
ertsen meer dan 5 oz.goud en die van Soemalata 
2J oz. bevatten, en begon men zich de oude 
beroemdheid van Sumatra als goudrijk oord te 
herinneren, daarin nog versterkt door de ont
dekking van den „outcrop” van Lëbong Donok 
(Rëdjang Lëbong) met het gevolg, dat in Celebes 
en de Westelijke helft van Sumatra een groot 
aantal vergunningen tot opsporing van goud en 
gouderts werd aangevraagd; West-Borneo bleef 
echter zeer achter.

De laatste mijnbouwkundige periode is vooral 
gekenmerkt: a) door den opbloei van de goud
industrie in Benkoelen (Rëdjang Lëbong, 
Kötakoon, Simau) de latere mijnen leveren veel 
meer zilver dan goud; b.) door den bloei der 
oudere petroleumtcrreinen en de opkomst van 
tal van kleinere, waarnevens nog slechts enkele 
zeer goede werden ontdekt (Peuroula*, Moeara, 
Soeban Djërigi) en ten gevolge waarvan Ned.- 
Indië de vierde werd in do rij der olieprodu- 
oeorendo landen; op de meeste grooto terreinen 
met name op Sumatra begint echter uitputting 
merkbaar te worden; c) door het geleidelijk zich 
oplossen van alle oliemaatschappijen in óón 
groote: do Koninklijke; d) door groote decepties 
op het gebied van don ertsmijn bouw, waardoor 
do belangstelling van het publiek daarin (bohalvo 
voor Sumatra’s Westkust) bijna tot op het nul
punt daalde; e.) door do nieuwe mijnbouwpoli- 
fciok der Regooring sedert 1904, die gericht is op 
het sluiten van groote en belovende landstreken 
voor particulieren mijnbouw, en tengovolgo 
waarvan sedert Augustus 1913 tegen ruim 1900 
afwijzingen slechts vier vorgunningcon tot het 
doen van mijn bouwkundige opsporingen werden 
uitgegeven (zie hierover nader bij MIJNWET
GEVING).

Werden gedurende de periode 1892 tot uit. 1900 
reeds 73 concessies verleend,' dus gemiddeld 8 
per jaar, van 1901 tot uit. 1916 vermeerderde dit 
aantal tot 210 of gemiddeld 13 per jaar; van do 
genoemde 73 kwamen 21 in exploitatie (30%), 
van de 169, die t/m 1912 werden verleend, echter 
slechts 33 (20%).
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Tocngkoedasing (1916),waarvan de eerste en 
derde zeer goed bleken te zijn; zij leverden resp.
1 en l3/t millioen K.L. olie; die van laatstgenoemd 
terrein is echter alleen als stookolie te gebruiken. 
Er werden echter zoowel in Zuid-Borneo als in 
N.O.-Koetei en in Booloengan vele exploraties 
verricht, waarbij bleek, dat in eerstgenoomdo 
streek wel wat olie voorkomt, doch alloen in 
kleine hooveelhedon, terwijl do beide andero 
betere kansen van slagen aanbieden; in den 
allerlaatston tijd schijnt het hier op enkele 
plaatsen tot oxploitatie te zullen komen.(In de 
jaren 1912—1915 werden echter achtereenvol
gens voor gouvernemontsopsporingen gereser
veerd en dus voor de particuliere industrie ge
sloten : de landschappen Pasir, Boelongan, do 
Tkloongscho Landen, Sëmbalioeng, Goenoeng 
Taboor en Koetei; zie verder bij MIJNWET
GEVING). Het eiland Madoora waar, zooals bo
ven reeds werd vermeld, tegen bot einde der 
vorigo periode door de Dordtsche met exploraties 
was begonnen en waar zij zelfs 22 concessies 
verkreeg, gaf een grooto tclourstelling; eon voor 
ontginning bruikbaar terrein werd norgons aan- 
getroffon en in 1906 werden de werkzaamheden 
geheel stop gezet.
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alle vier na steeds mot verlies te hebben gewerkt 
Een nieuwe Mij., sedert 1908 in het landschap 
Bolang Mongondou werkende, rapporteert aan- 
vankelijk goede resultaten en keerde over 19] 5 on 
1916 een flinke winst uit. Be producties van de 
biede eerstgenoemde terreinen kan op resp. ƒ 7£ 
en ƒ 6| mill. worden begroot.

Be pogingen om in West-Borneo alluviaal 
goud te winnen werden ook in deze periode 
voortgezet. Van 15 concessies is met zekerheid 
deze bedoeling bekend: Sëtona I en II, Sëntoe- 
boeng (1901), Pëtëngahan, Pad j in ten, Tampat 
Sean (1902), Sjau Tlian San I en II, Mëngkalo 
(1903), Mandor I, II, III, (1908), Tajan (1909), 
Spkajam I, II (1910); geen van alle kon zelfs in 
exploitatie worden gebracht, zoodat deze wijze 
van ontginning hier, evenals elders in Indië, 
een volkomen fiasco maakte. Doch ook met 
de concessies, die gangmijnbouw beoogden: 
Sëminis (1902), Biroe (1903), Sëbalau (1904), 
Pandan I, II (1906), Tainam I—V (1906), 
Waris (1907), Ban Pin San, Sipingan (1911) ging 
het niet boter, zoomin als met eenige oude 
concessies van groote uitgestrektheid, die in 
deelen werden gesplitst: Sambas Gold Mines 
(in 3), Siak Pai (in 2), West-Borneo Gold Field 
(in 2), waar door verschillende maatschappijen 
vergeefsche pogingen werden aangewend om 
iets bruikbaars te vinden. Alleen Sintoeroe 
(1907), een deel der vroegere concessie Loemar, 
kon over een paar jaar een winstuitkeoring doen. 
Be nieuwe concessie Loemar werd in 1916 weer 
in vier andere gesplitst, n.1. Mahmoed, Sarantak, 
Sepang en Sinpitoe.

Be residenties Padangsche Bovenlanden en 
Tapanoeli waren, vooral in de jaren tusschen 
1898 en 1902, het doel der werkzaamheid van 
tal van goudmijnbouw-maatschappijen. Be 
meeste schijnen alluviale ontginning beoogd te 
hebben, daartoe vermoedelijk verlokt door be
richten van schitterende goud gehalten b.v. van 
terreinen in Natal, waar in 1903 aan de Mij. 
Tambang Sibonak de concessie Ajer Gowah 
Këtjil werd verleend. Toen was inmiddels de 
onbetrouwbaarheid dier berichten reeds gebleken 
door de mislukte exploitatie van genoemd 
terrein. Be later voor dat doel uitgegoven con
cessies Sinabocan (1903), Sidingin, Mandoong 
(1904), Batang Si Lajang (1906), Troesan, Sim
pang Boekoe, Batang Natal (1910) werden 
nooit in ontginning genomen. Be laa ste drie 
zijn reeds op verzoek ingetrokken, terwijl 
Mandoeng vervallen is. Inde latere jaren vestigde 
men weer meer de aandacht op den gangmijn
bouw op edele metalen ter Sumatra’s Westkust, 
en scheen zich voornamelijk duitsch kapitaal 
daarvoor te interessecren, dat echter sedert den 
wereldoorlog weer teruggenomen is. Slechts één 
concessie: Equator (1910) is aldaarin exploitatie 
gekomen op den z.g. Mangani-gang, vooiloopig 
met goeden uitslag, ofschoon ook op do aangren
zende terreinen Baagkaten Pagadis ontginnings- 
werkzaamheden zijn verricht. Ook Salida (1909) 
— zie den aan vang van dit artikel — is sedert 
kort in ontginning. Op beide is het gewonnen edel 
metaal in hoofdzaak zilver (op Equator in 1915 
was de verhouding 1 goud op 109 zilver). Op do 
andere reeds verleende concessies: Abei (1907), 
Siloengkang (1908), Sarik (1909), Gg. Marisi 
(1910), Ajer Sipongi, Boekit Pioenggoe, Soempoe, 
Charlotte (1914), Irma (1915) Pagaran Si Ajoe,

Het is wel eigenaardig, dat men, naar het 
schijnt in alle pctroleumvoerendo landstreken: 
Atjèh, Langkat, Palembang, Rembang, Soera- 
baja, Koetei, reeds dadelijk bij den aanvang do 
hand heeft gelegd op do rijkste terreinen.

Ongeveer bij het begin dezer eeuw begon zich, 
allereerst bij de Koninklijke, later ook bij de 
Bordtsche en andere maatschappijen, de over
tuiging te vestigen, dat een gedétailleerd geolo
gisch vooronderzoek onmisbaar was bij het be- 
oordcelen van de kansen, die een terrein aanbood. 
Een ander gevolg daarvan was, dat het nu 
mogelijk was ook zeer afgelegen streken met 
betrekkelijk weinig moeite, kosten en tijdverlies 
grondig te onderzoeken en dat thans het over- 
groote deel van de daarvoor in aanmerking ko
mende landschappen geologisch verkend en 
waar noodig ook behoorlijk onderzocht is. Het 
moet dan ook onwaarschijnlijk genoemd worden, 
dat in dc niet ten behoeve van het Gouverne
ment gereserveerde streken nog belangrijke 
olieterreinen zullen worden ontdekt. Toch heb
ben in den laatsten tijd twee maatschappijen 
het onderzoek naar nieuwe olieterreinen op uit
gebreide schaal aangevangen n.1. de Ned.Mij. 
t.h. verrichten v. Mijn bouwkundige Werken en 
de Ned. Koloniale Petroleum Mij., de eerste in 
Oost-Borneo, de laatste meer op Java en Sunia- 
tra; van de uitkomsten werd nog weinig ver
nomen. Be eerste heeft echter haar werkzaam
heden reeds gestaakt en haar terreinen aan de 
Koninklijke en de Koloniale overgedragen.

Boor de Koninklijke werd sedert het begin 
dezer eeuw een stelsel van assimilatie toegepast, 
met de bedoeling zoowel den verkoop als do 
productie en verwerking der indische olie in één 
hand te vereenigen. In 1911 werd dit streven een 
voldongen feit. Zie over dit onderwerp bij PE
TROLEUM. Boven werd reeds opgemerkt, dat 
een paar nieuwe maatschappijen het monopolie 
der Koninklijke poogden te verbreken, voor- 
loopig evenwel met weinig succes.

Onder de poudproduceerende streken komt 
Benkoelen in de allereerste plaats in aanmerking 
en wél meer in het bijzonder het N.-lijke gedeelte 
ervan, waar sedert 1900 op de concessie Lëbong 
Bonok schitterende producties werden gemaakt, 
die echter na 1910 weer afnemende zijn, toen 
men met de ontginning in lagere niveaux kwam. 
Een enkele jaren later in ontginning gekomen 
mijn, Lëbong Soelit of Këtahoen (1902), een 
weinig ten W. van de eerste gelegen, viel tegen 
wat ertsrijkdom betreft; de derde, Simau (1906), 
nog wat Westelijker, produceert eerst sedert 1910 
en schijnt een goede toekomst te hebben. Tot nog 
toe is op andere plaatsen der residentie, Lëbong 
Kandis, Gloemboek, het particuliere onderzoek 
niet met gunstigen uitslag bekroond. Door het 
Ind. Gouvt. werd hier van 1905 af een mijn- 
bouwkundig onderzoek ingesteld, dat in de 
naaste toekomst tot een exploitatie aanleiding 
zal geven. Lëbong Bonok leverde voor / 45 rail!., 
Lëbong Soelit voor / 10J mill. en Simau voor 
/]]£ mill. aan edel metaal.

In Noord-Gelebes daarentegen kon de goud
industrie niet tot bloei geraken; de Paléléh 
bracht het niet verder dan tot een uitkeering op 
de preferente aandeelen, Totok deelde in 1916 
voor het eerst een bescheiden dividend uit, 
Soemalata en Kwandang-Soemalata liquideerden 
in 1907, Kolaboenan in 1903, Pagoeat in 1913,

:

7

-



1

MIJNBOUW; MIJNONTGINNING. 843

Heleno, Soengei Alai, Socngei Poeding (1910) 
werden nog alleen exploraties verricht, met 
verschillend resultaat, waarvan echter weinig 
openbaar is gemaakt. In de Lampongs werden 
wel 2 goudconcessies Bertha (1912) en Irma 
(1915) verleend, doch niet in ontginning gebracht.

Ook in Zuid-Borneo werd op een groot aantal 
vorgunningsterreinen min of meer ernstig naar 
goud in alluviale gronden geëxploreerd, blijkbaar 
echter zonder succes, daar geen concessie daar

liet gevolg is geweest. Diep in het binnen
land, in het district Groote Dajak, werd evenwel 
do concessie Kahajan (1902) verleend, 
men goudhoudende kwartsgangen in graniet in 
ontginning nam om die werkzaamheden spoedig 
te staken, daar de opbrengst de kosten niet kon 
goedmaken. Echter wordt sedert op bescheiden 
schaal door amalgamatie nog wat goud verkrc-

Vier daarvan: Boekit Boenian, Boekit Këndi, 
Bockit Ringin en Soeka Marinda (1912) zijn 
gelegen in Palcmbang; twee: Rëtéh I en II 
(1909) in Indragiri; ook in het landschap Kwaloe 
(Sumatra’s Oostkust) werd in 1904 een concessie 
uitgegeven. Aan de Westzijde van Suraatra 
bevinden zich Boekit Soenoer (1904) in Ben- 
koolen, en twee terreinen in deafd. Painan (Sum. 
Westkust) n.1. Bockit Poelai en Boekit Doerian 
(1909) In de Lampongsche Districten liggen Elsa, 
Frida en Irma (1916). Op Java (Bantam) werd 
verleend Bajahl (1903).In West-Borneo slooteen 
ondernemer een zestal contracten af in het land
schap Salimbau (1905); na de intrekking dier con - 
cessies werden de overeenkomsten voor vier ter
reinen vernieuwd, die eveneens werden ingetrok- 
ken(1907). In Z. O.-Borneo werden 4 concessies op 
Poelau Laut verleend: Poeloe Laut (1903), Kota 
Baroe (1906), Sëmblimbingan en Sëmboeloean 
(1907); verder werden de kolen voorkomens op 
Poeloe Nangka (1902) en aan de Pamoekanbaai 
(Gocnoeng Batoe Bësar, 1905) geconcedcerd, 
terwijl door een Mij. met duitsch kapitaal con
cessie werd verkregen op een tweetal terreinen 
ten Z. van Martapocra: Goenoeng Koepang I en 
II (1909).In bet landschap Sëmbalioeng werden 
de drie concessies Florence, Parapattan en 
Progress (1916) aan de Mij. Parapattan afgestaan.

Van al die kolenterreinen is slechts weinig te 
melden. Een der lagen op Poeloe Nangka werd 
gedurende enkele jaren ontgonnen, en verder 
is alleen de concessie Poeloe Laut werkelijk in 
exploitatie genomen, waar do productie tot 
circa 150.000 ton ’s jaars werd opgevoerd; zij 
werd in 1913 door het Indische Gouvernement 
overgenomen. In Palembang on bij Martapoera 
hebben ernstige exploraties plaats gehad, maar 
verder kwam men nog niet. De Sëmbalioeng’scbe 
terreinen werden reeds sedert vele jaren op 
primitievo wijze, semi-europeesch, ontgonnen. 
(Zio slot van liet artikel KOLEN).

B. Inlandsche ontginningen. Ofschoon voor 
dit onderwerp meer uitvoerig bij DIAMANT, 
GOUD, TIN en KOLEN wordt gesproken, mo
gen enkele algemeene opmerkingen hier een 
plaats vinden.

Reeds eeuwen geleden had een aantal goud- 
voorkomens de aandacht der inlandsche bevol
king getrokken. Vooral het goudwasschen uit 
rivierzand en- grint was vroeger, veel meer nog 
dan thans, een der middelen van bestaan, voor
namelijk in do Wostelijkc helft van Sumatra, op 
Bornoo on Noord-Colebes. Tegenwoordig zal de 
hoeveelheid, welke op deze wijze per jaar verza
meld wordt, niet veel meer dan / 25000 a ƒ 30.000 
aan waarde vertegenwoordigen; zij concentreert 
zich inde afdeelingLoeboekSikapingop Sumatra, 
do landschappen Sambas en Sanggau ter Wester- 
afdeeling van Borneo, de afdeoling Pleihari in 
Zuid-Borneo en in Bolang Mongondouin Menado. 
Ohineosche ontginningen zijn alleen in West- 
Borneo tot bloei gekomen (zio bij GOUD). Maar 
ook de dikwijls vrij goud bevattende dagzoomen 
der gangen ontsnapten niet aan do opmerkzaam
heid der inlanders, ofschoon zij gewoonlijk in het 
dichte oerwoud gelegen waren, en talrijk zijn do 
bewijzen, dat niet onaanzienlijke mijnwerken 
(alhoewel steeds in open groovon) daarop zijn 
aangelegd. Door Hövig werd hot voornaamste 
over do geschiedenis van den vroegoron in land - 
sclien goudmijnbouw in Benkoelen te boek
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Igen.
In veel mindere mate dan goud waren andere 

ertsen het voorwerp der publieke belangstelling. 
Wat het aantal concessies betreft staat ijzererts 
met 16 bovenaan, doch daarvan heeft een 10-tal 
betrekking op een enkele strook gronds langs de 
Zuidkust van Java in de residenties Banjoemas 
en Këdoc, waar men zich voorstelt het in vrij 
aanzienlijke hoeveelheid aanwezige magneet-, en 
titaanmagneotijzerzand te winnen. De Mij., waar
in die concessies zijn ingébracht, heeft echter voor 
zooveel bekend, met do winning nog geen aan
vang gemaakt. Drie andere betreffen voorkomens 
in de Lampongs en schijnen van weinig waarde 
te zijn. Hier mogen tevens vermeld worden de 3 
concessies, die in 1906 verleend werden voor do 
winning van chroomijzererts op het eiland 
Sëboekee, Zuidoost-Borneo, waarvan evenwel 
niets naders werd vernomen. De concessies zijn 
van rechtswege vervallen daar de concessiehou
der geen nederlander of ingezetene meer is.

De overige ertsconcessios hadden op 4 na allo 
betrekking op koperertsen, meest in combinatie* 
met lood- on of zinkertsen. Zij werden verleend 
in do residentie Madiocn (Tëgalredjo I en II, 
1904 en 1907, beide vervallen; Kali Tëloo en 
Kësihan, 1908, Doinassan, 1909) ,op Sumatra’s 
Westkust (Malilir, 1907) en op Noord-Celobes 
(Boekal, 1901 en Ilota, 1910, beide ingetrokken). 
Overal werden slechts exploraties verricht; 
tot exploitatie werd nergens overgegaan. In 
Boeloengan, Oost-Borneo, werd verder nog een 
loodglansvoorkomen geconcessionecrd: Boekit 
Pondok (1902); de exploratie stelde teleur en hot 
terrein werd spoedig verlaten. Einde 1912 werden 
de twee concessies Pöngasih I en II verleend op 
bruinsteen in Djokjakarta, Als eenig overgeble
vene zijn dan nog te noemen de concessie, die in 
1907 werd verleend aan do Singkèp Mij. voor do 
winning van tinerts uit een zeestrook Jangs het 
Zuidoosterstrand van dat eiland; sedert 1910
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is men hier met tin baggermolens bezig en ver
krijgt men daarmede zeer goede uitkomsten, 
zoodat roods bijna 32000 pikols tin ver
kregen zijn; verder de Guano concessie op hot 
Kubia- of Baarseiland (1916) en do diamant
en kool) concessie Banjoe Irang (1916) in hot 
Martapoora’schc. Enkele der edelmetaal-conces- 
sies op Sumatra’s Westkust en Tapanoeli zijn 
ook vorlcond voor koper- on andere ertsen.

Aan kolenconcessies is in de beschouwde perio
de geen gebrek: niet minder dan 34 werden ver
leend, ovor do drie hoofdeilanden verspreid.
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Gpgoricht 

Mijnbouw. 

Maatschappij6n 

voor: (5)

GELEGEN I N/O P e
Jaartotalen

van:
:

Jaar Opmerkingen.CelebesBornéoSumatraJava c3I *en
waarin Oost-

Archipel.
en ><D

bDZuid en 
Oost.West.Westhellt. (4)Oosthelft.(3)Madoera.verleend. (6)

000MV
0 P0 V . GVC KCVC0(2) V Ev (D

(1) V beteekent: vergunningen tot opsporing.
(2) 0 beteekent: concessies
(3) Atjèh; Sum. Oostkust; Palembang; benevens Riouw en de tineilanden.
(4) Tanapoeli; Sum. Westkust; Benkoelen; Lampongs.
(5) P, G, K, E beteekenen resp. petroleum; goud en zilver, ook wel 

diamant; kolen; ertsen van anderen aard, meest van tin, ijzer of koper, 
benevens diversen b. v. jodium, marmer, guano.

(6) M beteekent: Mijnbouw-maatschappijen.
(7) Het tusschen haakjes staande geeft het aantal nog in exploitatie 

zijnde concessies aan.
(8) Dit zijn de jodium-concessie Gënoek Watoe en de marmer-concessie 

Wad jak.
(9) Dit zijn de 3 bestaande tinconcessies.
(10) Do 4 Poeloe Laut-kolenconcessies, die door het Gouvernement 

werden overgenomen.

165211070
191421 1 34 952 3 135110756 517vóór 1890 21211 11 441921221890 23222 5 1 7848313111891 262511 1 738126 916 11271892 29331 433 1 42 52 15461893

2 31411 1381 2271 12 7251894
35472531 112667 3 1537 11895
4036 54 3 702613353 29 11896 170

1 4256 3106 2 15 19 1 951552 1102 3 1113261S97
532 12 42 21 11113 69 1 89032 1223240 1 2741898

6 13 8998 23 362 145 . 1 9031 1115 285 13 S01899 171
112279 1 3 20 26 2330 23435 131863 1 2024901900

73 1 20 4 1183 1 318 4 22 10411 217 1 256 12501511901 109 :4 242 5 17 51 24 4 175 6 18 131432 1 242135 4941902
86 2 37 91 2 1 6 13864 3 153 2 1 1 5 131903 99 2 6481

137 2 26 3 3 13 1 115 1 7 1531904 177 117 89 10 22966
5 186 2 23 4 8 3081905 240 157 75 5 21 1553 12 231119 van de op 15 Dec. 1916 

geldige concessies
Verleende concessies.

5 230 3 2 9 366 4 125 1 81906 247 142 9 3 16 5 166648 7
7143 2 187 3 63 2 22 187 2 46 1 31907 2 10 1691 134251

7 hiervan zijn 
in exploitatie 

gekomen:

70 45 3 3 hoofdobject
der

winning.

1908 57 2 58 19 1 2 11 1781 280 11 2 totaal
aantal. zijn nog in 

exploitatie:
50 2 94 2 41909 55 6 1 55 2 20 2 6‘ 2 1 10 11 177196 8 aantal1910 1 1 552 49 47 2 33 15 1 2 6 5 32 150290 5

108 1 11911 94 19 1 2 46 23 2 2 1 1559 4199 9
1912 2 582 20 241 53 3 15 1 2 (10)4 151652

50 (50 %)
13 (10,6 %)

42 (65 %)
8 (16 %)

64petroleum 
edele metalen 
(soms diamant) 
kolen 
tinertsen 
andere ertsen 
diversen

1011913 11 5 14 19 63 5 53 1511 491221914 5 1 2 1 4 10 1453 2
1915 1 1 1 1 1 2 1 1 528 168 3 (13 %)

3 (100 %)
6 (13 %)
3 (50 %)
1 ( 3 %)
2 (40 %)

23461916 3 6 8 4 6 1
36

2630
2 (67 %)352685 2316 2151 481 2518 1804 11955 168299 310 14276 57 41 87 35 14 J 784 178 20 (54 %)

waarvan
nog

van kracht
75 (24,2 %)310 168 58 (35 %)46 41 35 15 i 23 8

waarvan 
nog in 

exploitatie
21 22 5 1 7 2

van de 
geldige 

concessies 
zijn ver

leend voor:

P 25 (19) (’) 28 (18) 11 (5)
G 26 (5) 15 (1) 2(0) 6(2)
K 1 (0) 10 (1)
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/ .gesteld (Jaarboek Mijnwezen 1912. Verhandelin- behooronde tot dc verpachte middelen of uit
^gen,enIndischo Gids, December 1911) en ook in anderen hoofdo afzonderlijk gcrogeld is. Bit
Noord-Celebes (o.a. Bolang Mongondou bij laatste is b.v. liet geval voor hot graven naar
Goeroepahi) werden in lateren tijd vrij uitge- goud en diamanten op Borneo, waar het recht
strekte oude inlandsche mijnwerken bekend. daartoe verpacht wordt of aan oen licentie is
Het lijdt geen twijfel, dat deze dagzoomen zeer gebonden (zie Ind. Stb. 18G2 no. 134; 1886 no. 16
rijk zijn geweest en dat men met uiterst primi- en 1896 no. 95 en verder bij DIAMANT), 
tieve hulpmiddelen een groote hoeveelheid goud 0. Statistiek van den Europeeschen mijn- 
heeft gewonnen. Sedert de uitbreiding van den bouw. De in de statistiek op blz. 844/845
Islam schijnt deze industrie in verval te zijn genoemde cijfers geven, hoewel natuurlijk geen
geraakt, zoodat de meeste tegenwoordige rijke volledig ,dan toch een algemeen beeld van den
voorkomens om zoo te zeggen op nieuw moesten Indischen mijnbouw. Er is echter het volgende
worden ontdekt. bij in acht te nemen: le dat een concessie pas

De rijkdom van Indië aan kolen, die niet zelden kon worden aangevraagd na onderzoek van het
in zeer kenmerkende lagen aan de oppervlakte vergunningsterrein, en dat daarenboven tusschen
komen, was aan de inlanders natuurlijk reeds het aanvragen en het verleenen eener concessie
lang bekend, maar daar zij het product zelf niet dikwijls geruime tijd verliep, welks duur van
gebruikten, dateeren dc inlandsche ontginningen verschillende omstandigheden afhankelijk was;
eerst van den tijd dat het door de Europeanen het aantal der in een jaar verleende concessies
gevraagd werd. Sedert wordt geregeld zoowel houdt dan ook geen verband met dat der ver
in Palembang als in West-Oost- en Zuid-Borneo leende vergunningen; 2e dat vooral vóór 1900 in
een zekere, doch zeer afwisselende hoeveelheid de rijken met inlandsch zelfbestuur, en ook wel
kolen op inlandsche, d.w.z. zeer primitieve, wijze daarbuiten, een aantal concessies werd verleend
gewonnen, waarbij de zuiverheid dikwijls veel te op terreinen, die niet of slechts zeer oppervlakkig
wenschon overlaat. onderzocht waren; 3e dat vele vergunnings-

torreinen twee- of meermalen werden uitgegeven 
(natuurlijk op verschillende data en aan verschil
lende personen); dit aantal zal echter naar 
schatting zeker niet meer bedragen dan 1/5 
van het totaal; 4e dat eenige malen splitsing 
van concessies voorkwam, waarbij de oorspronke
lijke kwam te vervallen en een of meer nieuwe 
werden verleend; bij 7 zulke splitsingen kwamen 
16 andere.

Een verband tusschen het aantal in een jaar 
verleende vergunningen en dat der opgerichto 
maatschappijen is niet te ontkennen, meer dan 
een zoodanig tusschen do totalen per groep van 
de uitgegeven vergunningen en de daarin ver
leende concessies.

Het maatschappelijk kapitaal der 178 goud- 
maatschappijen was ongeveer / 133 millioen, dat 
der 84 petroleummaatschappijen / 217 millioen. 
(Hierbij is het kapitaal der „Koninklijke” 
slechts tot 1900 medegcrekcnd, omdat het na 
dien tijd dikwijls gebruikt werd tot het aan- 
koopen van andere maatschappijen, die hun 
eigen kapitaal behielden, en ook wel in buiten- 
landsche ondernemingen werd geëmployeerd). 
Het opvallend verschil is daaruit te verklaren, 
dat in de pefcrolcumbranche vele vergunning
houders een contract sloten voor exploitatie, 
resp. verwerking en/of exploratie met een der 
grootero maatschappijen; alleen in de jaren 
1897 en 1898 werden nogal wat kleinere maat
schappijen opgericht, die zelf het boorwerk ter 
hand namen, later gebeurde dit zelden. In do 
goudbrancho daarentegen ontbraken eensdeels 
die groote vennootschappen, en anderdeels ook 
de neiging tot assimilatie en combinatie van 
terreinen en belangen, die voor petroleum zoo 
kenmerkend is, en dus werden vele kleine 
maatschappijen opgericht, dikwijls met onvol
doend werkkapitaal, doordat voor den in breng 
teveel werd uitgereikt. Omgekeerd echter geeft 
het maatschappelijk kapitaal der goud maat
schappijen een zuiverder beeld van den toestand 
dan dat der petroleummaatschappijen, omdat 
van de laatste een vrij groot aantal, met ten
minste / 25 millioen kapitaal, uitsluitend r°ya|‘ 
ty-maatschappijen waren, die nooit ge werk

':

Diamantwasscherijen kwamen en komen alleen 
voor op Borneo, en wel in West-Borneo in do 
afdeeling Landak langs de rivier van dien naam 
en (vroeger) op enkele plaatsen der afdeeling 
Sanggau; in Zuid-Borneo kan eigenlijk alleen de 
afdeeling Martapoera worden genoemd, ofschoon 
ook in Pëgatan-Koesan enkele kleine wassche- 
rijen bestaan (hebben).

Ook het tinerts op Banka, Billiton, Singkèp en 
Karimon werd reeds zeer lang geleden door 
putjes gewonnen (Palembang’sche putjes); ook 
de wijze van uitsmelting van het metaal was den 
inlanders bekend. In enkele deelen van het rijk 
Siak wordt thans nog een kleine hoeveelheid 
tinerts door de bevolking uitgewasschen en door 
het Gouvernement opgekocht.

Het is een feit, dat enkele dajaksche 
stammen van Zuid-Borneo uit het aldaar voor
komende natuurlijke ijzererts uitstekende wa
pens wisten te vervaardigen; deze industrie 
heeft thans nagenoeg geheel opgehouden te be
staan .

Ook andere ertsen werden plaatselijk wel ge
wonnen, zoo b.v. lood (Sumatra’s Westkust, 
Zuidwest-Borneo) en bismut (waarvan op Samo- 
sir kogels werden gegoten). Verder haalde (en 
haalt nog wel) de inlandsche bevolking zwavel 
uit de vulkanen, dat vroeger voor dc bereiding 
van kruit werd gebezigd (zie bij ZWAVEL) en 
verzamelde zij op sommige punten van Java de 
aardhars, die voor verlichting diende.

Ten slotte moet nog melding gemaakt worden 
van de winning van petroleum uit de natuurlijke 
vindplaatsen op Sumatra en Java, dat dan voor 
verschillende doeleinden (geneesmiddel, water
dichte bekleeding, verlichting) werd verkocht. 
De latere europeesche concessionarissen betaal
den een schadeloosstelling aan de betrokken 
bevolking, waartegenover deze van het winnings- 
recht af zag.

De Indische Mijnwet (Ind. Stb. 1899 no. 214) 
is krachtens art 6 (2) niet van toepassing op de 
ontginning van delfstoffen door de inlandsche 
en daarmede gelijkgestelde bevolking, voor 
zoover die ontginning óf op kleine schaal en 
voor eigen rekening en bate geschiedt, óf als
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hebben of plan hadden om to workon, iets wat 
bij goud niot voorkwam.

Het maatschappelijk kapitaal der 20 kolen
maatschappijen was ongeveer ƒ 20 millioon.

De 6 jaren 1897 t/m 1902 waren dus wol die 
van de grootste bedrijvigheid op mijnbouw
kundig gebied en .... van dc grootste decepties. 
Van de 131 goud- en 45 petroleummaatschappijen 
in dien tijd opgoricht, bestaan thans nog resp. 8 
en 14 (of 15) en van die 22 of 23 zijn er slechts 4, 
dio zelf werken n.1. Gaboes, Rëdjang Lëbong, 
Këtahoen en Totok. Behalve de genoemde en do 
beide tin maatschappijen (Billiton en Singkèp), 
zijn er thans nog 6 petroleum-, 8 goud- en 3 
kolenmaatschappijen, die zelf exploreeren of 
exploiteeren, in het geheel dus 23 van de 295, die 
opgericht zijn; de overige zijn óf passief óf geli
quideerd resp. gefailleerd, óf opgegaan in grootere 
maatschappijen.

In no. 17, dd. 28 April 1917, van het 
tijdschrift „de Ingenieur” is over ditzelfde 
onderwerp een eenigszins anders ingerichte 
statistiek gepubliceerd, waaruit o.a. het merk
waardige feit blijkt, dat het percentage der 
in exploitatie gekomen eoncessietereinen van 
1890 tot 1900 steeds bleef tusschen 30 en 
36 %; daarna daalde het plotseling tot 22% door 
het verleenen van ruim 40 ononderzochte ter
reinen (Madoera en Wcst-Borneo), die het geen 
van alle lot een ontginningsstadium brachten, en 
van af dien tijd tot 1915 bleef het zeer constant 
20 a 21 % om in 1916 tot ruim 24 % te stijgen.

Te dier plaatse zijn ook do producties van alle 
geëxploiteerde terreinen vermeld.

D. Gouvernements-exploraties en -exploita
ties. Mijn bouwkundige onderzoekingen vanwege 
hot Gouvernement hebben in Indië sedert 
het horstel van het nederlandsch gezag in 
het begin der 19c eeuw herhaaldelijk plaats 
gehad, meer stelselmatig sinds de oprichting 
van het corps mijningenieurs, en zeer inten
sief op een grootere schaal van af 1905; zij 
zijn allo beschreven in de Jaarboeken van het 
Mijnwezen. Onder GOUD, PETROLEUM, KO
LEN,TIN en de andere metalen wordt hierover 
het voornaamste medegedeeld.

Staatsmijnoxploitaties zijn: de Banka-tin- 
winning (vanaf 1811) en de kolen winningen in 
de Ombilin velden (vanaf 1892) en op Poolau Laut 
(vanaf 1 Oct. 1913). Binnenkort zal nog daarbij 
komen die van goud en zilver in Bonkoelon. 
Vordor zal het Gouvernement ook cxploilatie- 
contracten sluiten met porsonon of vennoot
schappen, waarvoor in do eerste plaats do petro
leum van Djambi in aanmerking komt. Voor 
bijzonderheden zie bij do verschillende genoemde 
delfstoffen.

E. Ontginning van delfstoffen, niet vallende 
onder dc Indische Mijnwet. In art. 1 der 
1. M. zijn de delfstoffen met name genoomd, 
dio alleen onder faveur eoner concessie kun
nen worden gewonnen; voor do andere is 
slechts eon „vergunning tot winning” noodig, 
die tegen betaling eener jaarlijksclio ronu- 
moratio (meest naar gelang van do oppervlakte 
van het terrein) voor niet langer dan 30 
jaren wordt verleend. Het zijn hoofdzakelijk 
bouwmaterialen (kalk, tras) en jodium (uit 
bronwater), dio voor zulk een vergunning in aan
merking komen. Vele zijn uitgegeven, verschei
dene daarvan ingebracht in N.V., doch slechts

betrekkelijk weinige worden werkelijk geëxploi
teerd. Uit. 1912 (Jaarboek Mijnwezen 1912. Alg, 
gedeelte) waren 35 zulke vergunninge 
kracht, waarvan 18 voor do winni 
steenten (5 in exploitatie), 7 voor jodium (4~in 
exploitatie) en 3 voor tras (1 in exploitatie).

In de jaren vóór 1890 werden ook voor dezo 
stoffen enkele mijnconcessies (op Java) verleend; 
later kwam dit niet meer voor.

Literatuur : Een opgaaf, zelfs maar van hot 
voornaamste wat over den mijnbouw in Ned.- 
Indië geschreven is, zou te veel plaats innemen; in 
Dl. I en II dor Verhandelingen van het Geologisch 
Mijn bouwkundig Genootschap voor Nederland 
en Koloniën (Geologische Sectie) heeft Dr. R. D. 
M, Verbeek een volledige bibliografie gegeven 
van allo werken o.a. op mijnbouwkundig gebied 
met betrekking tot Ned.-Indië, waarnaar hier 
wel kan worden verwezen. De Jaarboeken van 
het Mijnwezen (sedert 1872 uitgegeven) bevatten 
tevens tal van gegevens over de resultaten van 
den gouvernements- en den particulieren mijn
bouw. Verder zijn natuurlijk te noemen de jaar
verslagen der Petroleum- en Mijnbouwmaat
schappijen, ofschoon daarin over het technische 
bedrijf veelal slechts weinig wordt gezegd. Van 
de Ombilin mijnen wordt sedert 1897, van Banka 
sedert 1911/12 en van de Poeloe Laut-mijnen 
sedert 1914 een uitvoerig afzonderlijk verslag 
uitgegeven. Een korte geschiedenis van allo 
zich tot uit. 1913 met mijnbouw in Ned.-Indië 
bezighoudende maatschappijen is te vinden in 
den Jaargang 1914 v/h Jaarboek van evenge- 
noernd genootschap, waarin tevens een geschie
denis van alle verleende mijnconccssies is opge
nomen met productie-opgaven en twee kaarten, 
waarop dezo concessies zijn ingeteekend. Do 
bedoeling is om een en ander om de 5 jaar to 
herzien en bij to werken.

Afgesloten April. 1917.
MIJNWETGEVING. (Voor speciale regelin

gen en reglementen, zie bij MIJNWEZEN). 
A. Inleiding. In de letterlijke beteekenis van dit 
woord kan van een mijnwetgeving voor Ned. 
Oost-Indië eerst worden gesproken van af 1899, 
toen do tegenwoordig geldende Indische Mijn
wet in het Staatsblad werd afgekondigd. Te
voren werden allo regelingen, de mijnontginning 
in Indië betreffende, bij Kon. Besluit, resp. bij 
Ordonnantie vastgesteld, met uitzondering van 
do Billiton-concessie, dio bij do Wet van 23 
Maart 1852 werd verleend.

Opgomorkt dient verder nog te worden, dat 
zelfs thans nog gcon mijnwetgeving voor geheel 
Ned. Oost-Indië bestaat. Immers het 2o lid van 
art. 27 van het Regeerings-Rcglement luidt; 
„De algemeene verordeningen zijn op dio ge
deelten van Ned.-Indië, alwaar het recht van 
zelfbestuur aan do inlandsche vorsten en volken 
is gelaten, slechts in zooverre toepassolijk als 
met dat recht bestaanbaar is.” Daar nu volgons 
inlandsche opvatting geen scheiding van onder
en bovengrond gemaakt wordt (die den grond
slag uitmaakt dor modorno mijnwetgevingen), 
zoo volgt hieruit, dat onzo mijnwet alleon in do 
z. g. Gouvernementslandon van toopassing is. 
Intusschon heeft reeds een groot aantal inland
sche vorston bij overeenkomst van hun mijn
rechten ton behoeve van het Gouvornoment 
afstand gedaan, tegen een schadevergoeding 
bestaande in een deel van te heffen vast recht
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cijns. Voor de landschappen, waar do zelf- bij K. B. van 10 Oct. 1857 no. 04 (lnd. btb. 1858
besturen nog geen zoodanige overeenkomsten no. 41) getroffen wijziging weinig veranderde,
hebben aangegaan, is bepaald, dat geen ver- Van een scheiding tusschen onder- on bovon-
gunning of concessie en ook geen overdracht grond was nog geen sprake.
daarvan geldig is, tenzij de betrekkelijke akte Intusschen was door een rapport van den 
door de Regeering is goedgekeurd; er zijn voor mijningenieur W. H. de Greve (Mei 1864) do
dit geval, ten einde een zooveel mogelijk uni- aandacht gevestigd op het veelvuldig voorko-
forme regeling te verkrijgen, modellen vast- men van petroleum op Java (zie: Tijdschr. v.
gesteld voor de vergunningsakten (Bijblad Nijv. en Landb. in N.-I. XI, 281) en op do daar-
62S5, gewijzigd bij Bijbl. 8449) en voor de con- in uitgesproken wensebelijkheid om dit nader
cessicaktcn (Bijblad 0540), die zooveel doenlijk door particulieren te doen onderzoeken, en
moeten worden gevolgd. Vergunninghouders kwam bij K. B. van 26 Januari 1866 no. 62
moeten thans ook een vast recht van cent (lnd. Stb. 1867 no. 54a) een regeling tot stand
per HA. betalen. ter bevordering van de ontginning op Java on

Bij het 2c lid van art. 44 dor Indische Mijnwet Madoera van bronnen, welke „aardolie, petro-
is bepaald, dat de in verband met het bestaan leum en dergelijke bitumineuze zelfstandig-
van zelfbestuur noodzakelijke afwijkingen dezer heden” opleveren. Deze regeling werd bij K. B.
wet en hetgeen daarvoor in de plaats moet tre- van 8 Sept. 1867 no. 29 (lnd. Stb. 1867 no. 156)
den, bij ordonnantie zullen worden vastgesteld. ook van toepassing verklaard op de Buitenbe-
Men acht dit echter minder w'enschelijk na de zittingen, terwijl in lnd. Stb. 1868 no. 58 een re-
afkondiging der „Zelfbestuurordonnantie” van glement op het opsporen zulker bronnen werd
lnd. Stb. 1914 no. 24, waar in art. 15 sub f afgekondigd. Voor het eerst vindt men hier
staat: „Het den landschappen en hunnen be- melding gemaakt van „vergunningen tot op-
stuurders gelaten recht van zelfbestuur strekt sporing” en „vergunningen tot ontginning”,
zich niet uit tot het verleenen van .... vergun- met welke laatste onze tegenwoordige „con-
n in gen tot mijnbouwkundige opsporingen en cessies” bedoeld zijn. Verder werd hier het, tot
van concessies van.... mijnbouw.... en al aan het einde der eeuw van kracht gebleven,
hetgeen daarmede ia zake toezicht, regeling beginsel uitgesproken, dat op gronden, die „bij-
van rechten en verplicntingen van werkgevers zonder eigendom” zijn, de eigenaar of recht-
of werknemers, uitoefening van veiligheids- hebbende een recht van voorkeur heeft op het
politie of andere onderwerpen te regelen is, verkrijgen der concessie; al werd dus in het al-
zullende mitsdien de van Gouvernemcnts- gemeen wel een scheiding van onder- en boven-
wege uitgevaardigde, op die aangelegenheden grond erkend, streng doorgevoerd werd ze niet.
betrekking hebbende of daarmede verband Inmiddels kwam de Agrarische Wet van 
houdende algemeene of andere verorde ïi.igen, 1870 (lnd. Stb. no. 55) tot stand, waarin ten
reglementen, keuren van politie en administra- aanzien van de rechten op den grond nieuwo
tieve voorschriften op de landschappen van beginselen werden vastgesteld, vooral voor
toepassing zijn.” Deze bepaling is alleen van huurders of erfpachters, die niet overeen to
kracht op de zelfbesturende landschappen, brengen waren met het K. B. van 1850 en een
welker verhouding tot het Gouvernement wordt grondige herziening der mijnverordening nood-
beheerscht door de z. g. Korte Verklaring. zakelijk maakten. Voorloopig werden daarom

Voor Sumatra’s Westkust werd oorspronkelijk lnd. Stb. 1872 nos. 116 en 237 afgekondigd. Do
bij G.-B. van 6 September 1880 no. 26 (Bijbl. bedoelde herziening werd bij K. B. van 2 Sept.
3438) bepaald, dat telkens wanneer concessie 1873 no. 13 (lnd. Stb. no. 217a) vastgesteld en
tot mijnontginning werd verleend op plaatsen, bleef met hare uitvoeringsordonnantie (lnd. Stb.
waar de hoofden volgens de adat eene onder den 1874 no. 128) tot in den aanvang dezer eeuw
naam „wang-adat” bekende retributie van het van kracht. De verwachting van velen, dat
door de ontginning gewonnen metaal ontvan- ingrijpende veranderingen zouden worden aan-
gen, zal worden bepaald hoeveel van den cijns gebracht, werd niet vervuld; de voornaamste
aan die hoofden als vergoeding voor liet gemis vroegere bepalingen, die een sterke oppositie
van dien wang-adat zal worden uitgereikt. Dit hadden uitgelokt, bleven onveranderd behou-
bcsluit werd in 1905 ingetrokken (Bijbl. 6260). den: beperkte concessicduur, geen volledige

B. De regeling vóór 1900. Voor het eerst wer- scheiding van onder- en bovengrond (waardoor
den bij K. B. van 24 October 1850 no. 45 (lnd. het verkrijgen van eene concessie dikwijls op
Stb. 1851 no. 6) cenige regelingen getroffen in losse schroeven stond), het leveren van een bc-
zake de ontwikkeling der mijnindustrie van wijs van gegoedheid enz. Daaraan werd thans
Ned.-Indjë. Daarbij werd (doch alleen voor de nog toegevoegd, dat de concessie-aanvrager
eilanden buiten Java en Banka) bepaald, dat het bewijs had te leveren, dat de aangevraagde
aan Nederlanders, in Nederland of in Ned.-In- delfstof „met voordeel” kon worden ontgonnen,
dië gevestigd, die ten genoegen van den Gou- Over do mijn bouwproducten, bjj de opsporing
verneur-Generaal aantoonden de noodigo mid- verkregen, mocht natuurlijk slechts worden be
delen te bezitten, onder zekere voorwaarden schikt voor zooveel dit noodig was om onder
kon worden overgelaten de ontginning van zockingcn van monsters to doen uitvoeren, en
delfstoffen - bevattende gronden in Indië; die er werd angstvallig tegen gewaakt, dat niet tot
gronden zouden worden afgestaan in erfpacht winning van «enigszins grootere hoeveelheden
of huur voor niet langer dan 40 jaren. Ofschoon werd overgegaan. Liep een concessie uf, of was
de bedoeling dier regeling vooral was de parti- „een mijn” ontdekt door een gouvernoments-
culiere mijnindustrie aan te moedigen, bleek onderzoek, dan kon slechts „na openbare mede-
zij voor dat doel geheel ongeschikt en rezen al dinging” een concessie worden verleend, tenzij
spoedig klachten over het eenerzijds beperkende, de Kroon anders besliste. Van concessies werd
anderzijds onvolledige ervan, wanraan ook de oon cijns geheven van ten minste 3 en ten hoog-
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ste 10% van de weMo-opbrengst en oen jaarlijksch 
vast-recht van ƒ0,25 per bouw oppervlakte; 
vergunningen tot opsporing waren vrij daarvan.

Er werd 5 malen gebruik gemaakt van het 
middel der openbare mededinging; twee in
schrijvingen mislukten, ia drie gevallen werd 
een concessie verleend (Tanisari, Panggoel, Kë- 
doeng Waroe) waarop nooit tot exploitatie werd 
overgegaan.

In de eerste 20 jaren na 1873 worden in Gou- 
vernementsgebied zoo goed als geen concessies 
verleend en men kan wel zeggen, dat het tot 
stand komen eoner bloeiende mijnindustrie na 
1890 is geschied niet ten gevolge van, maar niet
tegenstaande de vigeercnde bepalingen, on door 
een in verschillende opzichten mildere toepas
sing daarvan. Den stoot hiertoe gaven de ernsti
ge pogingen, bijna gelijktijdig op Java, Suma- 
tra en Borneo, tot het verkrijgen van petroleum, 
en het succes, dat reeds spoedig daarbij verkre
gen werd. In de eerste plaats waren deze de 
oorzaak van de uitvaardiging van hot K. B. van 
3 Sept. 1889 no. 26 (Ind. Stb. no. 242), waarbij 
bepaald werd dat, indien bij mijnbouwkundige 
opsporingen aardolie c. a. werd aangetroffen, 
de opspoorder gedurende den termijn van ver
gunning de vrij overvloeiende producten ten 
volle en de niet-overvloeiende tot een maxi- 
mum-hoevcelhcid van gemiddeld 2000 L. per 
etmaal winnen en daarover ten eigen bate be
schikken mocht, mits hij binnen 8 dagen, na 
met de winning te zijn aangovangen, daarvan 
aan het Civiel Bestuur mededeeling deed. Voor 
het geval de concossie nog niet was verleend bij 
het eindigen van den vergunningstermijn, kon 
de winning uit de „spuitputten” ook tot aan 
die verleening worden toegestaan. Daar echter 
het begin der cijnsheffing afhing van het jaar, 
waarin de concessie werd verleend, en hot hier 
een vervroegde winning betrof, werd nader 
vastgesteld dat dan voor de cijnsberekening de 
concessie geacht zou worden verleend te zijn in 
het jaar, waarin de winning van petroleum oen 
aanvang had genomen. Een wijziging van art. 19 
van het. K. B. van 1873, regelende den afstand 
van den bovengrond ten behoeve eener ontgin
ning, kwam tot stand bij het K. B. van 22 April 
1892 no. 35 (Ind. Stb no. 154); de onteigening 
werd hierbij gemakkelijker gemaakt.

In hot tijdperk Sopt. 1873 — Juli 1905 (toon 
de nieuwe mijnwet gedeeltelijk in werking werd 
gesteld) werd verleend het navolgende aantal 
concessies, waarbij tusschon ( ) is opgogovon 
het aantal, dat direct door het Gouvornoment 
werd uitgegeven: voor edele metalen en dia
mant 67 (16), voor petroleum 61 (45), voor ko
len 19 (9), voor andere delfstoffen 16 (8), in het 
geheel dus 163 (78).

C. De tegenwoordige regeling. Reeds spoedig na 
1873 begreep men, dat verbeteringen noodza
kelijk zouden moeten worden aangebracht, en 
in 1880 werd in opdracht der Regeering door 
den toemaligcn Chef van hot Mijnwezen P. van 
Dijk een ontwerp opgemaakt, terwijl in 1885 de 
Minister Sprcngor van Kijk bij do Kamer een 
wetsontwerp indiende, hoofdzakelijk regelende 
de uitgifte van opsporingsvergunningen on 
mij neon cessies (Handelingen dor St.-Gen. 1885/6, 
Pijl. 70). Hier werd duidelijk uitgesproken, dat 
de rechten van den grondbezitter zich niet uit
strekken tot don ondergrond en do daarin aan

wezige delfstoffen, en dat een vergunning tot 
opsporing dus ook verkregen zal kunnen worden 
togen don- zin van den grondeigenaar. Het wets
ontwerp kwam echter niet in behandeling door 
de Kamerontbinding van 1886,en in 1889 ver
zocht de Minister van Koloniën aan do Indische 
Regeering een nieuw ontwerp te doen opmaken, 
hetgeen in 1890 door don hoofdingenieur G. P. A. 
Renaud geschiedde. Dit ontwerp heeft de basis 
uitgemaakt van de wetsontwerpen, door de 
Ministers van Dedem, Bergsma en öremer succes
sievelijk bij de Volksvertegenwoordiging voor
gebracht (Handelingen 1892/3, Bijl. 123; 1895/6, 
Bijl. 143; 1896/7, Bijl. 32; 1897/8, Bijl. 162; 
1898/9, Bijl. 15) en dus ook van de in 1899 (Ned. 
Stb. 124; Ind. Stb. 214) afgekondigde Indische 
Mijnwet van 23 Mei, die met de wijzigingswet 

: van 26 Sept. 1910 (Ned. Stb. 293; Ind. Stb. 588) 
en de wijzigingsordonnanties in Ind. Stb. 1912 
no. 360, 1914 nos. 185 en 689 on 1916 nos. 570 
en 716 nog heden van kracht is. In tegenstelling 
met de voornaamste buitenlandsche wetgevin
gen werd in de Indische Mijnwet vastgehouden 
aan het reeds in het K. B. van 1873 opgenomen 
beginsel, dat het boren en exploitccrcn van 
petroleumputten met mijnontginning wordt 
gelijkgesteld. De rechten van erfpachters en 
vruchtgebruikers met betrekking tot mijnont
ginning zijn door toovoeging van een art. 776 a. 
in het B.W. met de mijnwetgeving in overeen
stemming gebracht (Ind. Stb. 1904 no. 233).

De Indische Mijnwet (I. M.) kon in hare 46 
artikelen natuurlijk slechts do hoofdzaken be
handelen en de Indische Regeering droeg aan 
Mr. J. G. Pott op, het ontwerp eener mijnordon
nantie ter uitvoering der mijnwet samen te stel
len, die ten slotte in Ind. Stb. 1906 no. 434 werd 
afgekondigd en tegelijk met de I. M. op 1 Mei 
1907 in werking trad, nadat roeds in 1905 enkele 
ondordeelon daarvan van kracht waren ver
klaard bij K. B. van 29 Juli 1S99 no. 29, Ind. 
Stb. 297, met de uitvoeringsordonnanties, G.-B. 
24 Moi 1904, Ind. Stb. no. 262 en G.-B. 25 Febr. 
1905, Ind. Stb. nos. 162 
schap en cijnsheffing) en G.-B. van 24 Jan. 1905 
no. 5, Jav. Ct. 31 Jan. no. 9. (Regeling van de 
vergunningsterreinon).

Behalve uitvoerige voorschriften tot uitvoe
ring der mijn politie, die in het buitenland door 
de hoogste technischo autoriteiten, in Indië 
echter door den Gouverneur-Generaal zijn vast
gesteld, bovat de gonoemdo mijnordonnantie 
(M.O.) van 1906 in 355 artikelon de vole onder
werpen, waarvan de nadere rogeling door don 
wetgever aan do Indische Rogcering was ovor- 
gelaton. Zij berustto zooveel mogelijk op do 
praktijk, die zioh van lieverlede bij hot uitgeven 
van opsporingsvorgunningen en mijnconcessies 
had govormd; toch bloek reeds spoedig, dat in 
verschillende opzichten wijzigingen zeer go- 
wenscht waren en sedert on go veer 7 jaron is men 
mot de uitwerking van voorstellen dienaangaan
de bezig, zondor dat die wijzigingen nog zijn tot 
stand gekomon.

Ofschoon do toenmalige Minister van Kolo
niën in zijn Memorie van Toelichting verklaarde, 
dat het doel dor 1. M. vóór alles was „de bovor
dering van den mijnbouw” en hij staatsexploi
tatie slechts dan aanbevelenswaard aclitto „in- 
dion een van Gouvernemcntswcgc ontdekte 
delfstofafzotting buitengewoon rijk scheen”,

163 (Nederlander-en
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bij G -B. 14 Sopt. 1915 no. 34, waarbij ccn aan- 
tal kuststrooken en eilanden langs de residen
ties Bantam, Batavia, Soerabaja, Pasooroean, 
Madoera, Semarang, Lampongsche Districten, 
Bcnkoelen, Palembang, Atjèk en Menad o, be
nevens enkele meer in het binnenland gelegen 
landstreken om redenen van militair belang 
gesloten werden. Ten deele geschiedde die slui
ting echter evenzeer om daarin uitsluitend op
sporingen c. q. ontginningen door het Gouvt. te 
doen plaats hebben: Djambi (G.-B. 16 Nov. 1904 
no. 1,22 Mei 1908 no. 35 en 25 Nov. 1911 no. 27), 
Benkoclen en een deel van Palembang (G.-B. 
2 Mei 1905 no. 8 en 17 Aug. 1907 no. 1). De juiste 
begrenzingen dezer streken vindt men, behalve 
in de betrekkelijke Javasche Couranten, ook in 
den Ind. Regeeringsalmanak onder „Gouvcrne- 
mentsbedrijven”.

De voornaamste bepalingen der thans nog 
vigcerende Indische mijnverordeningen (waar
van een meer*gedetailleerd overzicht en een ver
gelijking met die van 1873/4 is te vinden in het 
jaarboek 1914 van het Geologisch Mijnbouw- 
kiindig Genootschap voor Nederland en Kolo
niën) zijn:

1. Volledige scheiding van onder- en boven
grond, dus van grondrechten mijnrecht (I. M. 1);

2. Het recht om delfstoffen op te sporen is, 
ook voor den grondeigenaar, afhankelijk van een 
vergunning van Regeeringswege (door het Hoofd 
van Gewestelijk Bestuur, M.O. 60), die voorbeen 
bepaalden tijd (3 jaar) en voor een bepaald ter
rein, niet boven óen raaximum-oppervlakte 
(10.000 HA.) wordt verleend (I. M. 7, M.O. 
73).

deden de groote winsten, door eonigo petroloum- 
maatsekappijen en een enkele goudmaatschappij 
behaald, in de Volksvertegenwoordiging stem
men op gaan om aan den Staat een grootcr aan
deel te verzekeren in de winst, die met de exploi
tatie van delfstoffen was te behalen, en om ge- 
makkelijkcr gelegenheid te geven, indien deze 
zich aanbood, om tot ontginning rechtstreeks of 
middellijk door den Staat over te gaan. Deze 
denkbeelden werden ten slotte belichaamd in 
een op 26 Sept. 1910 bekrachtigde wet (zie bo
ven) en tengevolge daarvan werden in de jaren 
1911-1916 uitgestrekte veelbelovende landstre
ken voor opsporingen door particulieren gesloten 
en gereserveerd voor onderzoekingen door het 
Gouvernement. De afkondigingen daarvan had
den plaats bij de G.-B. 15 Febr. 1911 no. 51 en 
1 Sept. 1912 no. 7 (in het gouvt. Celcbcs); G.-B. 
25 Oct. 1911 no. 54 (Lima Kota en Rokan); G.-B. 
25 Oct. 1911 no. 57 (Eilanden ten W. van Suma- 
tra); G.-B. 10 Aug. 1912 no. 25 (Noesa Këm- 
bangan); G.-B. 1 Sept. 1912 no. 6 (landsekap 
Pasir); G.-B. 15 Dec. 1913 no. 54 (Boeloe- 
ngan); G.-B. 15 Dec. 1913 no. 55 (in de Palem- 
bangsche Bovenlanden; op een gedeelte van dit 
terrein werd ten Z. van Moeara Enim, bij de 
doesoen Lingga een kolenterrein in eigen beheer 
genomen; zie G.-B. 19 October 1916 no. 45); 
G.-B. 15 Dec. 1913 no. 57 (Tanah Boemboc en 
Poeloe Laut); G.-B. 13 Jan. 1914 no. 48 (Koe- 
tei); G.-B. 27 Juni 1914 no. 97 (in de residentie 
Besoeki, in 1916 opgeheven); G.-B. 21 Nov. 1914 
no. 25 (in-de Rawas, Palembangsche Beneden - 
landen); G.B. 12 Maart 1915 no. 25 (onderafdee- 
ling Bëraoe, landschappen Sëmbalioeng en Goe- 
noeng Taboer in Oost-Borneo); G.-B. 27 Novem
ber 1915 no. 29 (een gedeelte der residentie 
Rembang); G.-B. 10 October 1916 no. 39 (do 
afdeelingen Koeala Kapoeas, Ocloc Soengei, 
Doesoenlanden en Bandjermasin in de Zuider- 
en Oosterafd. v. Borneo). Te zamen genomen 
kan men de oppervlakte van het aldus gereser
veerde terrein zeker op 35 millioen HA. schatten. 
Mede werden gereserveerd de terreinen (resp. de 
territoriale wateren), waarin de tegenwoordige 
gouvernementsmijnontginningen zijn gelegen 
n.1. Banka (G.-B. 25 Oct. 1911 no. 55 en 27 Febr. 
1915 no. 46), Ombilin (G.-B. 25 Oct. 1911 no. 56), 
Poeloe Laut (G.-B. J 5 Dec. 1913 no. 56) en ook do 
eilanden en territoriale wateren rondom Billiton 
(G.-B. 5 Maart 1915 no. 45).

Reeds vroeger waren verschillende streken, 
met gebruikmaking van art. 8 der I. M., voor 
onderzoek en ontginning door particulieren ge
sloten geworden, ten deele werkelijk „in het alge
meen belang” zooals: Batavia en omstreken, 
in het belang der artesische watervoorziening 
(G.-B. 24 Juli 1902 no. 2), de Papandajan, in het 
belang der irrigatie (G.-B. 27 Juni 1906 no. 37) 
en een paar andere gedeelten van de Preanger 
i.i de afdeeling Bandocng, in het belang der de
fensie (G.-B. 30 Jan. 1907 no. 33 en 17 Oct. 1907 
no. 29); de Landak rivier (M.G.S. 15 Juni 1891 
no. 1378) en het terrein der vroegere concessie 
Goenoeng La wak (M.G.S. 27 Dec. 1904 no. 5262), 
beide ten behoeve van de diamantzoekende be
volking; ook later werden voor verschillende 

„ doeleinden terreinen gesloten verklaard: bij 
G.-B. 10 Aug. 1912 no. 25 het eiland Nocsa Këm- 
bangan, met het oog op het gebruik, dat van dat 
eiland als strafkolonie wordt gemaakt, en vooral

3. Dit recht kan alleen na voorafgaande toe
stemming van Regeeringswege worden overge
dragen (1. M. 7,7). De vergunning kan tweema
len, telkens voor een jaar, worden verlengd, 
indien blijkt, dat de houder diligent is geweest 
(I. M. 7,6 en M.O. 96,3); zij wordt ingetrokken 
indien niet binnen een jaar met de opsporingen 
een aan vang is gemaakt (I. M. 12,1 en M.O. 
93,94);

4. Ontdekking eoner delfstof, ten gevolge van 
op grond cener opsporingsvergunning uitgo- 
voerdc werkzaamheden, geeft den houder daar
van recht op concessie tot ontginning dier delf
stof zoodra hij op de wijze, als in de wet bepaald, 
zijn aanspraken doet gelden (I. M. 28; M.O. 168, 
169);

5. Concessies worden verleend door den Gouv.- 
Gencraal voor de winning van zoodanige delf
stoffen, waarvan ten genoegen van den G.-G. 
wordt aangetoond, dat zij binnen het mijnveld 
in een natuurlijke afzetting voorkomen, waaruit 
hare winning technisch mogelijk is, voor ten 
hoogste 75 jaar (I. M. 13) en voor een terrein 
groot ton hoogste 2000 HA. voor petroleum 
op Java, Madoera en Sumatra’s Westkust, 4000 
HA. voor id. buiten dio gewesten en 1000 HA. 
voor andere delfstoffen (I. M. 28; M.O. 172);

6. Zoowel vergunningen tot opsporing als 
daaruit voortvloeiende concessies tot mijnont
ginning worden slechts verleend, resp. overge
dragen aan Nederlanders, aan ingezetenen van 
Nederland of van Ned.-Indië, dan wel aan ven
nootschappen, gevestigd in Nederland of Ned.- 
Indië, waarvan de meerderheid der boheorende 
vennooten, der bestuurders of/on Commissaris
sen Nederlanders dan wel in Nederland of in
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Nod.-Indië woonachtige ingozetei.cn van Ncd.- 
Irdië moeten zijn. Niet in Ned.-Indië govcstigdo 
personen of vennootschappen moeten aldaar be
hoorlijk zijn vertegenwoordigd. De verkregon 
rechten vervallen van rechtswege, indien do 
houder niet meer, en bij versterf indien binnen 
zekeren termijn de rechtverkrijgenden niet vol
doen aan evengenoemde vcreischten (I. M. 4);

7. Het concessierecht is een onroerende zaak

Intusschcn nam, vooral sedert 1910, do drang 
naar meer inkomsten voor den Staat uit den 
Indischen mijnbouw steeds toe, waarbij nog 
kwam, dat men een te grooten en ongewensebten 
invloed vreesde van buitenlandsch kapitaal. In 
do eerste plaats wenschtc de Rcgecring zooveel 
mogelijk de beschikking te behouden over de nog 
aanwezige fossiele brandstoffen (petroleum en 
kolen), doch ook andere delfstoffen konden onder 
bijzondere omstandigheden daarvoor in aan
merking komen (Handelingen Tweede Kamer, 
zitting 6 Mei 1913, blz. 3111). In April 1913 wees 
dan ook de toenmalige Minister van Koloniën 
den Gouverneur-Generaal op de wenschelijkhcid 
om, in afwachting van een te nemen definitieve 
beslissing, „zooveel doenlijk te voorkomen, dat 
aan nieuwe opsporingsvergunningen of aan ver
lengingen van bestaande vergunningen rechten 
op concessie zouden worden ontleend.” (Hande
lingen Tweede Kamer, zitting 8 October 1915)^ '^ 
De G.-G. deed daarna een aanschrijving richten 
tot de gewestclijko bestuurshoofden om, tenzij 
de aanwezigheid van petroleum en steenkolen 
zeer onwaarschijnlijk zou zijn te achten, alle aan
vragen om opsporingsvergunningen tot nader 
bericht in beraad te houden. Een direct gevolg 
daarvan was, dat sedert 1 Augustus 1913 prak
tisch geen enkele vergunning tot opsporing meer 
werd verleend en dat men in versneld tempo 
zooveel mogelijk do terreinen reserveerde, die 
goede kans boden op de aanwezigheid van fos
siele brandstoffen (zie hierboven).

Het duurde echtor tot 8 Juli 1916 totdat een 
wetsontwerp lot wijziging der Indische Mijnwet 
de Tweede Kamer bereikte (Gedrukte Stukken 
no. 422). Die wijziging komt hoofdzakolijk ..eer 
op cou verandering van hot le lid van art. 1 dier 
wet; de daarin opgesomde delfstoffen worden 
gesplitst in 2 groepen, waarvan de tweede de 
delfstoffen bevat, welker ontdekking geen recht 
geeft op concessie; hiertoe zijn gebracht le steen
en bruinkolen, 2e aardolie on gassen, 3o jodium. 
Daarenbovon kunnen terreinen worden gereser
veerd voor gouvernementsonderzoek naar be
paald aangewezen delfstoffen. Aangezien de 
Minister echter van oordeel is, dat er geen sprako 
van zal kunnen zijn om allo opsporing en ontgin
ning van kolen en aardolie aan het Land voor 
te behouden, worden verschillende middelen 
aangegoven om daarin te voorzien.

Dit wetsontwerp werd uitvoerig besproken in 
de Novemberaflevering 1916 van do Economist 
(p. 795) door N. Wing Easton, in no. 53, 1916 
van de Ingonicur (p. 1031) door S. J. Vermaes en 
in do Februariaflevoring 1917 van de Indische 
Gids door Reinier D. Vorbeok, ofschoon de laat- 
sto minder het ontwerp zelf behandelt dan wel 
de strekking er van. Sedert verschenen het voor- 
loopig verslag en de Memorie van Antwoord. 
(Zie ook de opstellen in „de Ingenieur” van 1917 
nos. 3, 0, 7, 10, 11, 17, 22, 23, 25, 26, 44, 50, 51 on 
1918 no. 1 ; benevens do praoadviozon, uitge
bracht in do Vcrceniging voor do Staathuishoud
kunde en do Statistiek door Dr. Ir. Th. van dor 
Wacrden en Ir. Plate (1917) en voor do Eorsto 
Zuid-Sumatra Conferentie door II. Pkilippi 
(1917)).

D. Literatuur, a) In 1903 worden ter Lands
drukkerij te Batavia uitgegeven: „Voorschrif
ten tot uitvoering van hot K.-B. van 29 Juli 1899 
no. 29 (Ind. Stb. no. 297). Deel I: Voreischton,

(I. M. 18). Deze zoowel als het rechtop concessie 
zijn overdraagbaar, behoudens (voor het laatste) 
voorafgaande Regeoringstoestcmming (I. M 
28,8; 18,1);

8. De eigenaar van, of rechthebbende op den 
bovengrond is verplicht tijdelijk of voor goed 
afstand te doen van de gedeelten ervan, die voor 
opsporingen of ontginning noodig zijn en kan 
daartoe eventueel worden gedwongen; hij heeft 
echter natuurlijk recht op volledige vergoeding 
van alle schaden, door de werkzaamheden ver
oorzaakt (I. M. 9; 10,1; 21—24; M.O. 129—160; 
261—283);

9. Zoowel vergunninghouders als concessi
onarissen hebben de vrije beschikking over de 
door de werkzaamheden verkregen delfstoffen, 
tenzij anderen daarop betere rechten kunnen 
doen gelden (I. M. 10,2; 16,2);

10. Er kan splitsing, vcrceniging en verwisse
ling van concessieterreinen plaats hebben, doch 
alleen bij nieuwe concessieakten (I. M. 19);

11. Een concessie kan geheel of gedeeltelijk 
worden ingetrokken, hetzij op verzoek, hetzij 
ambtshalve (I. M. 38; 40); de concessionaris kan 
van zijn rechten worden vervallen verklaard, 
indien hij onwillig of nalatig is (I. M. 37); hij 
heeft echter beroep op de Kroon (I. M. 38);

12. Verlenging eener concessie kan niet plaats 
hebben; het Gouvernement kan zich do ont
ginning voorbehouden, en verkrijgt in elk geval 
bij het eindigen van den concessietermijn de 
volle en vrije beschikking over het mijnveld 
(I. M. 41). Inlusschen kunnen tevoren aan den 
concessionaris de voorwaarden worden medege
deeld, waarop hij een nieuwe concessie kan ver
krijgen (I. M. 34) en in verband daarmede moet 
bij zich gedurende de laatste drie concessiojaren 
gedragen naar de voorschriften hem door den 
G.-G. gegeven in het belang van den geleidelijken 
overgang der concessie in andere handen (I. M. 
14);

1

13. Van een vergunning tot opsporing moet 
worden betaald een jaarlijksch vast recht van 
21/, cent per HA. en een cijns van 4% der bruto 
opbrengst voor zoover die hoogcr is dan / 5000 
(J. M 35,1; M.O. 309,4). Van con concessie wordt 
geheven een jaarlijksch vast recht yan 25 cent 
per HA. en een cijns van 4% der bruto opbrengst 
ff. M. 35,2);

14. Het Gouvernement is bevoegd opsporin
gen en ontginningen te doen plaats hebben, waar 
die niet in strijd komen met aan opspoorders of 
concessionarissen verleende rechten. Het kan te 
dien einde óf zelf opsporingen en ontginningen, 
ondernomen, óf met personen of vennootschap
pen, die voldoen aan het eerste lid van art. 4 der 
1. M., overeenkomsten aangaan, waarbij zij zich 
verbinden tot het ondornomen van ontginningen, 
of van opsporingen en ontginningen. Zoodanige 
overeenkomsten worden niet gesloten dan nadat 
daartoe tolkenmale bij de wet machtiging is ver
leend (I. M. 5. a, in Ind. Stb. 1910 no. 588).

f
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heeft dus ook betrekking op het o vorige personeel 
van opzieners, boormeesters, topografen, e.a., 
waarvan het aantal herhaaldelijk gewijzigd was 
(zie de opgaaf der staatsbladen in laatstgenoemd 
Stb.)

Bij Ind. Stb. 1912 no. 554 werd vastgostold 
een reorganisatie van het personeel, voornamelijk 
een regeling der bezoldiging, en waarbij tevens de 
indeeling in klassen voor de ingenieurs, opzieners 
en boormeesters werd afgeschaft. De verschil
lende daarbij ingetrokken besluiten worden alle 
opgegeven. Bij Ind. Stb. 1913 No. 3 werden de 
rangen on do bezoldiging geregeld van het ad
ministratief personeel, werkzaam op het Hoofd- 
bureau van het mijnwezen.

De voorwaarden van benoembaarheid tot aspi- 
rant-ingenieur der mijnen werden oorspronkelijk 
vastgesteld bij Ind. Stb. 1866 no. 22; deze rang 
werd afgeschaft bij Ind. Stb. 1873 no. 280, daarna 
was de laagste rang dus die van ingenieur der 
3c klasse. Een nieuwe regeling voor de benoem
baarheid tot ingenieur bij het mijnwezen en 
betreffende de uitzending van zoodanig personeel 
uit Nederland werd afgekondigd bij Ind. Stb. 
1893 no. 223, welke in verband met de veran
dering der Polytechnische School in de Techni
sche Hoogeschool werd ingetrokken en vervan
gen door Ind. Stb. 1910 no. 232, nader gewijzigd 
bij Ind. Stb. 1914 no. 434.

De voorwaarden van benoembaarheid tot 
onderopziener, opziener, hoofdopziener, boor
meester, hoofd boormeester, topograaf werden, 
met intrekking der vroegere bepalingen, vast
gesteld bij Ind. Stb. 1914 no. 707 (hierbij ook 
nieuwe examenprogramma’s). Een aanvulling 
van den staat der bezoldigingen (1912) werd 
gegeven bij Ind. Stb. 1914 no. 34 ten gevolge 
van de in-dienst-stelling van een accountant en 
een archivaris, en bij Ind. Stb. 1916 no. 166 (chef 
van het kaarten bureau).

Als regel is aangenomen, dat de ingenieurs 
een diploma van mijningenieur moeten bezitten, 
verkregen te Delft. Evenwel was reeds sedert 
1867 (Ind. Stb. no. 31) de mogelijkheid geopend 
om ook ingenieurs met buitenlandsch diploma 
in tijdelijken dienst te nemen, die na aflegging 
van een aanvullingsexamen eventueel in vasten 
dienst zouden kunnen overgaan (Ind. Stb. 1873 
no. 280) hetgeen, voor zoover dien overgang be
treft, echter nog niet plaats had. Bij Ind. Stb. 
1914 no. 434 werd art. 1 van Ind. Stb. 1910 
no. 232 in zooverre gewijzigd, dat behalve een 
DelftscJi diploma ook oen „daarmede gelijk
waardig” buitenlandsch diploma den bezitter 
voor het dadelijk in vasten dienst treden in 
aanmerking brengt. Nadere wijzigingen werden 
aangebracht bij Ind. Stb. 1916 nos. 265, 663 
en 664.

Met do uitbreiding van den werkkring, zoowel 
door het in werking treden der nieuwe mijnveror
deningen als door de nieuwe mijnbouwpolitiek 
der regeering (zie bij MIJN WETGEVING) 
ging een uitbreiding van het personeel gepaard 
en volgens het Kol. Verslag van 1915 bestond op 
I Juli van dat jaar liet ingenieurspersoneel uit: 
den Chef van het Mijnwezen, 3 hoofd ingenieurs 
en 33 ingenieurs in vasten-, 20 ingenieurs en 5 
geologen in tijdelijken dienst, terwijl 7 ingenieurs 
voor memorie werden gevoerd (gedetacheerd bij 
de Ombilin- en Poeloe Laut-mijnen en bij het 
Gymnasium Willem III); het verdere technische

waaraan houders van mijnconcessies moeten 
voldoen en Deel II: Regeling van de heffing van 
vast recht en cijns van de bruto opbrengst van 
m ijnconcessies. ’ ’

b) In 1904/5 volgde: „Ontwerp eener ordon
nantie tot uitvoering van de artt. 7 en 12 der 
Indische Mijnwet (Vergunningen tot het doen 
van mijnbouwkundige opsporingen)” in 3 deelen.

Inde genoemde werken a) en b) vindt men een 
volledig historisch overzicht van de beraadsla
gingen in en buiten de Kamers over-, en een op
gaaf van de voornaamste geschriften betreffende 
deze drie voorname onderwerpen; in het eersto 
deel van b) daarenboven den tekst van de K.-B. 
en Ord. vanaf 1873, alsmede van een aantal 
bijbladen en andere bescheiden betrekking heb
bende op de opsporingen t/m 1899.

c) Verder werd, eveneens ter Landsdrukkerij, 
in 1905 uitgegeven het ontwerp eener ordonnan
tie ter uitvoering der I. M. met een uitvoerige 
toelichting tot de artikelen, samengesteld door 
Mr. J. G. Pott. Dit ontwerp is bijna gelijkluidend 
met de in 1906 afgekondigde mijnordonnantie.

d) In 1907 verscheen bij G. C. T. van Dorp te 
Semaratxg;.. „De Indische Mijnverordeningen 
(Indische Mijnwet en Mijnordonnantie)” voor de 
praktijk bewerkt door N. Wing Easton.

N. W. E.
MIJNWEZEN (DIENST VAN HET). A. Alge

meen. In 1850 vertrokken de eerste 4 Gouverne-
ments-mijningenieurs O. de Groot, O. Huguenin, 
Liebert en Schreuder naar Indië, nadat zij aan 
de toenmalige Delftsche Akademie en in het 
buitenland voor die betrekking waren opge
leid; de eerste werd daarbij tevens als chef 
aangewezen. Nadat in hetzelfde jaar de eerste 
„Regeling der ontginning van delfstoffen-be- 
vattende gronden in Ned.-Indië” was uitge
vaardigd, volgde bij K.B. van 3 Juli 1852 No 5 
Ind. Stb. no. 37) de eerste organieke regeling 
van het mijnwezen en bij K.B. van 13 Mei 1863 
no. 15 (Ind. Stb. no. 63) de indeeling daarvan als 
een „Afdeeling Mijnwezen” bij de Directie der 
Burgerlijke Openbare Werken (*), waarbij het 
bleef tot het bij K.B. van 21 Sept. 1866 no. 66 
(Ind. Stb. no. 127) bij het Departement van 
Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid werd over
gebracht. Bij de instelling van het Departement 
van Gouvernementsbedrijven ging het Mijn
wezen daarbij over (Ind. Stb. 1907 no. 406 art. 
2 sub. b).

Na de afkondiging der Indische Mijnwet en 
vooral der Mijnordonnantie, waarbij aan den 
„Chef der afdeeling Mijnwezen” een veelom
vattende en invloedrijke werkkring werd toege
kend, vond dit ook uitdrukking in zijn titel, die 
gewijzigd werd in dien van „Chef van het 
Mijnwezen” (Ind. Stb. 1907 no. 59); de dienst 
zelf bleef echter een „afdeeling” van het Dept.

B. Personeel. Bij G.B. van 31 Dec. 1873 no. 33 
(Ind. Stb. no. 280) werd het corps ingenieurs 
voor de mijnen vastgesteld op 3 hoofdingenieurs 
en 12 ingenieurs van verschillende klassen. Dit 
aantal bleef organiek bestaan totdat bij de 
regeling in Ind. Stb. 1910 no. 186 werd bepaald, 
dat de formatie van het personeel bij het mijn
wezen in verband met de behoefte jaarlijks bij de 
begrooting zal worden geregeld. Deze bejialing

*) De tinwinning op Banka was hierin niet 
begrepen (zie hierachter sub 0. a. 4).
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porsoneel (ongerekend Ombilin, Poeloe Laut en 
Banka) bestond op dien datum uit 3 topografon, 
1 teokenaar, 2 hoofdopzieners, 7 opzieners, 
3 onderopzieners, 1 hoofdboormeester on 11 
boormeesters in vasten-, on 1 topograaf, 1 hoofd
opziener, 3 onderopzieners en 8 boormeesters in 
tijdelijken dienst. Het Iioojdbureau van hot 
Mijnwezen omvat tegenwoordig de volgende 
afdeelingen: I. Mijninspectie en Oijns; II 
Grond peilwezen; III Mijnbouwkundige onder
zoekingen, Geologische opnemingen, Beheer der 
verzamelingen, Laboratorium, Redactie van het 
Jaarboek; IV Mijnverordeningen; V. Tech
nische zaken en Teekenkamer; VI. Algemeene 
zaken, Porsoneel, Archief en Expeditie.

0. Werkkring. De dienst van het Mijnwezen 
omvat sedert 1873 (Ind. Stb. no. 280): a) De 
leiding en, waar noodig, het beheer van ’s Gou- 
vernements ontginningen en delfstoffen, b) Het 
van Gouvernementswege in het belang dor 
algemeene veiligheid en van den fiscus houden 
van toezicht over alle ontginningen van delf
stoffen bevattende gronden en daaruit voort
vloeiende fabriekmatige inrichtingen, c.) Het 
openbaar maken van alles wat op het gebied der 
geologie, metallurgie en mijnbouw voor de 
industrie en de wetenschap van belang is. d.) Het 
uitvoeren van eene geleidelijke geologische 
opneming van de Nederlandsche Oost-Indische 
bezittingen, e.) Het uitvoeren van de onder
zoekingen van mijnbouwkundigen aard, die 
door den Gouv. Generaal noodig worden ge
acht. /.) Het uitvoeren van mineralogisch-schei- 
lcundige en metallurgische onderzoekingen, g.) 
De dienst van het grond peil wezen.

Sub. a.) 1. Van de stecnkolen-ontginning 
Oranje Nassau te Pëngaron (zie bij KOLEN) 
had het mijnwezen inderdaad de leiding (Ind. 
Stb. 1855 no. 9; 1873 no. 136); het toezicht be
rustte bij den resident.

2. Met do Ombilin-mijnen heeft het mijnwe
zen alleen directe bemoeienis gehad bij de voor
bereiding tot de ontginning; toen het ontgin- 
ningsstadium was ingetreden, word de Hoofd - 
ingenieur Chef van den dienst der Staatsspoor
wegen en der Kolonontginning ter Sumatra’s 
Westkust tevens chef van deze laatste, wat de 
ontginning, hot transport en den verkoop be
trof (zie diens instructie, vastgesteld bij G. B. 
29 Aug. 1892 no. 12, Bij hl. 4698, aangevuld en 
gewijzigd in Bijbl. 6976, 7061 en 7729) en bleef 
de Chef der afdeeling Mijnwezen sedert buiten 
elke directe aanraking daarmede. Intusschon 
werden in zooverre do rollen omgekeerd, dat 
in 1911 een hoofdingenieur van het mijnwezen 
werd belast met de betrekking van Chef van 
Exploitatie van den Sumatra-Staatsspoonveg 
en de Ombilinmijnen, terwijl dc hooger genoemde 
betrekking onvervuld bleef.

3. De Poeloe Laut-kolcnmijn, die 1 Oet. 1913 
door hot Gouv. word aangekocht, schijnt onder 
leiding on behoor van don Chef van het Mijn
wezen te staan, althans een speciale instructio 
voor don Chef der ontginning (zooals bij do 
Ombilin, zio hierboven) werd nergens aange
troffen.

De resident had het oppertoezicht, dc leiding en 
het behoor der ontginning; hij werd daarin 
bijgestaan door administrateurs, die technisch 
niet of niet voldoende onderlegd waren. Bij 
G. B. van 12 Juli 1880 no. 12 (Jaarb. Mijnw. 
1882. II. 236) kwam een „voorloopig” reglement 
tot stand, regelende do verhouding van den 
Eerstaanwezend mijningenieur tot het Gewes
telijk bestuur in zake de tinexploitatie, waarbij 
duidelijk werd uitgesproken, dat de eerste 
alleen „afdeelingschef” is, doch waarbij de 
dienst van het mijnwozon speciaal aangewezen 
werd om den resident voortelichten. In 1884 
ging men een stap verder en werd de leiding der 
ontginning, onder toezicht van den resident, 
overgedragen op de ambtenaren van het mijn
wezen, die dus als zoodanig onder de recht- 
streekschc bevelen van het bestuurshoofd 
stonden.

Het onderzoek „naar het delfsCbffelijk produc
tief vermogen”, zooals het officieel genoemd 
werd, dus het afboren dor daarvoor geschikt 
geachte terreinen (zie bij TIN) geschiedde 
echter sedert het G.B. van 5 Mei 1853 No. 2 door 
het mijnwezen, d.w.z. onder toezicht van Bata
via, doch met zelfstandige leiding door den E.a. 
mijningenieur op Banka, buiten directe bemoeie
nis van den resident. Er was dus een dualistische 
toestand aanwezig, waaraan de Regeering bij 
G.B. van 4 Oct. 1889 no. 20 een einde maakte, 
door ook dit onderzoek onder de bevelen van den 
resident te stellen. Sedert dien had de Chef der 
afdeeling Mijnwezen geen directe aanraking 
meer mot Banka, al werd door de Regeering 
nu on dan zijn advies gevraagd. Deze toestand 
werd geconsolideerd in het Algemeen Reglement 
voor de tinwinning op Banka van Ind. Stb. 
1891 no. 134, dat gewijzigd en aangevuld werd 
eerst bij Ind. Stb. 1905 nos. 191 en 455 en Ind. 
Stb. 1906 no. 493, terwijl een belangrijke aan
vulling tot stand kwam bij Ind. Stb. 1908 no. 
624 in dien zin ,dat de mogelijkheid werd open
gesteld om de tinwinning op Banka rechtstreeks 
in eigen beheer door hot Gouvernement te doen 
plaats hebben (zie ook Ind. Stb. 1911 no. 372 en 
1914 no. 381).

Werd door de beslissing der Rogeering wrijving 
tusschon de beide diensten vermeden, toch bleek, 
mede door dc groote uitbreiding, die de machinale 
hulpmiddelen voorde ontginning moosten onder
gaan, dat do keuze van een niot-tecknikus aan 
het hoofd van een zoo belangrijken technischen 
dienst geen gelukkige was. In 1910 werd dus bij 
wijze van proef do E.a. mijningenieur tijdelijk 
belast met do functiën van resident en bij Ind. 
Stb. 1912 no. 556 (waarvan art. 2 en 3 in werking 
zijn getreden op 25 Aug. 1913, Ind. Stb. van dat 
jaar no. 535) werd tot volledigo scheiding van be
stuur en technisch bedrijf overgegaan en bepaald, 
dat dc bij vroegero verordeningen, besluiten en 
voorschriften aan don Rosidcnt van Banka en 
Ondcrhoorighedcn toogekendo bevoegdheden 
met betrekking tot do tinwinning op dat eiland 
en het daarbij workzaïno personeel, zijn overge
gaan op den Ohef der Banka-tinwinning, welke 
titel aan den vroegeron E.a. mijningenieur werd 

4. Reeds bij Ind. Stb. 1832 no. 45 werd vast- toegekend, on wiens instructio opgenomen is in 
gestold een Reglement op hot beheer der tin- Bijblad 8300 (gewijzigd Bijbl. 8510). Een regeling
winning op Banka, dat met allo wijzigingen t/m der bezoldigingen word vastgesteld bij Ind. Stb.
1874 te vinden is in Boudowijnse en van Soest, 1912 no. 555, waarbij tovens aan den resident 
de Indo-Nedcrl. wetgeving, dl. I. blz. 777—787. ■ als standplaats werd aangewezen Pangkal Pinang

.

'}

■

!



MIJNWEZEN (DIENST VAN HET)—MYRISTICA.854

extra-bijlagcn der Jav. Ct. Tevens verscheen 
van de beide werken van Dr. Verbeek: Geologi
sche Beschrijving van Ambon (1005) en Moluk- 
ken Verslag (1908), die in het Jaarboek werden 
opgenomen, een afzonderlijke editie in de Fran- 
sche taal.

Sub. d) Met een, naar een vast stelsel opgezette 
geologische opneming van Ned.-Indië is nog 
geen begin gemaakt. Toch is reeds een niet on
aanzienlijk gedeelte van Indië, wat men zou kun
nen noemen, geologisch verkend, waaraan ook 
door veel onderzoekers buiten het mijnwezen 
is medegewerkt. Dit blijkt wel het best uit do 
eerste Geologische Schetskaart van den Archipel 
in 1914, samengesteld door den mijningenieur 
E.0. Abendanon, uitgegeven door het Kon. 
Ned. Aardrijksk. Gen. en gedrukt bij J. Smulders 
& Co in don Haag. Zie over de resultaten dier 
onderzoekingen bij GEOLOGIE.

Sub. e) Deze zijn zoo goed als alle uitvoerig 
beschreven in het Jaarboek v/h Mijnwezen (zie 
de daarop gemaakte registers, loopende tot 
1899). Voor de van Gouvernementswege uitge
voerde exploraties in verband metlnd. Stb. 1910 
no. 588 (zie bij MIJNWETGEVING) is in de laat
ste jaren een uitgebreid personeel aangewezen, 
waaronder ook geologen; sedert 1909 is een af- 
deeling van het hoofd bureau van het mijnwezen 
gecreëerd, aan welks hoofd een der ingenieurs 
staat met den titel van Ohef der Mijnbouwkun- 
dige opsporingen. Over de verrichtingen vindt 
men een en ander in de Koloniale Verslagen en 
in de Jaarboeken van het Mijnwezen.

Sub. ƒ) De betrekking van Chef van het 
mineralogisch-scheikundig laboratorium, die in 
1873 was ingesteld, doch sedert 1877 onvervuld 
was gebleven, werd bij Ind. Stb. 1882 no. G3 inge
trokken. Sedert werden de daaraan verbonden 
werkzaamheden eerst door een der leeraren aan 
liet Gymnasium Willem III, later meestal door 
de mijningenieurs zelf verricht. Do resultaten 
werden geregeld in de Kwartaalverslagen en 
in de Jaarboeken openbaar gemaakt.

Sub. g) Zie hiprover bij ARTESISCHE

Afgesloten uit. 1910 O
MYRICA JAVANICA Bi., fam. Myricuceuc. 

Mangkoan, Pitjisan, Wocroc Këtèk (jav.). 
Kleine boom, verwant met de Europeescho 
Gagel, in Java in het Westen in do hoogcro 
bergstreken. Do plant wordt aanbevolen voor 
reboisatie van kale berghellingen. Het hout is in 
bergstreken een zeer gezocht brandhout. Do 
vruchten zijn eetbaar.yfS--,

MYRISTICA. Plan ten geacht df:r Myrislica- 
ceeën met een groot aantal soorten in Zuid
en Zuid-Oost-Azië, meest kleine boomen met 
groene, ecnslachtige bloemen en openspringen- 
de vruchten. Bekend is Myrislica fragrans, de 
Notemuskaat (Zie aldaar), doch ook andere 
soorten hebben eenig nut, zooals M. argenlea 
Warb. de Papoeanoot of Wilde noot van Nicuw- 
Guinea, die door de Papoea’s in Z.-Wesl-Nicuw- 
Guinea min of meer wordt aangepJant voor den 
uitvoer. Zoowel foelie als noot hebben belang
rijk geringer waarde dan de Banda-nool. Een 
andere soort, M. jatua, van de Molukken, heeft 
in het geheel geen waarde als specerij, doch de 
zaden zijn als pala Jaki-laki op Java bij do me
dicijn handelaren te krijgen. Vermoedclijk wordt 
thans algemeen M. argenlea onder dien naam

in plaats van Muntok. Dit Staatsblad word ge
wijzigd, resp. aangevuld bij Ind. Stb. 1914 no. 
619; Ind. Stb. 1915 nos. 30, 75, 453, 4S4, 511, 
676, 733; Ind. Stb. 1916 no. 345.

Sub. 5). Een geregeld technisch toezicht over 
de mijnontginningen, zoowel van de Staats- als 
van de particuliere-, had tot. in de allerlaatste 
jaren nooit plaats. Wel was een der mijninge
nieurs (gewoonlijk de Ohef der afd. Mijnwezen) 
Regeeringscommissaris bij de Billiton Mij. en 
werden daarheen en ook naar Banka met langer 
of korter tusschenpoozen inspectiereizen ge
maakt, doch daarbij bleef het. In de eerste 
10 jaren der Ombilin-ontginning werd door de 
Chefs daarvan de zending van een buiten het 
personeel staand ingenieur steeds tegengehouden 
en eerst bij G.B. van 16 Dcc. 1902 no. 25 (Bijbl. 
5815) werd een jaarlijksche inspectie der Ombi- 
lin-ontginning bevolen; de eerste werd 1904 
uitgevoerd, doSh een geregelde herhaling had, 
voor zoover bekend, niet plaats.

Wat de particuliere ontginningen betreft 
werd alleen, naar mate van de behoefte, een der 
mijningenieurs belast met een verificatie der 
Werk- en Produetiestaten (art. 9 van Ind. Stb. 
1874 no. 128), doch de eerste terrein-inspectie 
had plaats krachtens G.B. van 11 Jan. 1904 no. 
14 en werd in de jaren 1904/6 uitgevoerd. Ook 
daarna echter werd geen verder voortdurend 
toezicht uitgeoefend, ofschoon op 1 Mei 1907 
de Mijnordonnantie in werking trad, waarbij in 
Titel X, Hoofdstuk I een dienst der mijninspectio 
werd in gesteld. Wel werd van tijd tot tijd een der 
ingenieurs belast met een bijzondere inspectie 
en werden ook de Noord-Celebes-ontginningen 
door een ingenieur bezocht, doch het duurde tot 
1914 voordat in Ind. Stb. no. 689 ten aanzien der 
mijninspectie algemeene regelen werden gegeven.

Sub. c) De mededeelingen der werkzaamheden 
van het Mijnwezen zijn te vinden 1. als Losse 
Berichten in eenige Javaschc Couranten uit de 
jaren 1851/4, benevens als rapporten en berich
ten gepubliceerd in het Natuurkundig Tijdschrift 
van Ned.-Indië (zie de opgaaf in Jaarb. Mijnw. 
1873. II. 174); 2. als Maandverslagen in de Jav. 
Ct. van 1854/68; 3. als Kwartaalverslagen van 
af het le kw. 1869 t/m het 3c kw. 1910 en wel als 
gewoon bijvoegsel t/m het lc kw. 1890, daarna in 
brochurevorm; sedert is deze soort van uitgave 
gestaakt (zie nadere details hierover in het le 
Vervolg der opgave van de geschriften, over 
geologie en mijnbouw in Ned. O-Indië door Dr. 
R.D.M. Verbeek op blz. 295/300 van Deel I der 
Verhandelingen v/h Geologisch Mijn bouwkundig 
Genootschap voor Nederland en Koloniën, 
Geologischo Sectie) ; 4. vanaf 1872 wordt verder 
uitgegeven een Jaarboek van het Mijnwezen in 
Ned.-Indië, waarin de verrichtingen dor mijnin
genieurs worden opgenomen en tevens de meeste 
Jaarverslagen van het mijnwezen, die overigens 
ook te vinden zijn in de Koloniale Verslagen. 
5. Buiten het Jaarboek werden nog uitgegeven: 
in 1883 de Topografische en Geologische be
schrijving van een gedeelte van Sumatra’s 
Westkust, door R.D.M. Verbeek; in 1884/5 
Krakatau, door R.D.M. Verbeek, deel I en II 
(Holl. en Fransche uitg.); in 1896 Geologische 
Beschrijving van Java en Madocra door Dr. 
R.D.M. Verbeek en R. Fennema, 2 dl. (Holl. 
en Fransche uitg,); eenige brochures over ver
schillende onderwerpen van actueel belang als

PUTTEN.
/Tï. W. E.
ti
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verkocht. Nog een j>aar andere soorten uit hot 
Oosten van den Archipel hebben waarde als 
specerij, doch komon te weinig in don handel. 

MYRMECODIA. Zie MYRMECOPHILIE.
MYRMECOPHILIE. Zoo wordt genoemd hot 

verschijnsel van het samenleven van planten 
met mieren, waarbij in vele gevallen do plant 
de mier niet alleen tot woning dient, maar 
bovendien ook andere voordeelen biedt, bv. 
voedsel levert. Om een plant myrmccopliiel te 
noemen stelt men in den regel als eisch, dat do 
plant bijzondere kenmerkon bezit, die als adap
taties aan liet samenleven met mieren zijn te 
beschouwen. M. komt bij een groot aantal 
tropische plantenfamilies voor en is in alle dee- 
len der wereld bekend. Van de indo-maleische 
myrmecophile planton beschrijft Rumphius reeds 
Myrmecodia en Hydnophylum. Later heeft Bec- 
cari (Malesia II, 1889) een aantal vormen nader 
bestudeerd. Clerodendron jistulosum op Borneo 
en Glerodendron myrmecophilum hebben hollo 
takken, waarin steeds mieren leven. Bovendien 
hebben de bladeren aan de onderzijde talrijke 
honingorganon, die de mieren zouden voeden. 
Bij een groot aantal andere planten, die geregeld 
mieren herbergen, heeft men echter verder geen 
bijzondere inrichtingen kunnen aantoonen, die 
werkelijk op aanpassingen aan het leven met 
mieren tezamen duiden, zoodat men ze niet als 
typisch myrmecophiel kan beschouwen. Een 
zeer bijzonder belang hebbon echter do beide 
geslachten Myrmecodia en Hydnophytuvi, beide 
opihytische Rubiaceeën met knolvormige sten- 
geldoelen, bij Uydnophytxim glad en mot bebla- 
derdo stengels bezet, bij Myrmecodia echter 
buitengewoon groot on bezet met dorens, ter
wijl de dikke, vleezigo stengels een krachtige 
groep van bladeren aan den top dragen. In beide 
gevallen zijn de knollen van binnen voorzien 
van een labyrinth van gangen en holten, dio 
door mieren bewoond worden. Deze gangen 
zijn echter niet door de mieren zelf gegraven, 
daar zo, zooals Treub heeft aangetoond, zich 
ook ontwikkelen, als men van kiemplantcn do 
mieren zorgvuldig verwijderd houdt. Eerder 
hebben de gangen do betockcnis van een water
reservoir. Myrmecodia’s on Hydrophytum’s kan 
men in den goheelen Archipel opiphytisch in 
boomon vinden, zoowel in het lage land als in 
de bergstreken, In Nicuw-Guinoa komt Myr
mecodia nog tot oj) 3000 M. voor, op vele plaat
sen, waar op do bergon boomgroei ontbreekt, 
groeit do plant ook zeer goed op de lage struik
jes, dio don bodem bedekken. Een andoro 
vorm, waaronder myrmccophilio zich voor- 
doct, is het aanwezig zijn van 
noctariön, d. z. honingklicren, die niet i n, doch 
b ui te n cl e bloem voorkomen, bv. op stengels 
of bladeren. Men heeft dit vaak zoo willen

huis heeft echter speciaal voor Indische plan
ton aangotoond, dat dezo theorie geheel onhoud
baar is, zoodat hot aantal echte myrmecophile 
planten in trop. Azië zeer gering is. - 

MYROBALANEN. De vruchten' van ccnigo
soorten Indische boomen uit het geslacht Termi- 
nalia, fam. Combretaceae. De meest bekende 
soort, nl. do gele myrobalaan, langwerpig, ei
vormig of peervormig, ietwat vijfkantig, 2—3 
cM. dik en 3—6 c.M. lang, komt van Terminalia 
Chebula Retz.; om. het koog looistofgehalto (tot 
45 %) dienen myrobalanen in Indische landen, 
en ook wel in Europa, als voortreffelijk samen
trekkend geneesmiddel bij diarrhoea, en vor
men zij nog steeds een zeer belangrijk looi- en 
verfmiddel, dat vooral van Eng.-Indië (Bombay) 
wordt uitgevoerd. Van de Terminalia soorten 
uit onzen archipel leveren er slechts tweo 
myrobalanen, namelijk de djaha (jav.), Termina- 
liabelerica en do djaha këling (jav.). T. Teys- 
mannii. De gedroogde en ontpitte djaha-vrucht 
heet djahalawc of djalawó en wordt onder dien 
naam op den pasar verkocht; zij dient voor do 
ververij en de looierij. Do djaha këling is minder 
gezocht en goedkooper; men gebruikt haar hoofd - 
zakelijk als medicijn. Van geheel andere herkomst 
waren de in de oudheid gebruikelijke Egyptische 
myro-balancn, nl. de vruchten van Balanites; 
ook do geenszins adstringeerende Syrische prui
men („mirabellen”) worden als myrobalanen aan- 
geduid, zoo ook do zacht laxeerende vruchtjes 
van Phyllanlhus Emblica Gacrtn. (Zie aldaar).

MYROXYLON BALSAMUM ïïarms. Fam. Le-
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f guminosae. Boom uit Centraal-Amerika en het 
N. van Zuid-Amerika, waarvan twee varië
teiten voorkomen. De cone levert de Tolubalsem, 
do andere do Perubalsem. Beide soorten zijn 
in don cultuurtuin te Buitenzorg gekweekt, 
doch hot is niet golukt, zelfs bij oude exempla
ren, uit don stam een eenigszins grooto hoeveel
heid balsem te verkrijgen. Vermoedelijk ge
dragen do planton zich in Indië anders dan in 
hun vaderland.

MYRRHA. Ecne aromatisch-bittere gomhars, 
dio vloeit uit den stam van Balsamea Myrrha 
Engl., fam. Burseraceae, eon kleinen boom der 
Noordoostkust van Afrika. Zij wordt door do 
Somali’s ingezameld en van Aden naar Europa en 
Indië verscheept. De myrrha bestaat uit 40— 
67% gom, 27—35% hars en 2—8% vluchtige 
olie. Haar overoud gebruik als wierook en medi
cijn is ook in Oosterscho landen bekend.

De hoofdmarkt van myrrha is Britsch-Indië, 
waar het onder don naam Bandor Kuram 
verhandeld wordt, en deels naar Europa, deels 

zg. extraflorale naar China gaat; men kan dus de myrrha ook 
verwachten onder de aromaton, die door de Chi- 
ncezon op Java worden ingovoerd.

MIJTEN (Acarina). Orde van kleine, onge- 
uitleggcn, dat do mieren, die de zoete honing vleugeldc, goleedpootigo dieren, die gewoonlijk
graag opzoeken, dezo niet opzoeken in de tot do Spinnen (Zie aldaar) gerekend worden,
bloemen, waar ze do insekten zouden verjagen, maar zich onderscheiden door het ontbreken van
welke bij hun bezoek in do bloem voor do be
stuiving moeten zorgen, doch de gomakkelijker 
bereikbare honing buiten de bloem zouden 
profereeron. Do extraflorale nectariën zouden 
dus do mieren (on ook andere insekten, dio bij 
do bestuiving geen rol spolon), van do bloemen 
afhouden. Bovendien zouden do mieren bij hun 
bezoek aan de nectariën andere, voor do plant uit tweo paar ledomaten, on zijn bijtend of zui- 
schadelijke insecten wogjagen. Mevr. Nieuwen- gend; do ademhaling geschiedt door trachceön of
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een insnoering tusschen kopborststuk on achtor- 
lijf. Bovendien ondergaan zij bij hunno ontwik
keling van ei tot geslachtsrijp dier oone onvolko- 
meno gedaanteverwisseling, daar bij de jongo lar
ven het tweede paar pooton nog ontbreoktonde 
volkomon toestand dikwijls eerst na een rustend 
stadium wordt bereikt. Do monddoden bestaan

i
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(Dcmodicidac) bohooren dc haarzak-my ten, 
inikroskopisckc, wormvormige diertjes, die in 
de smeerklieren der haren parasiteeren. Zij ver
oorzaken huiduitslag bij honden, varkens, katten, 
schapen, runderen, soms ook bij mensohen.

Andere mijten zijn oorzaak van ziekelijke uit
wassen en misvormingen aan de pooten van 
hoenders (kalkpooten, hocnder-elephantiasis).

Als uitwendige, bewegelijke parasieten komen 
mijten (Dermanyssidae) voor op vogels en 
Thrombididae op zoogdieren.

Onder de van plantenstoffen levende zijn voor
al de galmijten (Phytoptidae) van belang, omdat 
zij ziekten aan gewassen kunnen veroorzaken.

Ook in levensmiddelen treden mijten soms in 
ontzaglijk aantal op. Het meest bekend is de 
kaasmijt (Tyroglyphus siro).

Vooral op Nieuw-Guinea zijn zeer kleine, 
roodachtigo Thrombidium-larven dikwijls uiterst 
lastig en moeilijk te verdrijven. Zij nestelen 
zich vooral op do beenen (zie A. O. Oudemans, 
Nieuw Guinea V. 1906 p. 148—161)^ In de reisbe
schrijvingen zijn zij soms met kleine stekende 
muggen verward (A. O. Oudemans, Entora. 
Berichten III, 1913' p. 333).

De op kevers dikwijls aanwezige Oamasidae 
hare eieren en uitwerpselen vullen, en in wier zijn geen eigenlijke parasieten, maar gebruiken 
blinde uiteinde zij sterven. Tot een andere familie deze kevers slechts als vervoermiddel.

door de huid. Dc geslachten zijn gescheiden. Velo 
soorten zijn gedurende hun goheele leven of 
slechts als larven parasitisch, andere voeden zich 
met plantenstoffen, zoowel levende als doode. Do 
grootste vormen vindt men onder de Teken 
(Ixodidae), die op gras of takken zitten te wach
ten op een prooi (zoogdieren, vogels, slangen), in 
wiens huid zij zich met hunne monddeelen vast
haken on boren, om zich dan (ten minste do 
wijfjes) zoo vol bloed to zuigen, dat zij meer dan 
tienmaal hun oorspronkelijken liohaamsoinvang 
kunnen bereiken. Vooral honden hebben in Indië
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veel van teken te lijden, die zich tussohen hunne 
teenen nestelen. Het beste middel om de para
sieten te verwijderen, is benzine. Ook tabakssap 
kan dienen. Uitrukken is verkeerd, daar do 
zuigsnuit met zijn weerhaken in- het wondje 
blijft zitten.

Tot de mijten, die met het bloote oog haast 
onderscheiden zijn, behooren do
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Schurftmijten (Sarcoplidae) van gedron
gen lichaamsvorm, met borstels aan lijf en pooten, 
de oorzaak der schurftziekte bij menseken en 
andere zoogdieren. De jongen graven korte 
gangen in de huid, die zij spoedig weer verlaten, 
de bevruchte wijfjes langere (1 c.m.), die zij met

te
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t.tint. Groeide Kartini op te midden 

van de starre Midden-Javaansche 
traditie, Soewarsih38 kindertijd lag 
in de zooveel vrijer en vrijmoediger 
wereld van West-Java, waar de Soe- 
daneezen wonen, die minder con- Kga 
ventioneel zijn dan de Javanen. Zoowel 
dus door hetgeen Kartini voor haar 
zusters had bereikt, als door een daad
werkelijke vrijer atmosfeer, kon Boe-s 
warsih opgroeien tot de strijdbare vrouw, 
die zij later werd. Het schoolgaan was 
al geen conventioneel probleem meer, zij jggj 
bezocht niet alleen de lagere school, fli 
maar ook de kweekschool te Boerabaja, 
waar zij haar acte lager onderwijs 
haalde. Daarna trouwde Soewarsih met M 
Raden Djojopoespito, een vurig/ na- 
tionalist. Van dit moment af ivordt H 
haar leven door de politiek over- 
heerscht. Lang niet altijd tot haar per
soonlijk geluk of uitsluitend volgens haar 
innigste verlangens — dit weten wij uit 
haar boek, dat veel autobiografische ge
gevens bevat. Want onder alles door 
blijft Soewarsih, hoe geëmancipeerd ook, 
toch vooral vrouw, een vrouw, voor 1 oie 
liefde, huiselijke vrede en geluk dikwijls 
waardevoller zijn dan de groote politieke 
strijd. Het is haar standvastige liefde 
voor haar man, die van haar een pion 
maakt op het schaakbord van dezen 
strijd.

De tijden zijn vol politieke span
ningen, wij schrijven 1933, de strijd 
der Javaansche nationalisten begint 
zich al duidelijk af te teekenen en . 
Soekamo inspireert reeds velen. Een 
sterk wapen wordt gezien in de scholing 
van het Javaansche volk. Het Gouverne
ment geeft wel scholen, maar volgens de i 
nationalisten niet voldoende. Zij beslui
ten tot het oprichten der z.g. „Wilde ! 
Scholen”, inheemsche scholen buiten het 1 
regeerings-initiatief. Elke nationalist, die j 
zich capabel acht, mag onderricht ge
ven. Zoo worden Soewarsih en haar man 
clandestiene leerkrachten, „buiten 
gareel”. Het blijkt het zware, vaak te-
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t mWanneer wij denken aan de geëman
cipeerde vrouw van Java, dan zijn wij, 
hier in Holland, vaak te veel geneigd 
vast te blijven haken aan den bekenden 

van Kartini, de Javaansche regen. M
naam
tendochter.

Kartini was een sociale figuur, geen 
politieke; zij kon de volle Nedcrlandsche 
sympathie hebben, want zij belichaamde 
in geen enkel opzicht een gevaar voor 
onze koloniale macht. Maar.. . Kartini 
stierf bijna een halve eeuw geleden en 
in deze halve eeuw is er wel zoo het een 
en ander gegroeid in de geesten op Java. 
Veel meer, dan velen van ons zich reali
seerden; de huidige crisis is daarvan de 
schokkende revelatie. En toch waren de 
symptomen van deze rijping voorhanden, 
alleen ... wij hadden er meestal te wei
nig aandacht voor. Zoo bleef bijvoorbeeld 
de Javaansche tendens-roman ,,Buiten 
het Gareel”, in het Nedcrlandsch ge
schreven door de schrijfster Soev;arsih 
Djojopoespito, (en ingeleid door E. Du 
Perron) vrijwel onopgemerkt. Geheel ten 
onrechte en zeer lot ons nadeel zagen wij 
deze tweede Javaansche vrouwenfiguur 

j over het hoofd.
Tussclien Kartini en Soewarsih ligt 

niet alleen de evolutie van de Javaansche
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leur stellende bestaan van idealistische ■' tB 
revolutionnairen, vol bitterheden en 
materieele kommer. Maar hoe vaak ook 
belaagd, Soewarsih houdt stand. Ondanks SBR 
het scherpe politioneele toezicht van het 
Gouvernement, waardoor gevangenschap 
en verbanning dreigen; ondanks concwr• j§ 
rëntie en intrige en de soms jammerlijke 
ordeloosheid en willekeur in eigen gele
deren, ondanks de blijkbaar natuurlijke „ 
onverschilligheid van de ,,ynassa”, houden jj 
deze idealisten stand en onder hen Soe
warsih.
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i vrouw, maar ook een groot, rijp gewor- 
j den koloniaal conflict. Voor Kartini 
| vormden de intellectueele scholing van 
i het Javaansche meisje, de vrije huwe- 
I lijkskeuze en het de facto monogame hu- 
j welijk, het eindpunt van haar idealistisch 
| streven. Voor Soewarsih echter vormde 
i dit alles het beginpunt, de sociale basis, 

van waaruit de groote politieke strijd 
tegen het koloniale regime kon \porden 
ingezet.

Reeds het kindermilleu van Soewarsih 
j is heel anders getint dan dat

Dan breekt de oorlog tegen Japan uit, » 
deze oorlog, die voor Indonesische intel- 
lectueelen als Soewarsih zoo ontzettend 
verwarrend moet zyn geweest! Zij heeft 
tijdens de Japansche bezetting, een reeks 
artikelen geschreven, die — meen ik — 
binnenkort in Nederland zullen worden 
gepubliceerd. Wanneer w\j, na haar boek, 
ook deze artikelen hebben gelezen, zal 
het beeld van deze strijdende Didonesi- 
sche vrouw eerst ten volle geteekendz\jn,

M. H. SZÊKELY—LULOFS
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